
Kedves Túratársak!

Immár befejezéséhez közeledik a „Magyarországi Forrástúrák” 2009-ben elindított
túrasorozata. Számunkra, rendezők számára rengeteg kihívást és kalandot jelentett az évente
változó útvonalak kijelölése és a sokszor jelzetlen utak mentén található források feltalálása. 

Reméljük a minket követők is legalább annyi örömöt leltek a források közötti bolyongásban,
mint mi.

A befejezéshez közeledve óhatatlanul felmerült a kérdés a hogyan továbbot illetően. Sok érv
szólt a befejezés mellett, illetve egy vagy két állandó túra fenntartásában. Végül is, nem kis

mértékben az irányunkban megmutatkozó pozitív, a folytatásra buzdító visszajelzések
hatására, segítőink hozzájárulásával a sorozat teljes megismétlése mellett döntöttünk. Az
ismétlés talán nem is jó szó, mert új tájegységeket is szeretnénk bemutatni, illetve a már

bejártakat újra gondolni újabb forrásokkal, útvonalakkal gazdagítani.

A szervezés már elkezdődött, így 2018-tól is mindenkit szeretettel és új forrásokkal
várunk a „Magyarországi Forrástúrák” rendezvényein.

„Magyarországi Forrástúrák” kiírása

A túra sorozat kiírásával Magyarország forrásainak lehető legteljesebb körű, tájegységekhez
kötött bemutatását célozzuk, évente két, eltérő tájegységben megrendezendő teljesítménytúra 

keretében. 
A sorozat időtartama: 

6 év, kezdőidőpontja 2018.tavasza.
Ez idő alatt évi két túra, egy tavaszi és egy őszi kerül megrendezésre különböző távokon. 

A sikeres teljesítők az aktuális kiírásnak megfelelően jelvény és oklevél díjazásban
részesülnek.

A többszöri részvétel elismerésére, külön jelvény díjazásban részesül 3 tájegységenként az a
túrázó, aki a jelvény mindenkori önköltségi árát megfizeti. A sorozat összesen 12 tájegységet

érint, a kiadott jelvények a teljesítmények arányában eltérnek egymástól.

Külön díjban részesül az a túrázó, aki a sorozathoz tartozó valamennyi rendezvényen részt
vesz, ill. legalább egy alkalommal teljesíti a sorozatot kiegészítő nyári Mátra túrát és legalább

két alkalommal részt vesz téli túráinkon.
A túra sorozatot éves (jellemzően két őszi túra közötti időszak), egy-egy tájegységet érintő,
egyéni túrázás keretében teljesítendő mozgalmakkal egészítjük ki. A díjazás jelvény vagy

kitűző. 

Részvételi díj az aktuális kiírás szerint.
A sorozatban való részvétel előzetes bejelentkezést nem igényel.

A kiírással összefüggő aktuális hírek facebook oldalunkon követhetők nyomon, illetve az
egyes túrákat a TTT honlapján hirdetjük meg. 

Felvilágosítás kérhető Cserháti László (06 20 580-3794. csavargonr1@gmail.com) és 
Dr. Tamics Gábor (06 70 369-2590. vandorviking@freemail.hu) főrendezőktől.


