
 

Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség 

Sárpentele Faluközössége 

 

 

Városi Természetbarát Találkozó – 

Sárpentele Parkerdő  

2011.04.30. 

Védnök: Kalmár Tibor  Sárszentmihály polgármestere 

Duró Imre  Magyar Természetbarát Szövetség Országos Központjának 

igazgatója 

A rendezvény központi helyszíne: 

Sárpentele Parkerdő, esőbeálló – Széchenyi Zsigmond emlékkő 

(A helyszín a parkerdő parkolójából a    turistajelzésen közelíthető meg.) 

Izgalmas játékok, tartalmas szórakozás, értékes nyeremények. 

Megismerkedhetsz Széchenyi Zsigmond – a nagy vadász és világutazó –életével, 

bemutatjuk Sárpentele nevezetességeit,  

a Parkerdő és a „természetbarátság" kínálta lehetőségeket. 

Legyél Te is a játék részese! 

Szeretettel várunk mindenkit oda, ahol Te is jól érezheted magad! 

A legnagyobb létszámmal regisztráló iskola értékes, egyedi 

készítésű kupát kap! 

 

Szervező:  Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség – www.szvtsz.org 

Társszervezők: Sárpentele faluközössége, 

Magyar Természetbarát Szövetség 

 



Regisztráció:  

A túrákra nevezéssel automatikus és ingyenesen, rendezvény helyszínén a sátorban. 

A regisztrációval tombolajegyet kapsz, sorsolás a rendezvény befejező programja lesz. 

A programokról: találsz olyat,  

melyet bármikor elérhetsz – állandó program,  

amit a nap folyamán többször, adott időpontban választhatsz – rendszeres program,  

melyet, a nap során egy időintervallumban érhetsz el – túra programok,  

amire csak egyszer van lehetőséged – egyszeri program,  

amire már előzetesen kell(ett) jelentkezni – felkészítő program. 

A programok helyszíne – ahol nincs más feltüntetve – Sárpentele, Parkerdő, esőbeálló. 

Állandó program:  

 Széchenyi Zsigmond emlékkiállítás a Sárpentelei faluházban, 

 fotókiállítás,  

 játékos feladatok csökkent látóképességűeknek – egészségesek is kipróbálhatják!! 

 természetbarát egyesületek programjainak megismerése, 

 lovas kocsizási lehetőség                                         

 9:30 - tól Tarzan nyomában  

 

Rendszeres program: 

 9:30-10:00 Természetjáró akadályverseny  

 10:00 Nordic Walking „botkóstoló”  

 12:00  Nordic Walking „botkóstoló”  

 12:00-12:30 Természetjáró akadályverseny  

 13:00 Nordic Walking „botkóstoló”  

 

Egyszeri program: 

 8.20 Gomba túra   

Indulás 8:20-kor a 10-es busz végállomása, Szedreskerti ln., 

csatlakozni 8.45-kor a 10-es busz Orsovai utcai buszfordulónál lehet. 

 10:00 Kerékpáros ügyességi pálya  

 11:00 Megemlékezés az emlékkőnél Széchenyi Zsigmond özvegye társaságában 

 11:30 GPS-es kincskereső túra   

 12:00 Rövid mise a sárpentelei kápolnában  

 Koszorúzás a Széchenyi család síremlékénél. 

 

Túra programok:  

RAJT Székesfehérvár, Szövetségek Háza Piac tér 12-14./ 

 CÉL: Sárpentele Parkerdő 

Indítás:  8:00 – 9:30 
1. Sárpentele 15 – Széchenyi Zsigmond emléktúra, gyalogosos teljesítménytúra  

kiírás: www.ttt.tr.hu 

2. Széchenyi Zsigmond kerékpáros Emléktúra 15/45 km  

kiírás: www.ttt.tr.hu 

3. Vezetett nyílttúrát 8 órakor a Gyöngyvirág TE indít, túravezető: dr. Rombauer Ágnes. 
 

Felkészítő program: 

 „2011. az Erdő  Éve”  – online vetélkedő iskoláknak 

 

A napot  

14:00 órakor Tombolasorsolással és eredményhirdetéssel zárjuk. 

Információ: Asbóth Katalin 30/226-3188,   Kiss Brigitta 30/953-8676 

E-mail cím:  fehervaritermeszetbaratok@gmail.com 

http://www.ttt.tr.hu/
http://www.ttt.tr.hu/

