
 Bakancsban, vasparipával! 

 
Vasutas Természetjárók Szövetsége, 1113 Budapest, Villányi út 48/b. 2/1. 
Asz.: 19021887-1-43 
 
 

2/2015. VTSZ.         Kapják: valamennyi szakosztály, önálló          
     egyesület, felügyelő bizottság, elnökség 

 
2. sz. KÖRLEVÉL 

Tavaszi Csillagtúra Kiskunhalas központtal 
2015. április 30 - május 3.  

 
 
A VTSZ Tavaszi Csillagtúráját idén a Kecskeméti VSE közreműködésével, 
Kiskunhalas központtal szervezzük. 
 
Elhelyezés: Bernáth Lajos Kollégium, Kiskunhalas, Bajza u. 1. - állomástól 
bő 10 perc séta (a kollégium 4-6 ágyas szobákkal rendelkezik, WC, fürdő a 
folyosón). 

 
Étkezés: reggeli, vacsora a kollégium ebédlőjében. 
 
Utazási ajánlat: Vonattal átszállás nélkül Bp. Keleti pu. 8.05; 12.05; 14.05-
kor induló személyvonatokkal. Érkezés Kiskunhalas: 10.32; 14.32; 16.32.  

A csillagtúrára való jelentkezés módja: a csatolt jelentkezési lapon, VTSZ igazolványszám feltüntetésével, 
e-mailben a vtsz1990@t-online.hu címre, március 31-ig beérkezően. A jelentkezési lapot kérjük a 
szilagyi.zoltan53@gmail.com  címre is megküldeni. 2015. évre érvényes VTSZ igazolvány nélkül az emelt 
összegű részvételi díj fizetendő! 

Részvételi díj:  VTSZ tagoknak 14 év alatt: 11 000 Ft 
  VTSZ tagoknak 14 év felett: 12 500 Ft 
  Nem VTSZ tagoknak: 14 000 Ft 

Befizetési határidő: 2015. március 31-ig a VTSZ OTP számlájára átutalva. Az átutalási megbízáson a 
befizetéseket „HALAS” hivatkozással, és a befizető szakosztály feltüntetésével kérjük teljesíteni. 
 

Számlaszám: Vasutas Természetjárók Szövetsége - OTP Bank Nyrt. 11706016-20712710-00000000 
 
A részvételi díj magában foglalja a szállás, az étkezések és a szervezés költségeit, nem tartalmazza a 
múzeumi belépők díját, az utazási költséget valamint a fakultatív programok és autóbuszos kirándulás 
költségét. 

Részvételi keretet a mellékelt táblázat szerint. Ezt túllépni csak előzetes egyeztetés alapján lehet! 

Pótigény esetén emeletes ágyas elhelyezést tudunk biztosítani. 

 
 
 



Program: 
 
2015. április 30. 
 
10:30, 14:30, 16:30 –Érkezők fogadása Kiskunhalas Vasútállomáson, csomagok elhelyezése a kollégiumban 
15:15 órától ismerkedés Kiskunhalas nevezetességeivel, idegenvezető segítségével 
17:00 órától a szobák elfoglalása 
18:00 órától borkóstoló helyi borokkal, árusítással egybekötve. Kóstoltat, és a választás után árusít Káposzta Lajos 
18:30-tól a Csillagtúra megnyitása, majd vacsora folyamatosan. 
20:00 órától Hozott anyagból vetítés 
 
2015. május 1. 
 
6:30 – 8:00 reggeli 
 
Nagytúra: indulás: 7:00-kor, táv kb. 22 km. 
Útvonal: Séta Kiskunhalas vasútállomásra – vonattal Pirtó vá. – Patkó-tó – Gazdag tanya – Ópoleki tanya – 

Kullancs – Szabó szék – Sashalom – Borbás tanya – Sóstói iskola – Sóstói csárda – kollégium. Menet közben sor 
kerülhet tájékozódási bemutatóra, s a vállalkozó szelleműek átvehetik a túra irányítását térkép és tájoló alapján. 
Túravezető: Scultéty Gábor 

 
Közepes túra indulás 8:30-kor, táv kb. 14 km. 
Útvonal: Séta Kiskunhalas vasútállomásra, közben a régi református temető megtekintése – vonattal Pirtó vá. – ezt 
követően a nagytúra rövidített változata. 

Túravezető: folyamatban 
 
Kistúra: indulás 8:30-kor, táv kb. 6 km. 
Útvonal: séta Kiskunhalas belvárosában, Thorma János múzeum, majd Volán járattal Kunfehértó üdülőtelepre.  

