
Újra együtt az Országos Kéktúrán 
2013/2014 Mátra, Bükk, Vértes, Gerecse 

 

 
 

A SZIG Kéktúra Kör* az idei tanévben folytatja az Országos Kéktúra bejárását. Tavaly a Börzsönyben 
és a Cserhátban tettünk meg 11 túra keretében 168,5 km-t, idén a célunk a Mátra és a Bükk ill. a 
Dunántúlon a Vértes és részben a Gerecse Kéktúra szakaszainak teljesítése. Persze ez csak az ürügy, 
hogy havonta egyszer végre kiszakadjunk a városból, friss levegőt szívjunk, kikapcsolódjunk, élvezzük a 
minket körülvevő természet páratlan szépségét és egymás vidám társaságát. Csapatunk vegyes: kis és 
nagy diákok, szülők, testvérek, barátok és tanárok alkotják. Vannak állandó és alkalmanként csatlakozó 
tagok. Ami közös: a túrázás és a természet szeretete.   
Jelentkezés:  Aki kedvet érez a túrázásra, bármikor csatlakozhat hozzánk. A túrákról részletes 
tájékoztatást e-mailben kapnak az érdeklődők. A KTK-ba jelentkezési lap kitöltésével és annak szülőkkel 
való aláiratásával lehet jelentkezni. Jelentkezési lap a tanáriban Gáll Zsófia tanárnőnél kapható. Ha egy 
családból többen szeretnének jönni, akkor elég egy jelentkezési lapot kitölteniük.  Az e-mail listára 
jelentkezni vagy e-mailben jelentkezési lapot kérni a szigktk@gmail.com e-mail címen lehet.  
 
* A Kéktúra Kör (KTK) olyan túrázni szerető 5-12. osztályos diákok, tanárok és hozzátartozóik csoportja a Budai Ciszterci 
Szent Imre Gimnáziumban (SZIG), akik az Országos Kéktúra (1128 km) vonalát járják be havi egyszeri kirándulás keretében. 
A részvétel egy-egy túrán külön-külön is lehetséges. Gyermek Kéktúra tájegységi jelvényt (6-14 éves korig) csak az szerezhet, 
aki min. 50 km-t teljesít az idei túrákból és igazolófüzetében gyűjti a pecséteket. Az idősebbeknek a teljes Kéktúrát végig kell 
járniuk a pecsét megszerzéséhez. Igazolófüzetet 1200 Ft-ért lehet rendelni nálam.  
A túrák részleteiről e-mailben értesítem a résztvevőket és szüleiket. A túrák előtt mindenki előre jelzi részvételi szándékát ill. 
távolmaradását e-mailben vagy telefonon, hogy tudjam, kire számíthatok.  
A programváltoztatás jogát fenntartom.  

 
Gáll Zsófia  

szervező tanár 
szigktk@gmail.com 

06-30-402-53-07 
       

 

A 2013/14-es tanév túranaptárja 
 

szeptember 22. vasárnap  

Vértes 1: Csókakő-Gánt 17 km 
 

október 26-27-28-29. szombat-kedd 

Bükk 1-4: Szarvaskő-Putnok 57,3 km 
 

november 16. szombat 

Vértes 2: Gánt-Várgesztes 17,5 km 
 

december 28. szombat 

Vértes 3: Várgesztes-Szárliget 13,4 km 
 

január 18. szombat 

Gerecse 1: Szárliget-Tornyópusztai elágazás  

kb. 15 km 

február 15. szombat  

Gerecse 2: Tornyópusztai elágazás-Bányahegyi 

erdészház-Tardos kb. 15 km 
 

március 8. szombat 

Mátra 3: Sirok-Szarvaskő kb. 17,9 km 

 

április 30-május 1. szerda du.-csütörtök 

Mátra 1: Mátraverebély-Mátraháza-Kékestető 

30,1 km 
 

május 17. szombat 

Mátra 2: Kékestető-Sirok kb. 21,1 km 
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