
A Balaton-felvidék ösvényein 

 

Szeptemberi túránkon Magyarország egyik legszebb vidékén, a Balaton-felvidék idilli falvaiban, lankás 

tájain barangolunk. Hidegkútról indulva, kis falvak határában, erdők, ligetek és szőlők között, a szép kilátást 

többször megcsodálva érjük el Óbudavár kicsiny települését. 

Túránk végeztével meglátogatjuk a falu határában található Budavári Ligetet, ahol finom főtt füstölt csülök 

falatozgatása és jóféle fröccs kortyolgatása közben élvezhetjük a csodás panorámát.  

 

A túra szervezője: Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Club 

 

A túrát megtervezte és vezeti : Lovas Zoltán 

 

Indulás: a Polgármesteri Hivatal parkolójából autóbusszal 2020. szeptember 26. (szombat) 6.30 órakor 

 

Hazaérkezés: Kb.: 21.00 óra körül 

 

Útvonal autóbusszal: Kecskemét – Dunaföldvár – Simontornya – Veszprém – Hidegkút – Óbudavár – 

Balatonfüred - Kecskemét 

 

Túra útvonal: Hidegkút-  - Hidegkúti elágazás -  - Nagy-Gella -  - Zádorvár -  - Hideg-hegy - 

 - Halom-hegy - jelzetlen - Óbudavár  

 

Kb.: 18 km hosszú, könnyű nyárvégi (szinte légies) túra, őszeleji emelkedőkkel (390 m fel, 511 m le, 

tulajdonképpen lejtő). Az út során forrásokra, kutakra és vízköpőkre ne számítsunk, ezért innivaló bármilyen 

formáját javallott a batyuba készíteni.  

 

Ajánlott felszerelés: Kis hátizsák sok elemózsiával és itallal, gyorsító must, sütőtök torta. Vásárlásra és 

egyéb pénzügyi tranzakciókra a túra elején és végén lesz mód.  

 

Jelentkezés: A szabad férőhelyek erejéig, legkésőbb 2020 szeptember 23-ig a részvételi díj befizetésének 

igazolásával egyidejűleg Bognár Valériánál (bognar.valeria@kecskemet.hu) vagy Lovas Zoltánnál 

(lovas.zoltan@kecskemet.hu). 

 

Részvételi díj: egyesületi tagoknak 3.500 Ft/fő, más személyeknek 4.500 Ft/fő, amely összeg az utazás és a 

túraszervezés költségeit tartalmazza. A nyakló nélküli evés, ivás és egyéb turistához méltatlan viselkedésből 

eredő károkozás költségeit mindenki maga fedezi! A részvételi díj kizárólag átutalással fizethető a KÖD 

SC Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000072-09750008 számú számlájára. 

 

Egyebek: Az autóbuszos utazás során a szájmaszk használata kötelező. A maszkot helytelenül használó 

túratársainknak a védőeszköz levétele nélkül kell elfogyasztania a túra végén remélt csülköt. 

Az utazás megkezdése előtt mindenkinek szükséges elvégeznie az íz- és szagérzékelés meglétét igazoló 

tesztet, melyet az indulás után 48 perccel megismétlünk. A teszthez szükséges alapanyagról (barack, szilva, 

birs és egyebek) mindenki maga köteles gondoskodni. Az utazás során kézfertőtlenítőt biztosítunk, melyet a 

teszt során – bár tartalmaz alkoholt – belsőleg felhasználni tilos. 

 

A túrát minimum 35 jelentkező (a részvételi díjat befizető turista) esetén indítjuk! 

 

Túrán mindenki saját felelősségére vesz részt! 
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