
TÚRÁZZ ÉS ÜNNEPELJ VELÜNK!

Jubileumi túrasorozat  
a 25 éves HVTE szervezésében

A Hegyek Vándorai Turista Egyesület 2019-ben ünnepeli meg ala ku-
lásának 25 éves évfordulóját, amelyről hatfordulós jubileumi tú ra so-
rozattal 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 található. Aki e helyek mindegyikén meg-
jelenik, annak külön emléklappal köszönjük meg a részvételt. A to-
váb biakban a három „bónusz” pont közül, aki legalább kettő helyet 
felkeres, külön kupát kap (előzetes nevezés esetén!). Nevezési lap a 
re  gisztrációs pontokon szerezhető be. 

Minden túrapont felkeresése egyénileg, tetszőleges útvonalon történik. 
Egyesületünk tagjai 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 2020-ban, egyesületünk közgyűlésén adjuk át. 

 
Mindenkit sok szeretettel várunk, hogy velünk ünnepeljen! 
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AZ IDŐPONTOK: 

2019. április 7. (vasárnap) „bónusz” 1. 
Regisztrációs pont: Börzsöny; Nógrád, a vár parkolója melletti Béla bácsi 
vendéglőben (volt Vár vendéglő) 10-14 óra között. Megközelíthető: jelzett 
turistaúton a vasútállomás felől. (KL) 

2019. április 28. (vasárnap) „kötelező” 1. 
Regisztrációs pont: Őrség; Őriszentpéter, Bárkás-tó pihenőhely 10-14 óra 
között. Megközelíthető: P sáv jelzésen Kondorfa, illetve Ispánk felől, vagy a 
K+ jel  zé sen Őriszentpéterről. 

2019. június 29. (szombat) „kötelező” 2. 
Regisztrációs pont: Őrség; Szalafő, Olcsai-Kiss Zoltán Faluház 10-14 óra között. 
Megközelíthető: a RP-DDK útvonalán Kondorfa, illetve Őriszentpéter felől. 

2019. augusztus 18. (vasárnap) „kötelező” 3. 
Regisztrációs pont: Vendvidék; Felsőszölnök, Hármashatár esőház 10-14 óra 
között. Megközelíthető: jelzett turistaúton Felsőszölnökről a P, P jelzéseken 
(Auszt ria és Szlovénia felől is!) 

2019. október 13. (vasárnap) „bónusz” 2. 
Regisztrációs pont: Keszthelyi-hegység; Gyenesdiás, Nagymező 10-14 óra 
között. Megközelíthető: az OKT útvonalán Gyenesdiásról. 

2019. november 9. (szombat) „bónusz” 3. 
Regisztrációs pont: Bakony; Döbrönte Szarvasház turistaszálló (Fő u. 31.)  
10-14 óra között. Megközelíthető: jelzett turistautakon, több irányból.  
(A turistaház a vár alatt található.) 

INFORMÁCIÓ: 

Hegyek Vándorai Turista Egyesület 

1182 Budapest, Kétújfalu u. 161/b. 
E-mail: hvte@t-online.hu, Web: www.hvte.hu 

Pálmai Vencel elnök +36-20-233-5093 
Sztancsik György alelnök +36-20-911-8719
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