
Rajtszám: ……….

Név: …………………………………...……

Indulási idő: ………..  Érkezési idő: ….……

Rajt: VADEX udvara
(8.00 – 9.30)

1. ep.: Aquamobil 0,2 km
Beszédes József  szobor

A második évszám utolsó
számjegye?

2. ep.: Maroshegy,
Temesvári út 
(8.15 – 10.00)

2,1 km

3. ep.: Erdei tornapálya 
11. állomás 7,2 km

B gyakorlat ismétlés száma?

Cél: Széchenyi-emlékkő
(9.30 – 13.30)

9,5 km

Résztáv
(km)

Össztáv
(km)

Következő pontig 
követendő jelzés

Rajt: Piac tér, VADEX 0,0 0,0 jelzetlen ->kerékpárút
1. ep.: Aquamobil 0,2 0,2 Balatoni út, járda
Tátra utca 0,7 0,9 Piros sáv turistajelzés (P-)
2. ep.: Temesvári utca 1,2 2,1 P-  (Aradi  utca,  majd  végig  a

Székely utca)
Székely utca, szennyvíz 
átemelő

1,9 4,0 P-

megkerülő út aluljáró 0,1 4,1 P-
Sárpentelei parkerdő parkoló 
első alkalommal

2,2 6,3 P -> jelzetlen tornapálya

3. ep.: erdei Tornapálya 11. 
állomás

0,9 7,2 jelzetlen tornapálya -> P

Sárpentelei parkerdő parkoló 
második alkalommal

0,9 8,3 PP+ -> P+

Cél: Széchenyi-emlékmű 1,2 9,5

Kedves Sporttárs!

Szeretettel köszöntünk 
a Sárpentele 15 teljesítménytúrán – Széchenyi Zsigmond emléktúrán.

A túra útvonala ajánlott,  a táv 9,5 km, szint 35 m, szintidő 4 óra. A sikeres
teljesítéshez  az  ellenőrzőpontok  sorrendben  történő  érintése  szükséges.  Az
ellenőrzőpontok több helyen személyzet nélkül működnek, az ellenőrzőlapon
feltett  kérdésre kell  a  helyes  választ  leírni.  2016-ban túránk nem érinti  a
Sóstót, mivel ott jelenleg rekultivációs munkálatok zajlanak.

Kérjük a leírt útvonal követését, a seprű az ajánlott útvonalat járja végig. A
túrán  mindenki  saját  felelősségére  vesz  részt,  a  rendezőktől  kártérítés
semmilyen jogcímen nem igényelhető.  A túra nem verseny,  azonban díjazás
csak a szintidőn belül beérkezők részére jár.
A  túra  során  tartsd  be  a  közúti  közlekedés  szabályait.  Vigyél  magaddal
elegendő folyadékot, mivel útközben szerények a vízvételi lehetőségek.
Kérjük  a  természetjáró  magatartási  szabályok  betartását  és  a  környezet
védelmét.  Az  erdőben  tűzgyújtási  tilalom  idején  még  a  kiépített
tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani.

Baleset  vagy  rosszullét  esetén  kérjük,  hogy  segíts  túratársadnak,  szükség
esetén értesítsd a rendezőket és maradj  a bajba jutott  túrázó mellett  amíg a
további segítség megérkezik. Ha valaki úgy határoz, hogy a túrát feladja, ezt
jelezze  személyesen  a  legközelebbi  ellenőrzőponton  vagy telefonon,  illetve
túratársak útján a név és rajtszám közlésével értesítse a rendezőket.

