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A Természetvédők Turista Egyesületének 2012. évi külön buszos útjai és 
csillagtúrái    

   
 

Kedves Tagjaink! 
 
Az alábbiakban ismertetjük egyesületünk idei évre tervezett csillagtúráit és külön buszos útjait. 
Tájékoztatunk, hogy a 2012. évi egyesületi tagdíj: dolgozó 3.000 Ft, nyugdíjas 2.500 Ft, 
diák/munkanélküli 1.400 Ft; a tagság alapján a külön buszos utaknál támogatást adunk.  
 
Belföldi útjainknál balesetbiztosítást csak az új típusú fényképes MTSZ kártya nyújt, ez külföldön is 
érvényes (Európán kívül is). Erdélyi utunkon csoportos biztosítást nem kötünk, mindenkinek javasoljuk 
az EU betegbiztosítási kártya egyéni kiváltását (OEP XIII. ker. Teve utcai ügyfélszolgálatnál), vagy 
az új típusú MTSZ kártyát. 
 
Minden külön buszos út a Széna térről indul, a Mammut bevásárló központtal szemben, 
gyülekezés 6 óra 45 perckor, indulás 7 órakor.  A csillagtúráknál külön feltüntetjük az indulást. 
 
A buszon az ülésrend a befizetés sorrendjében történik. Az előleg befizetése utáni útlemondáskor, ha 
a várólistáról nem tudjuk a busz feltöltését biztosítani, akkor lemondást csak helyettes biztosításával 
fogadunk el. Félpanziós ellátás esetén az esetleges diéta igényt kérjük a túravezetőnél jelezni. 
 
A Természetvédők Turista Egyesülete a fogadóóráit minden csütörtökön 16–18 óra között tartja 
a VI. kerület Eötvös u. 10. sz. alatti kulturális központban a földszinti büfé előterében, ahol 
minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.   
 
A készpénzforgalom csökkentése érdekében kérjük, hogy aki teheti, az egyesületi tagdíjat és az utak 
részvételi díját az Erste Bank bármelyik budapesti vagy vidéki fiókjában szíveskedjen befizetni a 
következő bankszámlaszámra: 11600006-00000000-13127026 
A bankpénztáron át történő befizetés díjtalan. 
 
Minden kedves Utastársunknak élményekben gazdag, kellemes utazást kívánunk:  
                    

 
               Természetvédők Turista Egyesülete 
                       vezetősége és túravezetői 

 
                 ***** 
 

Április 22. , vasárnap: Nyugat-Magyarország.  Túravezető: Domoszlai Erzsébet (30/86-28-152) 
Kocs (Kocsi Múzeum, vezetéssel; ref. templom; emlékpark), Nagyigmánd (az egykor világhíres 
Igmándi keserűvíz "hazájának"nevezetességei), Kisbér (kastély; mini Magyarország), Ászár (tájház, 
mini skanzen, Jászai Mari Ház)  
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 2.800 Ft (utazás+idegenvezetés+szakvezetés díja) – a 
felmerülő belépődíjakat mindenki maga fizeti 
 



Április 27. – május 1., péntek-kedd: Őrség, Alpokalja 
Túravezető: Somóczi Szilvia (70/207-5374) 
1. nap: 
Gutatöttös  XIV. századi templom 
Sorokpolány  XII. századi templom külső falán freskókkal; védett park 
Balogunyom  XII. századi templom freskókkal 
Ják   apátsági templom, kincstár, csontház kápolna 
2. nap: 
Velem   Millenáris park 
Cák   műemlék pincesor; szelíd gesztenyés 
Írottkő   gyalogtúra az Árpád kilátóba (400 m, 6 km), onnan le a parkolóba (2km) 
Léka   vár 
Bozsok   rövid városnézés 
3. nap: 
Puchberg (Ausztria) kisvonattal a Schneebergre, gyalogtúra a gerincen a Ferenc József kunyhóig, 

vonattal vissza a városba, városnézés (Marcipán Múzeum, park, templom) 
4. nap: 
Nauberg Cisztercita apátság, Mária Mennybemenetele templom  
Mariazell kegytemplom, Mindszenti emlékmúzeum, stációk, betlehem 
5. nap: 
Kőszeg városnézés; gyalogtúra a Hét forráshoz 
Pápóc körtemplom 
Szállás Velemben, a Kern Vendégház 3-4 ágyas, fürdőszobás szobáiban. 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 35.500 Ft (utazás+idegenvezetés+szállás félpanzióval) – a 
felmerülő belépődíjakat mindenki maga fizeti. Osztrák oldalon várható belépők: kb. 55 euró. 
 
