HEGYEK VÁNDORAI
TURISTA EGYESÜLET

25 év
a természetjárás szolgálatában

2019/1

Berda József
Barangolókhoz
Ha dühödten zuhog az égi csapadék,
még akkor is megyünk! Már várnak a hegyek.
Boldog barangolók, hajrá a szabadba!
Olyan legyen kedvünk, mint egy virgonc gyerek!

A Hegyek Vándorai Turista Egyesület kiadványa
Felelős kiadó: Pálmai Vencel elnök
E-mail: hvte@t-online.hu
WEB: http://www.hvte.hu

- 3 Kedves Barátunk!
Tisztelt leendő egyesületi Tagtársunk!
Örömmel nyújtjuk át a Hegyek Vándorai Turista Egyesület legújabb kiadványát, amelyben tájékoztatunk egyesületünk megalakulásának körülményeiről; szólunk a tagsági díjakról, valamint a belépés lehetőségeiről, végül a féléves túratervünket olvashatjátok.
Előzmények
1993-ban - a szervezett hazai természetjárás 120. évében - néhányan arra az elhatározásra
jutottunk, hogy életre kell hívni egy olyan egyesületet, amely vállalja az Őrség és
Vendvidék turisztikai feltárását és fejlesztését. A helyzet adott volt, hiszen a Magyar Természetbarát Szövetség kiadta az Őrség turistatérképét, amelyen a bejelölt turistautak 80%-a a
valóságban nem létezett. Egy kis csapat - amely már korábban megkezdte a terület bejárását, - vállalta a munkát, majd néhány új emberrel kiegészülve az MTSZ finanszírozásával elkezdte, illetve folytatta az új turistaút-jelzések felfestését.
Minél többször jártunk hazánk e gyönyörű szegletében, annál jobban beleszerettünk, s
már nem volt vitás, hogy az egyesületet meg kell alapítani és az alapszabályban is rögzíteni
kell az Őrség és Vendvidék iránti elkötelezettségünket.
A Fővárosi Bíróság az 1989. évi II. törvény 15.§-a alapján 5832. sorszám alatt 1994 április 28-án a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette a
HEGYEK VÁNDORAI TURISTA EGYESÜLET-et.
Egyesületünk jogelőd nélkül alakult, de minden olyan szervezet hagyományait folytatja
és ápolja, amely a magyar természetjárás 146 évében progresszív módon járult hozzá a
hazai turistaság ügyéhez.
Tudjuk, nem kis dologra vállalkoztunk és hisszük, hogy egy jó ügy érdekében tesszük,
amit teszünk. Összefogásra van szükség a helyi önkormányzatokkal és a különböző szervezetekkel, mert csak közös munkával képzelhető el az Őrség és Vendvidék turisztikai
fejlesztése, felvirágoztatása és a minél szélesebb körben való megismertetése. Bízunk az
újjáéledő lokálpatriotizmusban is!
Törekvésünkhöz kérjük segítségeteket, hívunk mindenkit, mindannyiunk javára!
Budapest, 2019. január havában

Pálmai Vencel sk.
elnök

- 4 Egyesületünk vezetősége
Elnök:
Alelnökök:

Pálmai Vencel
Birta Zsolt
Sztancsik György
Elnökségi tagok: Labbancz Mihály
Róza Árpád

 +36-20-233-5093
 +36-20-346-5559
 +36-20-911-8719
 +36-20-413-2775
 +36-20-423-4932

Levelezési címünk: 1182 Budapest, Kétújfalu u. 161/b.
Helyiség hiányában jelenleg nem tartunk egyesületi napot, ezért a megadott telefonszámokon keressetek bennünket.

Tagdíjfizetés - belépés
Elhatározásunknak megfelelően, egyesületi tagdíjaink 2019-ben is a következőek:
- aktív dolgozó
- nyugdíjas, munkanélküli, stb.
- ifjúsági 18 éves korig

= 2.600,- Ft
= 1.800,- Ft
= 1.000,- Ft

Folyamatos tagság megújítása minden év február 28-ig, egy összegben!
Mivel egyesületünk tagja a Magyar Természetjáró Szövetségnek, ezért a szövetségi kedvezményeket tagjaink is igénybe vehetik! Ebben az évben is változni fog az igazolványellátottság, erről a későbbiekben tájékoztatunk mindenkit.
Új belépők a belépési nyilatkozat kitöltésével és az éves tagdíj befizetésével válnak egyesületünk tagjaivá.