Köszönetünket  fejezzük  ki  mindazoknak,  akik  valamilyen  módon
segítségünkre voltak a rendezvény lebonyolításában:
- Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség
- Fejér Megyei Természetbarát Szövetség
- Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület
- VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.
- Asbóth Katalin
- Fehérvári József
- Ádám László
- Csörgő Róbert
- Pintér József

Kellemes túrát kívánnak a rendezők:
Fehérvári Máté (30/284-2730), Mészáros Gabriella (70/380-6365)



Útvonal leírás

A rajtból, a VADEX Székház udvaráról kilépve a kerékpárutat követjük déli
irányban az út végén álló sárga házig, majd mellette jobbra egy gyalogúton kiérünk a
Balatoni útra, amit a gyalogátkelőhelynél keresztezünk. Az előttünk lévő kis parkban
rejtőzködik az  1.  ellenőrzőpont,  az  Aquamobil pavilonja,  a  közelében álló  szobor
tábláján található az itiner kérdésére a válasz.

Visszamegyünk a gyalogátkelőhelyen a Balatoni út másik oldalára, a járdára,
és a városból kifelé folytatjuk utunkat. A buszvégállomás mellett egyenesen keresztül
haladunk  egy  körforgalmon,  majd  a  buszmegállótól  az  innen  induló  piros  sáv
turistajelzést  követjük.  A második körforgalom előtt  letérünk a Tátra utcába,  nem
megyünk  fel  a  felüljáróra!  A turistajelzésen  haladunk  a  Tátra  utca  végéig,  ahol
szemben, egy keskeny gyalogos aluljárón átmegyünk a komáromi vasútvonal alatt.

Ezután a kijárt gyalogos ösvényen haladunk, átlósan keresztül a réten, a villamosított
veszprémi  vasútvonalhoz  közelít  ösvényünk.  Keresztülmegyünk  a  Aszalvölgyi-árok
csatornája feletti kis hídon, a sínekkel párhuzamosan haladunk, továbbra is veszprémi
vasút É-i oldalán. Elérve a Borszéki utcát,  balra fordulunk, és a jelzőlámpás vasúti
átkelőhelynél,  a  szabad  jelzésnél(!)  átkelünk  a  síneken.  A  sínek  túloldalán,  a
gólyafészek alatt rögtön jobbra fordulunk, és az ösvényen, a piros sáv jelzését követve,
felmegyünk a kis dombra.
Itt találjuk a 2. ellenőrzőpontot, a Temesvári utca végénél.

Tovább indulunk a vasúttal párhuzamosan, ösvényen, majd a murvás Aradi
utcán, és folytatásában, a Székely utcán. A Székely utcát 1,3 km hosszan követjük, a
vasútvonal  eltávolodik  tőlünk.  Az  utca  végén  jobbra  térünk  egy  földútra,  a
szennyvízátemelő  bekerített  területe  mellett.  A kerítés  sarkán  találunk turistajelzést,
majd  utána  a  rozsdás  villanyoszlopon,  ezt  követően  már  a  fákon  is.  Elérjük  a
megkerülő utat (7-es és 8-as főút), az aluljárón átmegyünk alatta, és balra fordulunk a
murvás úton. 100 méter múlva, az erdősáv túloldalán jobbra fordulunk, majd a benőtt
gázvezeték táblánál  egyenesen tovább haladunk a jól kijárt  ösvényen,  továbbra is a
piros sáv turistajelzésen. Beértünk a Sárpentelei Parkerdő É-i részébe. 

400 méter után, már erős földúton, balra fordulunk a jelzésen. Elmegyünk a sorompó
mellett, és ezt az utat követjük további 1,1 km-en keresztül. Egy kisebb emelkedő előtt
jobbra, kanyargós ösvényre tér a jelzésünk, majd egy kiépített tűzrakóhely után, elérjük
a P+ jelzést. Balra megyünk tovább a műút felé, majd alaposan körülnézve átkelünk a
műúton. A parkolón keresztül haladva, 180 m után, még a sorompó előtt, letérünk a P-
jelzésről, és a két korlát között jobbra indulunk a Sárpentelei Tornapályán.

Gróf Széchenyi Zsigmond rövid életrajza

1898-ban  született  Nagyváradon,  gyermekkorát
részben  a  család  sárpentelei  kastélyában  töltötte.
Középiskolai  tanulmányai  elvégzése  után  besorozták,
az I.  világháborúban 1916-18 között csapatszolgálatot
teljesített.  Felsőfokú  tanulmányait  1919-23  között
Münchenben, Stuttgartban és Cambridge-ben folytatta.