 
 
Május 12., szombat:  Tavasz a Szalajka-völgyben és Szilvásváradon 
Túravezető: Mógor Gabriella (70/380-8871) 
Szalajka-völgy kisvonattal a felső végállomásig, onnan lefelé gyalog végig a völgyön, közben 

a természeti szépségek (vízesések, tavak, barlangok) megtekintése 
 
Szilvásvárad Pallavicini kastély (belülről is) és a parkja; Kerek templom (Hild József); 

Orbán-ház (a Bükk élővilága, valamint helytörténeti kiállítás) szakvezetéssel; 
Állami Ménesgazdaság (lipicai ménes) 

Részvételi díj tagoknak, támogatással: 3.600 Ft (utazás+idegenvezetés+szakvezetés díja) – a 
felmerülő belépődíjakat mindenki maga fizeti 
 
 
 
Június 3., vasárnap: Sopronbánfalva (kolostor) és környéke 
Túravezető: Domoszlai Erzsébet (30/86-28-152) 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 4.000 Ft (utazás+idegenvezetés+szakvezetés díja) – a 
felmerülő belépődíjakat mindenki maga fizeti.   
Jelentkezési határidő: május 3. 
 
 
 
Június 16.-17., szombat-vasárnap: Alsó-Ausztria. Közös túra a Győri Vasutas Természetjárókkal.  
Csak egyesületi tagoknak! Túravezető: Bierbauer Magdi és Mógor Gabriella (70/380-8871) 
1. nap Utazás Győrbe vonattal és a szállás elfoglalása (lánykollégium), vacsora, majd esti séta a 
városban 
2. nap: Türnitz – városnézés; Dickenau – városnézés; gyalogtúra a lélegzetelállító Sólyom-szurdokban 
(Alpok); Lilienfeld - az apátság megtekintése.  Vasárnap is ott lehet aludni a kollégiumban, aki akar. 
Részvételi díj: A külön busz díja: kb. 3.400 Ft, a szállás: 2.360 Ft, a vacsora 750 Ft, a vonatjegy teljes 
áron csak oda: 2.520 Ft (mindenki egyénileg váltsa meg). 
Jelentkezési határidő: május 3-ig, 2.360 Ft szállásköltség (2 éj esetén 4.720 Ft) befizetésével 
Találkozás és indulás: Június 16-án 14.20-kor a Keleti pályaudvaron a szombathelyi gyors leghátsó 
kocsijánál, a vonat indul 14.41-kor. 



Július 7., szombat: Szlovákia magyar emlékei I. – templomok, barlangok.  
Túravezető: Somóczi Szilvia Somóczi Szilvia (70/207-5374) 
Pelsőc (Plesevice) - gótikus ref. templom; Csetnek (Stitnik) -gótikus, hálóboltozatos ev. templom 
freskókkal; Martonháza (Ochtina) - aragonit barlang; városi templom gótikus freskókka; Gombaszög -
jégbarlang; cseppkőbarlang; Sziliciai fennsík - ősi palóc falvak; Borzsova - műemlék templom; Szilice -
műemlék templom 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 4.500 Ft (utazás+idegenvezetés+szakvezetés díja) – a 
felmerülő belépődíjakat mindenki maga fizeti (kb. 25 euro). 
Jelentkezési határidő: június 7. 
 