Szép erdős környezetben ebéd, kis túra, majd vissza Volán járattal Kiskunhalasra. Városnézés, református temető. 
Túravezető: Borkúty Ernőné Icuka 

 
Autóbuszos túra: indulás 8:30 
Útvonal: Kiskunmajsa ’56-os múzeum – Kiskőrös: Petőfi ház és szlovák tájház, közúti szakgyűjtemény –  

Soltvadkert: Korona cukrászda cukrászati kiállítás.  
Fakultatív program: Borkóstoló a Lantos borházban, vásárlási lehetőséggel 2200- Ft/fő 
Érkezés 16-17. óra között 

Az autóbusz és az idegenvezetés díja kb. 1400.- Ft/fő, a jelentkezők létszámától függően. A múzeumi belépőket 
mindenki maga fizeti. 
 
Kerékpáros túra: indulás 8:00-kor, táv kb. 50 km, igény szerint bővíthető 
Útvonal: Kiskunhalas – Pirtó – Soltvadkert – Büdös-tó – Tázlár – Kiskunhalas, 
  Érkezés 16-17 óra között a kollégiumhoz. 

 Túravezető: Szilágyi Zoltán 
A kerékpár bérleti díja 1400.- Ft/db 
 
18:00 órától borkóstoló, borvásár 
18:30-tól vacsora 
20:00 – 23:00-ig éjszakai fürdőzés a termálfürdőben 

 
Május 2. szombat  
 
6:30 – 8:00 reggeli 
 
Nagytúra: indulás: 7:45-kor (autóbuszos rásegítés), táv kb. 22 km. 
Útvonal: autóbusszal Kunfehértó üdülőtelepig – Fehér-tó partja – Kikerics – Kéleshalom – Sikáros dűlő –  

Zsivány domb (159 m) – Kunfehértó üdülőtelep – 16:45-ös Volán járattal vissza 



Előző naphoz hasonlóan tájékozódási terepgyakorlat alapfokon. 
Túravezető: Scultéty Gábor 

 
Közepes túra indulás 8:30-kor, táv kb. 14 km. 
Útvonal: séta Kiskunhalas autóbusz állomásra – Volán járattal Kunfehértó üdülőtelepre – nagy túra rövidített változata- 
 Kunfehértó üdülőteleptől a 16:45-ös Volán járattal vissza 

Túravezető: folyamatban 
 
Kistúra: indulás 8:30-kor, táv kb. 6 km. 
Útvonal: Séta a csipkemúzeumba – 9:00 órától csipkeverési bemutató, kiállítás megtekintése – városnézés – a  
 12:15-ös Volán járattal Sóstói fürdő kilátó, tanösvény megtekintése – gyalog vissza a kollégiumhoz 
 Túravezető: Reményiné Takács Éva 
 
Autóbuszos túra 1. változat indulás 8:30 
Útvonal: Kiskunhalas – Vadkerti tó autóbusszal – Vadkert tó-Bócsai parkerdő kb. 9 km. gyalog –Bócsai parkerdő- 

Vincze lovastanya autóbusszal – Vincze lovastanyán vendégfogadás, parasztudvar megtekintése, hagyományos 
csikósbemutató, frissen sült kemencés lángos, melyhez tájjellegű borokat üdítőket kínálunk.  
Fakultatív program: erdei lovas kocsikázás, 1000.- Ft/fő. - Indulás tovább Soltvadkertre, Korona cukrászda és 
motoros múzeum látogatása – Kiskunhalas, érkezés a kollégiumhoz 16-17 óra között. 

Az autóbusz, idegenvezetés, lovasprogram, étkezés díja 4000.- Ft/fő.  
ERRE A PROGRAMRA NÉV SZERINTI ELŐJELENTKEZÉST KÉRÜNK. LEGALÁBB 40 FŐ JELENTKEZÉSE 
ESETÉN TUDJUK INDÍTANI! 
 
Autóbuszos túra 2. változat indulás 8:30 
Útvonal: Kiskunhalas – Kecel – Császártöltés autóbusszal - Császártöltési Vörös-mocsár – Csala –csárda kb.  

10 km. gyalogtúra, tanösvény – busszal tovább Hajós, barokk kastély és a pincefalu megtekintése – Jánoshalma – 
Kiskunhalas, érkezés a kollégiumhoz 16-17 óra között. 

Az autóbusz, idegenvezetés díja kb. 1400.- Ft/fő, a múzeumi belépőt mindenki maga fizeti. 
 
Mint látjátok, erre a napra két útvonalra irtunk ki autóbuszos túrát, az előjelentkezés létszámától függően lesz 
kiválasztva a végleges program. 
 
18:00 órától borkóstoló, borvásár 
 
18:30-tól vacsora a Csillagtúra zárása, zenés táncos est 
 
2015 május 3. vasárnap 
 
6:30 – 8:00 reggeli 
9:00-ig szobák átadása 
9:30 Zsinagóga látogatás idegenvezetéssel, termálfürdő, lovasnapok rendezvényei. 
 

Hazautazás 
 

Budapest, 2015. március 3.  

 

 

Sporttársi üdvözlettel a VTSZ elnöksége 

         
        Szentgyörgyi Magdolna  

                                             elnök                                          