*

*

*

Az Österreichischer Touristenklub-bal (ÖTK) kötött együttműködési megállapodás alapján tagjaink ez évben is kedvezményes áron válthatják ki az ÖTK igazolványát, melynek
birtokában 50%-os szállásdíj-kedvezmény vehető igénybe Ausztria és több európai ország
turistaházaiban, valamint az egész világra kiterjedő turistabiztosítást tartalmaz! További kedvezmények: egyes autóbuszjáratokra 25%, az ÖTK
bécsi központjában lévő sportüzletben történő vásárlás esetén 10%. Ezen
kívül kéthavonta lakáscímre küldik az osztrák turistaújságot. Részletes
felvilágosítás az egyesület elnökénél.
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Az egyesületi bronz jelvény megvásárolható Pálmai Vencel elnöknél.
Kérjük, hogy a többnapos túrákon való részvételi szándékot - a szállásfoglalási nehézségek miatt - mielőbb jelezzétek a túravezetőknél.
Horváth Béla tagtársunknak köszönhetően továbbra is működik honlapunk!
Elérhetősége: http://www.hvte.hu
Ott vagyunk a Facebook-on is, keressetek bennünket! https://www.facebook.com/hvte.hu
Kérünk mindenkit, hogy adója 1%-ával segítse egyesületünk terveinek megvalósítását,
elsősorban az Őrségi Nemzeti Park turistaútjainak karbantartását.
Adószámunk: 18062630-1-43
Első félévi kiemelt rendezvényeink!
Egyesületünk megalapításának 25. évfordulója alkalmából ismét megrendezzük a hatfordulós „Túrázz és ünnepelj velünk!” túrasorozatot, változó helyszínekkel.
A már hagyományos őrségi technikai táborunkat 2019. június 17-30-a között rendezzük,
ismét szalafői bázissal.
A 22. Őrség-Goričko gyalogtúrát idén – egyszeri alkalommal, – teljesítménytúraként rendezzük meg, június 29-én.
*

*

*

A Magyar Természetjáró Szövetség a 2015-ben bevezetett plasztik alapú, ingyenes
„MTSZ Tagsági Kártyá”-t megszüntette, jelenleg csak kedvezménykártyát bocsát ki. A korábban kiadott kártyára lehet ráragasztani az érvényesítési „bélyeget”.
A jelenlegi alapszabály értelmében az egyesületek a tagjai a szövetségnek. Az egyesületi
tagok a tagdíj befizetése után regisztrálásra kerülnek az MTSZ-nél. Fentiek okán kérjük
tisztelt tagjainkat, hogy az egyesületi tagdíjat mielőbb fizessék be.
Részletes információ az egyesület elnökétől.

- 6 Túravezetőink, akik túrákat is vezetnek, valamint telefonszámaik:
Birta Zsolt
Pálmai Vencel

+36-20-346-5559
+36-20-233-5093

Kammel László
Vida Sándor

+36-20-526-9700
+36-20-357-6853

JANUÁR
Január 26.

Hótaposó(?) túra a Budai-hegységben
Pilisszentlászló  Sikáros  Dobogókő Pilisszentkereszt 
Magas-hegy  Pilisszántó.
Táv: 18 km
szint: 720 m
Túravezető: Kammel László
FEBRUÁR

Február 16.

Téli túra a Budai-hegységben
Katinyi mártírok emlékparkja, 17 vill.mh.  Mátyás-hegy 
Fenyőgyöngye  Árpád-kilátó  Hűvösvölgy  Hárs-hegy 
Szépjuhászné.
Táv: 12 km
szint: 270 m
Túravezető: Kammel László
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Március 9.

Kora tavasz a Pilis – Visegrádi-hegység sziklái között
Kiskovácsi (Csobánka)  Holdvilág-árok  Lajos-forrás 
Vasas-szakadék  Kő-hegy  Pomáz HÉV.
Táv: 14 km
szint: 470 m
Túravezető: Birta Zsolt

Március 9.

Túra a Börzsönyben
Királyrét  Magas-Tax - Nagy-Hideg-hegy  Királyrét.
Táv: 16 km
szint: 610 m
Túravezető: Vida Sándor

Március 23.