1924-32  között  a  család  kőröshegyi  birtokán
gazdálkodott.  Gyermekkora  óta  nagy  álma  volt  a
különleges  állatok,  a  távoli  tájak  megismerése.  1927.
tavaszán indult első afrikai expedíciójára,  melyet a II.
világháborúig szinte minden évben újabb követett. 

Afrika  mintegy  130  nagyvadja  közül  80  félét  sikerül
leterítenie, köztük ritkaságokat is. Gyűjteménye sajnos a
világháborúban elégett, a családi kastélyt lerombolták.

Utazásait  könyvekben  örökítette  meg,  a  legismertebb  a
Csui,  több  kiadást  ért  meg  Elefántország,  Hengergő
homok,  Afrikai  tábortüzek  című  könyve.  Alaszkai  és
indiai  utazásának  köszönhető  Alaszkában  vadásztam és
Nahar című könyve.

A világháború  után  vadászati  felügyelőként  dolgozott,
majd  meghurcolták,  kitelepítették,  rövid  időre  börtönbe
került.  Szabadulása  után  a  keszthelyi  Helikon
Múzeumban dolgozott, majd visszatérhetett Budapestre, a
Nemzeti Múzeum munkatársa lett.

 Két afrikai expedíción vett még részt, az 1963-asról írta
Denaturált Afrika című könyvét. 

Vadász-önéletrajza  két  kötetben,  Ahogy
elkezdődött,  valamint  Ünnepnapok  címmel  jelent  meg.
További  két  könyve,  a  Szarvasok  nyomában  és  a
Trófeáim  bemutatkoznak  már  az  1967.  április  24-én
bekövetkezett halála után került kiadásra.



SóstóA legkorábbi  írásos  említése  1473-ból  való.  A tó
alkálisót tartalmaz, nevét is innen kapta. Gyógyhatását a
18. században fedezték fel. A 19. század közepén elindult
a  környék  parkosítása,  fásítása.  A háború  előtt  a  város
közkedvelt  fürdő-,  kiránduló-  és  horgászhelye  volt,
kiépített  stranddal,  vendéglővel.  A  tavat  tápláló  bő
hozamú,  részben  meleg  vízű  források  jó  minőségű
szénsavas  ásványvizet  adtak.  Később  a  terület
elhanyagolttá vált, a gáttól délre eső rész 1913-tól 2000-ig
szennyvízbefogadóként  működött.  Sajnos  a  források

elapadása és a vízgyűjtő átalakítása miatt vízpótlása ma sem megoldott. 
A terület északi részén a 2003. óta helyi védettséget élvező Sóstó TT, míg déli részén
az 1990. óta országos védettségű Székesfehérvári  Homokbánya TT található. A 121
hektár  kiterjedésű terület  jelentőségét  az ott élő 9 védett  orchideafaj  adja.  A terület
helyreállítása 1991-től kezdve több hullámban tartott. A tanösvény 2001-2003. között
épült.

Sárpentelei parkerdő
A parkerdő régen a sárpentelei kastély parkja volt, sajnos a
kastélyt  nyomtalanul  lebontották.  Déli  részén  két  km
hosszú,  20  állomásos  erdei  tornapálya  található.  A
parkerdő  több  pontján  találkozhatunk  kiépített,  nagyobb
társaságnak  is  alkalmas  erdei  pihenővel,  tűzrakóhellyel,
esőbeállóval,  erdei focipályával.  A P+ mentén lévő nagy
esőbeálló  mellett  található  gróf  Széchenyi  Zsigmond
emlékköve.

