
I. TÓRÓL-TÓRA-TÚRA 

2021. június 26. 
 

 

Hagyományteremtő céllal új teljesítménytúra szervezésébe fogtunk. 

Régiónk nem bővelkedik tavakban, de azért van itt néhány. Elsősorban a múlt 

évben átadott kiskőrösi záportározót szeretnénk megismertetni a résztvevőkkel, 

melyet egy kellemes túra teljesítésével összekötünk a környékbeli ismert - vagy 

kevésbé ismert – állóvizekkel. 

 

Unod már a hegyre mászásban való izzadást? A sziklás, köves erdei utakat? 

A meredélyeket, a vízmosásokat, a látóhatárt optikailag szennyező hegyeket? 

 

Gyere hozzánk túrázni!  

Itt garantált a homok, a láprétek és a tikkadt szöcskenyájak. Szerencsés esetben délibábbal is találkozhatsz. 

 

 

A fontosabb tudnivalókat az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Parkolási lehetőség: A Petőfi út végén lévő körforgalomból a MOL-benzinkút melletti zsákutcába behajtva, a 

murvás út mellett az erre a célra kijelölt helyen. 

 

 

Útvonalleírás, térkép, GPS-track a honlapunkról és Facebook-oldalunkról letölthető lesz. 

 

Amennyiben a túrázó papíralapú leírást, térképet kér, a nevezési díj 300 Ft-tal magasabb. 
Ezen szándékot a nevezéskor kérjük előre jelezni! 

 

 

   A túrára - környezetvédelmi okokból - mindenki hozzon magával bögrét! 

 Gyalogos Kerékpáros (aszfalt) 

Táv 20 km 40 km 60 km 40 km 70 km 

Rajt, cél Kiskőrös, Záportározó 

Indulási idő 700 - 1000 700 - 900 700 800 - 1000 800 - 900 

Szintidő 5 óra 10 óra 15 óra 4 óra 7 óra 

Nevezési díj 

(helyszínen) 
1500 HUF/fő 2000 HUF/fő 2000 HUF/fő 1500 HUF/fő 2000 HUF/fő 

Nevezési díj 

(előzetesen) 
1300 HUF/fő 1500 HUF/fő 1500 HUF/fő 1300 HUF/fő 1500 HUF/fő 

Útvonal 

Záportározó 

Feketehalmi iskola 

Vadkerti-tó 

Feketehalmi tanyák 

Robertó Horgászpark 

Záportározó 

Záportározó 

DVCS  

egykori Szentkirályi 

iskola 

Szelidi-tó 

Miklapuszta 

DVCS 

Csukás-tó 

Záportározó 

Záportározó 

Feketehalmi iskola 

Vadkerti-tó 

Feketehalmi tanyák 

Robertó Horgászpark 

DVCS 

egykori Szentkirályi 

iskola 

Szelidi-tó 

Miklapuszta 

DVCS 

Csukás-tó 

Záportározó 

Záportározó 

Csábori kétsor 

Keceli-tó 

Vadkerti-tó 

Záportározó 

Záportározó 

Csábori kétsor 

Keceli-tó 

Imrehegy 

Kiskunhalas, Sós-tó 

Pirtó 

Vadkerti-tó 

Záportározó 



 

 

   Szolgáltatások: – minden ellenőrzőponton vízvételi lehetőség, néhol ellátmány; 

 

      – célba érkezéskor minden beérkező zsíros vagy vajas kenyeret kap; 

 

      – a túrát teljesítők kitűzőt és emléklapot kapnak; 

 

 

 

 

A túra a Kiskunsági Barangoló Túrakupa sorozat része. 

Részletek a https://bacssport.hu/kiskunsagi-barangolo/ honlapon, vagy a túrakupa 

Facebook-oldalán (Kiskunsági Barangoló) találhatók. 

 

 

 

 

 

 

 

A teljesítés igazolása kihelyezett ellenőrzőpontokon, vagy ennek hiányában bójákon kihelyezett zsírkrétával, 

önállóan történik. 

 

 

Akik előzetesen, ímélben neveznek, a rajtszámukat elektronikusan kapják meg, illetve a honlapunkon is 

megtalálhatják a túra előtti napokban. 

    

 

   Előnevezés: 2021. június 20-ig a nevezési díj befizetésével. A nevezési díjat személyesen Döme Gézánál, 

illetve átutalással az Eltájolók TSE számlájára lehet befizetni. 

Számlaszám: 52500075-11049243 (Takarékbank). Közlemény: Tóról Tóra Túra + név            

 

           

  www.eltajolok.hu 

  www.tturak.hu 

  www.facebook.com/EltajolokTSE 

 

 

 

Jelentkezés, felvilágosítás: Döme Géza (20)340-98-07, eltajolo@gmail.com, vagy személyesen. 
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