
A fokhagymaillat nyomában 

 

 

Márciusi túránk ezúttal a tavaszi Mecsek zamatos fokhagymaillattal körbelengedezett hegyei közé 

vezet. A túra kiindulópontja Vékény község, ahonnan felkapaszkodunk a Vörösfenyő kulcsosház 

sokat látott épületéhez. Pihenőnk végeztével tovább haladunk a Máré-vár romjához, majd folytatva 

a hullámvasutazást számos forrás érintésével a Hidasi-völgybe érkezünk. A tervek szerint a túra 

utolsó harmadát a jellegzetes illatú, ezerarcú csodanövény, az egészségbombának is nevezett 

medvehagyma mezők között tesszük meg. Kellően szagló buszunkkal hazafelé tartva - igény esetén 

- megízleljük valamelyik Duna-parti csárda hallevét. 

 

A túra szervezője: Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Club 

 

A túrát megtervezte és vezeti : Lovas Zoltán 

 

Indulás: a Polgármesteri Hivatal parkolójából autóbusszal 2023. március 25-én (szombaton) 6.30 

órakor 

 

Hazaérkezés: Kb.: 21.00 óra körül 

 

Útvonal autóbusszal: Kecskemét – Dunaföldvár – Paks – Bonyhád – Vékény - Kecskemét 

 

Túraútvonal: Vékény – Csepegő-árok – Vörösfenyő kulcsosház – Somosi-patak – Máré vár – 

Szederindás-forrás – Csurgó-forrás – Hidasi-völgy 

 

Kb.: 14 km hosszú, több rövid emelkedővel és lejtővel (611 m fel, 475 m le) tarkított, mérsékelt 

szintkülönbségű könnyed, tavaszi túra.  

 

Ajánlott felszerelés: kis hátizsák sok elemózsiával és itallal (a túra során vásárlásra nincs 

lehetőség) és esőkabáttal. Erős, lehetőleg magas szárú vízhatlan túracipő, réteges öltözködés. 

Javalott eszközlista: növényhatározó, zacskó, szatyor, szák, zsák, kézikocsi, tricikli, kocsiderék, 

átalvető, Zsiguli kombi, platós IFA. Külön elcsomagolandók azon ételek receptjei, melyeket 

túratársaink a jelen utunk alkalmával gyűjtött medvehagyma felhasználásával áprilisi túránkra 

készítenek el. (Állítólag medvehagyma pálinka is létezik?!) 

 

Jelentkezés: A szabad férőhelyek erejéig, legkésőbb 2023. március 21-ig a részvételi díj 

átutalással történő kiegyenlítésével egyidejűleg Bognár Valériánál és Lovas Zoltánnál a félemelet 

60. számú helyiségben (telefonszám: 512-269). A számlaszám: UNICREDIT BANK HUNGARY 

ZRT 10918001-00000072-09750008. 

 

Részvételi díj: egyesületi tagoknak, hivatali dolgozóknak 5.000 Ft/fő, más személyeknek 6.000 

Ft/fő, amely összeg az utazás és a túraszervezés költségeit tartalmazza.  

Nem tartalmazza a gyöngyvirág medvehagyma helyett történő fogyasztásából eredő költségeket 

(gyomormosás, gyászszertartás, stb.), a vendéglátóipari egységekben történő evés-ivás, valamint a 

tiltott területen elkövetett hagymagyűjtögetés esetében kirótt környezetvédelmi bírság költségeit.  

 

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

 

 

Túrán mindenki saját felelősségére vesz részt! 

 

 