 
 
Július 11.-15., szerda-vasárnap: Tisza-tavi csillagtúra.   Csak tagjainknak! Túravezető: Mógor 
Gabriella (70/380-8871) 
Programok: tiszafüredi városnézés, tanösvény, madár megfigyelés, motorcsónakázás, fürdőzés, 
kirándulás a környező településekre, Hortobágyra, Halas Napok, stb.  
Szállás: Tiszafüreden a Pepita Ifjúsági Szálloda komfortos szobáiban. 
Jelentkezési határidő: június 7-ig,  5.000 Ft előleggel 
Találkozás és indulás: 7.30-kor A Stadionok Volán busz pu. Tiszafüredre induló kocsi állásánál, a 
busz indul 7.45-kor. 
 
 
 
Július 23.-29., hétfő-vasárnap: Erdélyi körút  (Kalotaszeg, Székelyföld, Hargita, gyimesi 
csángók) 
Túravezető: Kosztándi Krisztina és Mógor Gabriella (70/380-8871) 
 
1. nap: Nagyvárad (felújított vár, városnézés, pénzváltás), Magyargyerőmonostor, Magyarvalkó (Árpád-
kori kazettás templomok), bujkakészítő és bútorfestő meglátogatása; Kalotaszentkirály (szállás) 
2. nap: Kőrösfő (Árpád-kori templom, népművészeti vásár), Torda (sóbánya), Bözöd (a „székely 
Atlantisz”), Szováta (szállás) 
3. nap: Szováta – fél napos fürdés a Medve-tóban, fél nap túrázás 
4. nap: Székelyderzs (világörökség erődtemplom), Székelykeresztúr (Petőfi emlékek), Kőhalom 
(erődített szász vár), Sepsiszentgyörgy (szállás) 
5. nap: Sepsiszentgyörgy (Székely Nemzeti Múzeum), Zágon (Mikes Kelemen emlékek), Csomakőrös 
(Kőrösi Csoma emlékek), Gelence (vártemplom), Kézdivásárhely (séta a városban), Csernáton 
(Erdély legszebb skanzenje), Gyimesfelsőlok (szállás, vacsora után zenés-táncos csángó műsor) 
6. nap: Gyimesek, látogatás az ezer éves határhoz a Rákóczi-vár tövében; Hargita, a székelyek 
szent hegye (kirándulás szekérrel, túrázás 1801 m magasra), Szováta (szállás) 
7. nap: Marosvásárhely (városnézés) 
 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 34.000 Ft + 660 lej + 15 euró, amely tartalmazza az 
utazást, idegenvezetést, szállást szállodában vagy panzióban félpanzióval (reggeli+vacsora) és az 5. 
nap esti zenés csángó programot. Az ezen kívül felmerülő belépődíjakat mindenki maga fizeti. 
Jelentkezés 34.000 Ft előleg befizetésével (lehet két részletben is), a hátralékot június 23-ig kérjük 
befizetni. 
Jelentkezési határidő: június 7. 
 
 
 
Augusztus 11., szombat: Szlovákia magyar emlékei II. – templomok, városok, várak 
Túravezető: Somóczi Szilvia (70/207-5374) 
Garamszentbenedek - bencés templom és kolostor; Körmöcbánya - Felsővár: Szent Katalin 
vártemplom, Szent András körtemplom, óratorony, Alsóvár: Szent Erzsébet templom, Alsó kapu, kő 
díszkút, Szentháromság szobor; Selmecbánya - városnézés (templomok, városháza, óvár, XIII. 
századi román-gót templom;  
Bény - román kori templom 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 4.500 Ft (utazás+idegenvezetés+szakvezetés díja) – a 
felmerülő belépődíjakat mindenki maga fizeti (kb. 20 euro).  
Jelentkezési határidő: június 28. 



