
HIRDETMÉNY 
 
„A Gyermekvasút Nyomában 20 km" teljesítménytúránkat idén a hagyo-
mányos március 15-i időpontban, a kifejezetten kedvezőtlen időjárási 
viszonyok között is (részt vevői nyomásra) megtartottuk. A kb. 410 induló 
valóban szép létszám, különösen ilyen helyzetben, azonban szeretnénk 
kedveskedni a "szokásos" de kevésbé bevállalós (családos, kisgyerekes) 
sporttársainknak is, ezért túránkat 

 

2013. április 28-án ismételten megrendezzük  
 

az eredeti kiírásban foglaltakkal megegyezően. 
 
 
Az egyetlen megkötés, hogy az első 1000 túrázót indítjuk csak el. Aki 
biztosra akar menni, élhet az ELŐNEVEZÉS lehetőségével, amelyre 
 

Hűvösvölgy állomáson, a múzeumban van lehet őség 
 

március 23-tól április 27-ig, munkaszüneti napokon 10:15 - 16:15-ig. 
 

Más napokon és időszakokban ez sajnos nem lehetséges (rendkívüli 
esetben illetve csoportoknak a főszervező egyéb lehetőséget biztosít 
a 0620-331-4011 telefonszámon illetve a fusti67@gmail.com e-mail 
címen). Az előnevezőknek minden fajta nevezési díjból 100 Ft 
kedvezményt biztosítunk (kb. 10 %), illetve a rajtban sorban állás nélkül 
indulhatnak el, és biztosan részt vehetnek a túrán. Kérjük az előnevezési 
szolgáltatásunkat igénybe venni! A helyszínen jelentkezőket ezen 
a megismételt alkalommal csak az 1000 fős határig indítjuk el, 
a nevezést ezután beszüntetjük. 
 
Azok a kedves túratársaink, akik �március 15-én is részt vettek a túrán, 
és ezt �az előnevezés során igazolják, további 100 Ft kedvezményben 
részesülnek, és részükre erre az alkalomra egy különleges kitűzővel 
kedveskedünk. Ez utóbbi szolgáltatást részükre is csak előnevezés 
esetén tudjuk biztosítani. 

 
Várunk mindenkit szeretettel túráinkon! 

 
Füstös István, főrendező 

0620-331-4011 
Gyermekvasutasokért Alapítvány 



… NEM vett részt … részt vett *

Teljesárú 1 100 Ft 1 000 Ft 900 Ft
Kedvezményes
(diák, nyugdíjas, szervezett természetjáró)

1 000 Ft 900 Ft 800 Ft

A Gyermekvasút feln őtt dolgozója, 
továbbá  gyermekvasutas pajtás 
(vagy volt gyermek- illetve úttörıvasutas)

700 Ft 600 Ft 500 Ft

Meghívott vendég, továbbá jelenlegi és egykori gyer mek- vagy úttör ővasutas ifivezet ő és

a Nagycenki Múzeumvasút csoportja minden esetben díjmentes !

* A 2013. március 15-én történı részvételt az Emléklappal kérjük igazolni. (Részteljesítés esetén, ha az emléklap még nálunk van, kikeressük azt.)
Ha az előnevezés során nem tudják igazolni a részvételt, de később igen a 100 Ft-ot visszaadjuk!

Gyermekvasutasokért Alapítvány

Helyszíni 
nevezés 
esetén

(2013. április 28-án
vagy

2013. augusztus 19-én) 

Előnevezés
esetén,

ha 2013. március 15-én…

"A Gyermekvasút Nyomában 20 km" teljesítménytúra

Nevezési díjai

Érvényes: 2013. évben



Gyermekvasutasokért Alapítvány 
 

"A GYERMEKVASÚT NYOMÁBAN 20 km" 
teljesítménytúrák a Budai hegyekben a Gyermekvasút környékén 

 

A rendezvények célja:  a Budai-hegységen belül a Gyermekvasút valamint a környékén 
lévő kirándulóhelyek/nevezetességek megismertetése/népszerűsítése, a fizikai 
állóképesség fejlesztése, a figyelem felhívása a környezet megismerésének, 
szeretetének és védelmének a fontosságára, továbbá találkozási lehetőség biztosítása a 
Gyermekvasutat és környékét kedvelő természetbarátoknak. 
 

Feladat:  az útvonalon kijelölt ellenőrző pontokat érintve szintidőn belül célba érni. 
 

 

A nappali teljesítménytúrát idén  

  2013. április 28-án is megtartjuk   
 

(a március 15-én tomboló rossz időjárásra tekintettel). 
 

Erre elınevezést fogadunk Hővösvölgy állomáson, a múzeumban március 23-tól április 27-ig, 

kizárólag munkaszüneti napokon 10:15 - 16:15-ig. Nincs sorállás és 100 Ft kedvezmény! 
 

 
 

Minden évben  március 15-én    
 

20 km-es, nappali, gyalogos teljesítménytúra 
 
 

Rajt:  Széchenyi-hegy vasútállomás  Indítás:  8:00 – 10:00 óráig  Szintid ő: 7 óra        
 

Az útvonal ellen őrző pontjai:  Széchenyi-hegy vá.  - Széchenyi emlék - Erdei 
kápolna - Normafa mh - Csillebérc  - Disznófő - Virágvölgy  - Makkosmária – 
Jánoshegy  - Erzsébet kilátó - Szépjuhászné  - Kaán Károly kilátó -  Makovecz 
(Kis-H.h) kilátó - Hárshegy  - Nagy rét - Fazekas-hegy - Hűvösvölgy vá. (20km) 
 

Nevezési díjak (az éjszakain is) – 2013-ban:  
����Teljesárú: 1100 Ft/f ő;     ����Diák, nyugdíjas, szervezett term.járó: 1000 Ft/f ő  
                   ���� Gyermekvasutas (volt gyermek- vagy úttör ővasutas): 700 Ft/f ő 
 

Szolgáltatások (minden indulónak):  
 � részletes útvonalleírás � a túrát szintidőn belül teljesítőknek oklevél 
 � a teljesítés számától függő (különböző) jelvény � a célban meleg ebéd 
 � a Gyermekvasúton egy díjmentes utazási lehetőség    � csomagszállítás 
 

 
 

Minden évben  augusztus 19/20 éjjel  (Útvonal:  ellenkező irányba) 
 

 

Előnevezés:  aug. 1-től aug. 18-ig Hűvösvölgy, Múzeum: naponta 10:15-16:15-ig 
Rajt:  Hűvösvölgy, Ind.:  19:00-21:00-ig     Szintid ő: 7 ó.  Cél:  Széchenyi-hegy 
 

Szolgáltatások (minden indulónak):  � a célban virsli-vacsora  
   � részletes útvonalleírás � a túrát szintidőn belül teljesítőknek oklevél 
   � a teljesítés számától függő (különböző) jelvény   � csomagszállítás  
   ���� a Gyermekvasúton egy különleges éjszakai utazási l ehetőség 

 

Információ: Füstös István, 06 (20) 331 - 40 11,  06  (30) 332 - 0971 


