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Kedves Túratársak, Barátaink! 

 

Tájékoztatunk Benneteket, hogy a 2022. év második túrájára, szabadtéri programként kerül sor. Mely-
nek keretében, a Kamaraerdei tanösvény szépségeivel, érdekességeivel ismerkedünk. 

Időpontja:  2022. május 22. (vasárnap 1 nap) 

Túravezető: Ocsovai János 

Utazás:   
1. Saját gépjárművel történik, az utazás, túratársak közötti koordinálást vállalom. 
 PARKOLÁS: 11. kerület Susulyka utca parkolóban (47.439517, 18.979884) 
 
2. Tömegközlekedéssel:  

- a 41. sz villamossal (Bécsi út / Vörösvári út és – Kamaraerdei Ifjúsági Park végállomá-
sig, innen 50-100 m gyaloglással érhető el a parkoló 

- Kelenföld „M” végállomástól a 87-es, a 187-es autóbuszokkal 
 

PROGRAM: 

1.) 09:00 Beérkezés (Cím: 1112 Kamaraerdő, Nagyrét; A Susulyka parkolótól kb. 400m gyalog)  

2.) 09.15    Megnyitó  - Jelentés a szakosztály állapotáról 

      - Tízórai (Lipóti zsíros kenyér, zöldhagyma, víz, üdítő)  

       - A két túracsoport kialakítása (1. sz.: táv 6 km, 2.sz.: táv 4 km)  

3.) 09.45 – 13.00           
   TÚRA A KAMARAERDEI TANÖSVÉNYEN 
  A tanösvény a 80 hektáros Kamaraerdő területén helyezkedik el. 
  A tanösvény hossza a kiválasztott útvonal függvényében: 4-6 km 
  Szintkülönbség: 100 m  
  Legmagasabb pontja: a Vadász-hegy 224 m 
  Az állomások száma: 12 db 
  A túra nehézségi foka: könnyű ((változatos terep, családnak, gyerekeknek is ajánlott. 

4.) 13.00 SZABADPROGRAM (Majális) 
   Az élmények megbeszélése, sörözés! 
   (A sörök, az ásványvizek, az üdítők központi keretből biztosítva!) 

Elköszönés és indulás haza hazautazás mindenkinek egyéni tervei szerint történik! 

 

JELENTKEZÉS Telefonon: 06-30-350-4799;  
  Írásban (e-mail): ocsovai.janos51@gmail.com 
  Határidő: 2022. 05 18. (szerda) 

https://www.google.hu/maps/place/Tan%C3%B6sv%C3%A9ny+parkol%C3%B3/@47.4394924,18.9799121,142m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x4741e7cba3c8a83b:0x5dc42714b206da21!2sKamaraerdei+tan%C3%B6sv%C3%A9ny,+Budapest!8m2!3d47.4355697!4d18.9839455!3m4!1s0x0:0xbb9a5758ae7bec8e!8m2!3d47.4395168!4d18.9798866?hl=hu
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 Egyéb: 

- A túrán résztvevők ajánlott öltözete: kényelmes és sportos szabadidő ruházat! 
- Javaslom, hogy akinek van kemping vagy egyéb összecsukható kisszéke hozza magával. 
- A hátizsákban, ha befér hozhattok a földre leteríthető plédeket is. 
- Labdát, tollas ütőt vagy egyéb sporteszközöket   is hozhattok magatokkal. 
- A túrára csak esőmentes időben kerül sor! 
- Kérem, hogy mindenki jelezzen vissza: jön vagy nem!!   

 

Budapest, 202. 05.11. 

 

Barátsággal: 

 

 

 Ocsovai János Mészáros Károly 
 szakosztályvezető elnök 

 

 

 

 

 