Augusztus 17.-20., péntek-hétfő: Bakonyi csillagtúra, közösen a Győri Vasutas Természetjárókkal. 
Szállás Bakonybélen a Vadszőlő Szálló 3-4 ágyas fürdőszobás szobáiban, félpanziós ellátással. 
Csak tagjainknak!  Túravezető: Bierbauer Magdi és Mógor Gabriella (70/380-8871) 
 
1.nap: Bakonybél felfedezése: Kálvária, tó, apácatemető, Erdészeti Múzeum 
2. nap: Kőris-hegy 
3. nap: Döbrönte 
4. nap: Odvaskő-barlang és tanösvény (a program az időjárás függvényében módosulhat) 
Szállás: 2.700 Ft + 200 Ft IFA/éj/fő, félpanzió: 1400 Ft/fő/nap, buszköltség teljes áron csak oda: 2.520 
Ft (jegyváltás egyénileg, célszerű elővételben megvenni).  
Találkozás és indulás: a Népliget buszpályaudvaron 6.35-kor a Pápára menő busznál, a busz indul: 
6.50-kor. 
A buszra a Sasadi útnál is fel lehet szállni 7.06-kor. 
Jelentkezés: június 28-ig, 5.000 Ft előleggel 
 
 
 
Szeptember 22., szombat: Ősz a Bakonyalján.  
Túravezető: Mógor Gabriella (70/380-8871) 
 
Lovászpatona - XIII. századi ev. templom; Vanyola - Vajda Péter Emlékmúzeum; Nagytevel -XVIII. 
századi templom, stációk, paplak, urasági ház, magtár; Pápakovácsi - Somogyi-kastély; Dáka -
Batthyányi-kastély parkja; Külsővat -rk. tp. gyönyörű copf berendezéssel; Döbrönte- Himfi-vár romjai 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 3.800 Ft (utazás+idegenvezetés+szakvezetés díja) – a 
felmerülő belépődíjakat mindenki maga fizeti.  
Jelentkezési határidő: augusztus 30. 
 
 
 
Szeptember 23.-28., vasárnap-péntek: Bükki csillagtúra. Csak tagjainknak! Szállás a Hócza 
Vendégház 2 ágyas, fürdőszobás szobáiban. Túravezető: Somóczi Szilvia (70/207-5374) 
Busz: 4.500 Ft oda-vissza, jegyváltás egyénileg. Szállás: 3.550 Ft/fő/éj. Vacsora: 2.000 Ft 
Jelentkezés: június 11-ig 14.000 Ft előleggel 
 
  
 
Szeptember 30., vasárnap:  Húsz évesek lettünk. De nemcsak húsz éveseké a világ! 
Gyertek velünk, ünnepeljük együtt egyesületünk fennállásának 20. évfordulóját.  Délelőtt hosszabb-
rövidebb séták, kirándulások túravezetőinkkel. 13.30-tól ünnepi ebéd a nagykovácsi Trendl 
Vendéglőben, utána vetítés, vigadozás.  Menü: marhahúsleves, utána választani lehet, tócsni tésztában 
bundázott, kisütött csirkemell darabkák, tejföllel meglocsolva, és párolt savanyú káposztás csülök között.  
Ár: 2.000 Ft.  A jelentkezéskor mondjátok meg, hogy melyiket szeretnétek. 
Jelentkezés: 2.000 Ft befizetésével, szeptember 6-ig. 
Találkozás: a Domoszlai Erzsébet által vezetett rövid túrához (nagykovácsi tanösvény, 6 km, 100 m) 9 
órakor a Moszkva téren a 61-es villamos megállójában. 
A Somóczi Szilvia által vezetett hosszabb túrához 9 órakor a Moszkva téren az óra alatt. 
Aki csak az ebédre jön fél 2-re, az egyénileg a Moszkva tértől a 61-es villamossal felmegy Hűvösvölgybe 
a végállomásig, onnan a 63-as autóbusszal elmegy a nagykovácsi végállomásig, ott van a Trendl 
Vendéglő. 
 
 
 
Október 7., vasárnap:   Őszi Börzsöny.   
Túravezető: Domoszlai Erzsébet (30/86-28-152) 
 
Nagymaros (gótikus templom), Márianosztra (pálos templom; börtöntemető), Nagybörzsöny (Árpád-
kori templom; Bányásztemplom; vízimalom), Bernecebaráti (séta a faluban, helyi ízek, kézműves 
termékek) 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 2.800 Ft (utazás+idegenvezetés+szakvezetés díja) – a 
felmerülő belépődíjakat mindenki maga fizeti. 


