
 
 

Jubileumi túrasorozat a 20 éves HVTE szervezésében 
 
 

A Hegyek Vándorai Turista Egyesület 2014-ben ünnepeli megalakulásának 20 éves évfordulóját, 
amelyről hatfordulós jubileumi túrasorozattal emlékezünk meg. 

Az ünnepi évben hat különböző helyen várjuk a túrázókat, amelyből a három vas-megyei „kötelező” 
pont egyesületünk technikai területén, az Őrségi Nemzeti Parkban és a Felső-Őrségben található. Aki e 
helyek mindegyikén megjelenik, annak egy külön emléklappal köszönjük meg a részvételt. A 
továbbiakban a három „bónusz” pont közül, aki legalább kettő helyet felkeres, külön kupát, vagy más 
emléktárgyat kap (előzetes nevezés esetén!). Nevezési lap a regisztrációs pontokon szerezhető be. 

Minden túrapont felkeresése egyénileg, tetszőleges útvonalon történik. Rendezőink a regisztrációs 
helyeken (csekély térítés ellenében) emlékbélyegzéssel, alkalmi kitűzővel és némi meglepetéssel várják 
az ott megjelenőket. 

A legtöbb résztvevőt mozgósító szervezet elnyeri a túrasorozat nagy kupáját! 
A kupákat 2015-ben, egyesületünk közgyűlésén adjuk át. 
Mindenkit sok szeretettel várunk, hogy velünk ünnepeljen! 
 

Az időpontok: 
2014. március 30. (vasárnap) „bónusz” 1. 
Regisztrációs pont: Ó-bükk; Istenmezeje, Gémes TE pihenőháza (Dózsa Gy. u. 11.) 10-14 óra között. 
Megközelíthető: jelzetlen úton a Kohász Kéktúra útvonaláról; A Volán buszról a Béke út 120-nál kell leszállni. 
 
2014. április 20. (vasárnap) „kötelező” 1. 
Regisztrációs pont: Őrség; Kercaszomor, Haricsai pihenő 10-14 óra között. 
Megközelíthető: a Kercaszomori elágazástól Magyarszombatfa irányába indulva, 330 m után jobbra 
térünk a főútról, s a jó minőségű erdei úton 10 perc alatt érjük el a pihenőt. 
 
2014. június 29. (vasárnap) „kötelező” 2. 
Regisztrációs pont: Felső-Őrség; Rönök, Szent Imre templom 10-14 óra között. 
Megközelíthető: a Szent Imre Vándorúton Nemesmedves és Szentgotthárd felől, Rönökről aszfaltúton. 
 
2014. augusztus 17. (vasárnap) „bónusz” 2. 
Regisztrációs pont: Gerecse; Tatabánya, Turul pihenő, esőház 10-14 óra között. 
Megközelíthető: jelzett turistautakon, elsősorban Tatabánya felöl. 
 
2014. október 25. (szombat) „kötelező” 3. 
Regisztrációs pont: Vendvidék; Felsőszölnök, Hármashatár, esőház 10-14 óra között. 
Megközelíthető: jelzett turistaúton Felsőszölnökről (Ausztria és Szlovénia felöl is!) 
 
2014. november 16. (vasárnap) „bónusz” 3. 
Regisztrációs pont: Zselic; Simonfa, Meteor kulcsosház 10-14 óra között. 
Megközelíthető: jelzett turistaúton. A ház a DDK útvonalán fekszik. 
 
 
 
Információ: Hegyek Vándorai Turista Egyesület 
� 1182 Budapest, Kétújfalu u. 161/b. 
E-mail: hvte@t-online.hu 
Web: www.hvte.click.hu 
Pálmai Vencel elnök 06-20-233-5093 
Sztancsik György alelnök 06-20-911-8719 


