
A Pestkörnyéki Kárpát Egyesület nyugdíjas túrái
2023. február

Továbbra is fennáll, hogy a programok havas idő esetén hegyi túrákra
módosulnak. Figyeljétek az időjárást és a kiírást. 

2023. február 7. kedd

Törökbálint, Anna-hegyi kilátó túra

Találkozó: 10:00-kor Törökbálinton a Munkácsy Mihály utca és az Alsóerdősor utca 
kereszteződésében.
A körtúrával ugyanide érünk vissza. Autóval jövőknek parkolási lehetőség van itt.
Busszal közlekedőknek: 
140 es buszra érdemes szállni: 
9:08-kor Széll Kálmán térről indul, 
leszállás: 
09:49-kor a Munkácsy Mihály utca hősi emlékmű megállóban.
vagy:
a 172-es buszra érdemes szállni:
9:36-kor Kelenföldről indul,
leszállás: 
9:52-kor a Munkácsy Mihály utca hősi emlékmű megállóban. 
A 173-as busz is jó:
9:26-kor Kelenföldről indul,
leszállás:
9:53-kor a Munkácsy Mihály utca hősi emlékmű megállóban.

Útvonal:
https://mapy.cz/s/fufuvohonu 
Táv: 5,3 km, szint: 130 m fel, 130 m le. A kilátóba is felmegyünk.

https://mapy.cz/s/fufuvohonu


A túráról részletes cikket olvashattok itt:
https://www.mozgasvilag.hu/turazas/turautak/anna-hegy-a-piknik-mennyorszag

Visszafelé is ugyanezekkel a járatokkal lehet menni (140, 172, 173).
Túravezető: Kalmár Béla

2023. február 14. kedd

Gyöngyös, városi séta 

Találkozó: 9:05-kor a Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvaron (a pénztárral szemben 
szoktunk ülni).

9:15-kor a 4-es állásból induló (Miskolcra tartó) 1050-es Volánbusszal közvetlen járattal 
megyünk.

10:25 Gyöngyös – leszállunk.

Szép idő esetén több séta. 

Rossz időben: 

Szent Bertalan-templom Kincstára (10-től 16-ig), 3200 Gyöngyös, Szent Bertalan utca 3., a 
Torony kilátó 11:55-12:10 között „a harang révén fellépő erős hanghatás miatt” zárva

http://www.szentbertalankincstar.hu/torony-kilato/

Mátra Múzeum (Orczy kastély), ami 15 fokos! 10-től 14-ig nyitva

http://www.szentbertalankincstar.hu/torony-kilato/
https://www.mozgasvilag.hu/turazas/turautak/anna-hegy-a-piknik-mennyorszag


https://matramuzeum.nhmus.hu/hu

Visszautazás:

óra 03-kor óránként IR85 vonattal a Keletibe vagy 

Volán buszokkal – a buszpályaudvar valamivel közelebb van a városközponthoz, mint a 
vasútállomás.

15:05-kor (11-es állásról 1046-os), 

15:35-kor (11-es állásról 1050-es),

16:05-kor (8-as állásról 1049-es),

16:20-kor (11-es állásról 1044-es), 

16:35-kor (11-es állásról 1068-as), stb.

a Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvarra.

Túravezető: Párkány Erzsébet

2023. február 21. kedd

Veszprém, városi séta

246-os Citadella gyorsvonattal megyünk (nem kell fizetni, a 300 Ft-os helyjegy vásárlása nem 
kötelező); a vonat elejére szállunk 

09:00    Déli pályaudvar

09:06     Kelenföld

10:28    Veszprém – itt szállunk le.

Helyi busszal megyünk a belvárosba: 

5-ös 10:38 – 10:51 Petőfi Színház vagy 

4A 10: 38  - 10:50 Megyeház tér vagy

2-es 10:40 – 10:55 Petőfi Színház, stb.

Séta a belvárosban, a Várban és a Veszprémvölgyi Séd-patak sétaútján. 

https://matramuzeum.nhmus.hu/hu


https://en.mapy.cz/s/kulonohufu

Táv: kb. 4 km, szint kb. 100 m.

Sajnos az internet szerint minden múzeum zárva van, kivéve a Vármúzeumot (9-15). Rossz 
idő esetén kávézóba, étterembe megyünk. Viszont most indult az Európa Kulturális Fővárosa 
eseménysorozat, talán a Művészetek Háza Veszprém kiállítótermeiben találunk érdekeset:

https://veszprembalaton2023.hu/hir/a-muveszetek-haza-veszprem-esemenysorozata-a-
megnyito-heten

Veszprém, Pápai út 25. megállóból 1-es vagy 5-ös busszal megyünk a vonatállomásra (az 
autóbusz-állomásra az 1,3,12,13 buszok járnak).

Visszafelé óra 32 perckor mennek vonatok Budapest, Déli pályaudvarra, buszok óra 40-kor 
indulnak a Népligetbe.

Túravezető: Párkány Erzsébet

2023. február 28. kedd

Tervezés alatt…

https://veszprembalaton2023.hu/hir/a-muveszetek-haza-veszprem-esemenysorozata-a-megnyito-heten
https://veszprembalaton2023.hu/hir/a-muveszetek-haza-veszprem-esemenysorozata-a-megnyito-heten
https://en.mapy.cz/s/kulonohufu

