
Ó, mely sok hal terem az nagy Balaton-baha-rahha-rahaha 

 

Covidzáró túránkon ez alkalommal a Balaton-felvidéket látogatjuk meg. Kiindulópontunk Csopak, ahonnan 

elsőként felkapaszkodunk a Csákány-hegyen található Endrődi Sándor kilátóhoz. Utunk folytatásában elérjük 

a Recsek-hegyet, ahol a Noszlopy Gáspár kilátóból kémlelhetjük az előttünk álló további utat. A 

változatosság kedvéért ezt követően leküzdjük a Tamás-hegy meredélyét és a Jókai kilátóból is megnézzük 

mindazt, amit már ezidáig kétszer láttunk. Túránk jutalmául Balatonfüredre érkezünk, ahol igény szerint a 

„Magyar Tengerben”, egy árnyas kerthelyiségben vagy netán egy hűs pincében pihenjük ki az út fáradalmait. 

Az ínyencek számára ajánlott a legendás Hatlépcsős Borozó (Muskátli) még legendásabb velős pirítósának 

megízlelése. 

 

A túra szervezője: Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Club 

 

A túrát megtervezte és vezeti: Lovas Zoltán 

 

Indulás: a Polgármesteri Hivatal parkolójából autóbusszal június 5-én (szombat) 6.30 órakor 

 

Hazaérkezés: Kb.: 21.00 óra körül 

 

Útvonal autóbusszal: Kecskemét – Dunaföldvár – Enying – Balatonalmádi – Csopak - Balatonfüred - 

Kecskemét 

 

Túra útvonal: Csopak – Csákány-hegy – Kánya-ríkató – Felső-erdő – Recsek-hegy – Sárkány-lik – Kéki-

völgy – Tamás-hegy – Balatonfüred Kb.: 14 km hosszú, három emelkedővel tarkított, már már könnyű túra. 

 

Ajánlott felszerelés: kis hátizsák sok elemózsiával és itallal, naptejjel, napernyővel netán gumimatraccal 

vagy nyugággyal. Erős, lehetőleg magas szárú - a hőséget jól tűrő - túracipő és strandpapucs, réteges 

öltözködés alul fürdőruhával. A kullancs elleni vegyvédelmi kezeslábas vagy egyéb riasztó szer (vegyes 

gyümölcspálinka, házi szilvórium, gömbkóla, alias Unicum) használata ez esetben is megszívlelendő. 

 

Kérjük, hogy az utazáshoz mindenki hozzon magával váltócipőt! 

 

Jelentkezés: A szabad férőhelyek erejéig, legkésőbb 2021. június 1-jéig Bognár Valériánál 

(bognar.valeria@kecskemet.hu) és Lovas Zoltánnál (lovas.zoltan@kecskemet.hu), valamint a részvételi díj 

Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Club 10918001-00000072-09750008 számú 

számlájára történő átutalással 

 

Részvételi díj: egyesületi tagoknak 4.000 Ft/fő, más személyeknek 5.000 Ft/fő, amely összeg az utazás és a 

túraszervezés költségeit tartalmazza. 

Az autóbuszos utazás során a szájmaszk használata kötelező. A túra során kézfertőtlenítőt biztosítunk. 

 

A nap végeztével túránk címadó dalát teljes egészében tudnia kell minden túratársunknak, ellenkező esetben 

a renitens személyeknek (három liter csopaki olaszrizling elfogyasztása után) százszor el kell ismételnie az 

irodalmi Nobel-díjas Rabindranáth Tagore nevét. 

 

Túrán mindenki saját felelősségére vesz részt! 
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