Tavasz a Vértesben
Vértessomló  Bödön-bükk  Vörös-lyuk  Vitány-vár 
Mária-szakadék  Szárliget vá.
Táv: 16 km
szint: 310 m
Túravezető: Kammel László

ÁPRILIS
Április 6.

Túra a Budai-hegységben
Zugliget  János-hegy  Nagy-Hárs-hegy  Zugliget.
Táv: 11 km
szint: 480 m
Túravezető: Vida Sándor

Április 7.

Túrázz és ünnepelj velünk! – „bónusz” 1.
Regisztrációs pont: Börzsöny, Nógrád, a vár parkolója melletti
Béla bácsi vendéglőben (volt Vár vendéglő) 10-14 óra között.
Szervező-túravezető: Pálmai Vencel

Április 20.

Tavaszi túra a Bükkben
Bükkszék  Siroki-vár  Sirok.
Táv: 13 km
szint: 360 m
Túravezető: Kammel László

Április 28.

Túrázz és ünnepelj velünk! – „kötelező” 1.
Regisztrációs pont: Őriszentpéter, Bárkás-tó pihenőhely
10-14 óra között.
Szervező-túravezető: Pálmai Vencel
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Május 11.

Vértesi körtúra
Szárliget vá.  Zuppa-hegy  Szár vmh. (kiszállási pont) 
Kis-Szállás-hegy  Körtvélyes  Körtvélyespuszta 
Mária-szakadék  Szárliget vá.
Táv: 24 km
szint: 550 m
Kiszállási lehetőség: Szár vmh. (6,5 km; 120 m).
Vízvételi lehetőség: Szárliget, Szár (8 km).
Túravezető: Birta Zsolt

Május 25.

Túra a Börzsönyben
Nagybörzsöny  Nagy-Pogány-hegy  Hamuház 
Fekete-hegy  Kemence.
Táv: 16 km
szint: 470 m
Túravezető: Kammel László
JÚNIUS

Június 15.

Túra a Mátrában
Kékestető am.  Mátraháza  Galyatető 
Piszkéstetői csillagvizsgáló am.
Táv: 14 km
szint: 700 m
Túravezető: Kammel László

Június 17-30.

Turistaút-festő tábor az Őrségi Nemzeti Parkban
Turistautak felújítása az Őrségben és a Vendvidéken.
Szervező-túravezető: Pálmai Vencel
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22. Őrség-Goričko gyalogos teljesítménytúra
Magyar-Szlovén közös rendezésű túra az Őrségi Vásár keretében.
Indítás és cél: Szalafő, Olcsai-Kiss Zoltán Faluház.
Útlevél, vagy személyi igazolvány szükséges!!!
Táv: 25 km
Szint: 300 m
Szintidő: 7 óra
Szervező-rendező: Sztancsik György

Június 29.

Túrázz és ünnepelj velünk! – „kötelező” 2.
Regisztrációs pont: Őrség, Szalafő, Olcsai-Kiss Zoltán
Faluház 10-14 óra között.
Szervező-túravezető: Pálmai Vencel
A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

A túravezetők szabadidejének függvényében, a túratervünkben közölt túrákon kívül is
vezetünk hivatalos egyesületi túrákat, ezért keressétek Őket a megadott telefonszámokon.

Jó időt és jó túrázást kíván az
egyesület vezetősége!
Szép erdőt, mezőt!
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Előzetes a II. félévi túratervből
Július 13.

Túra a Pilis – Visegrádi-hegységben
Pilisszentlászló  Vadálló-kövek – Dömös.
Táv: 11 km
Szint: 320 m
Túravezető: Kammel László

Augusztus 18.

Túrázz és ünnepelj velünk” – „kötelező” 3.
Regisztrációs pont: Vendvidék, Felsőszölnök,
Hármashatár esőház 10-14 óra között.
Szervező-túravezető: Pálmai Vencel

Október 13.

Túrázz és ünnepelj velünk! – „bónusz” 2.
Regisztrációs pont: Keszthelyi-hegység, Gyenesdiás,
Nagymező pihenőhely 10-14 óra között.
Szervező-túravezető: Pálmai Vencel

November 9.

Túrázz és ünnepelj velünk! – „bónusz” 3.
Regisztrációs pont: Bakony, Döbrönte, Szarvasház turistaszálló
(Fő utca 31.) 10-14 óra között.
Szervező-túravezető: Pálmai Vencel