Helyi autóbusz menetrend: A céltól visszamegyünk a P+
jelzésen az országútig, ott balra fordulunk a kerékpárúton

és az autóút hídja után hamarosan feltűnik a 10-es autóbusz Orsovai utcai végállomása,
mellyel a buszállomásra, a rajthoz utazhatunk vissza. Távolság a céltól 1.400 m. A busz
indulása: minden óra 45-kor.
Gyalogosan vissza Székesfehérvárra a rajtba  (5,6 km):  Az esőbeállóval  szemben
ösvényen indulunk, a fa hídon át egy útkereszteződéshez érünk. Egyenesen megyünk,
250m-t megtéve a padoknál elérjük a piros sáv turistajelzést. Balra fordulunk, majd
500m után jobbra.  400m után kiérünk az erdőből.  Az elkerülő út  előtt  közvetlenül
balra, majd az aluljárón át, szemben, egyenesen tovább. 200m múlva a Székely utcára
balra fordulunk. 1300m után balról vasúti átjáró, de egyenesen haladunk tovább a vasút
jobb oldalán. 600m után a Borszéki út átjárójában átkelünk a síneken, és a vasút bal
oldalán  megyünk  ösvényen.  540m után  gyaloghíd  vezet  át  a  vízfolyáson,  a  másik
vasúti  aluljáró  felé.  A Balatoni  út  innenső  oldalán  a  Tátra  utcán  megyünk  tovább.
Becsatlakozunk a Balatoni útba, és 600 m után, az Aquamobilnál található zebrával
szemben bemegyünk a kerékpárúttal a házak közé. Visszaértünk a rajthelyhez.

Ezen haladunk a 3. ellenőrzőpontig, ami az erdei tornapálya 11. állomása. A kérdés
megválaszolása után továbbhaladunk az ösvényen. A 20. állomás után jobbra fordulunk
egy szekérútra, majd a P jelzést újból elérve balra fordulunk és hamarosan visszajutunk
a parkolóig. Átkelünk az országúton és szemben a P, P+ jelzésen indulunk tovább. 
A turistajelzés elágazásában egyenesen, a P+ jelzésen megyünk tovább és azt követve
jutunk el a túra CÉLjáig, a Széchenyi-emlékkő melletti pihenőhelyig.

Látnivalók
Aquamobil

Az ENSZ 1998-at az Óceánok Évévé nyilvánította Vasco
de  Gama  1498-as  Afrika  körülhajózása  emlékére.  A
portugáliai  világkiállítás  magyar  pavilonjánál  került
felállításra  az  Aquamobil.  A  látogatóknak  egy  ferde
tengelyű  járókorongon  helyben  járva  kellett  mozgásba
hozniuk  egy  vízemelő  kereket,  amely  a  magasban
vödreit kiöntve egy malomkereket forgatott meg. Ennek
a keréknek a tengelyén van egy emelő, amely az „Expo-
útlevelekbe” ütő pecsétet minden fordulásnál megemelte.

A  látványos  faszerkezetet  nagyon  sokan  keresték  fel,  a  világkiállítás  tíz
leglátványosabb tárgya  közé került.  A világkiállítás  befejeződése  után a szerkezetet
Székesfehérváron állították fel 1999. március 22-én a víz világnapja alkalmából.

SZÉKESFEHÉRVÁRI TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ
2016. április 23. (szombat) Sárpentele Parkerdő

Gróf Széchenyi Zsigmond emléktúrák 
8:00 - 9:30 ó közötti indulás (Vadex Zrt udvara – Székesfehérvár, Tolnai u.1.)
  Sárpentele 15 km gyalogos és 15 km kerékpáros teljesítménytúra
9:00 - Gombaszedő túra gombaszakértő vezetésével, a Gombászklub segítségével
10:00 - Királyi Erdők erdei túra a Vadex Zrt szakvezetőjével
  A találkozó gyülekezési helye: A piros + jelzésű turistaút mellett, az erdészháztól 200
méterre  ÉNY-ra  tölgyfák  körüli  tisztáson  a  nagy  esőbeálló  melletti  Széchenyi
emlékkőnél
10:00 - Játékos programok, feladatok gyerekeknek
  Nordic Walking gyakorlási lehetőség (botokat korlátozott számban biztosítunk)
11:30 - Ünnepélyes megnyitó
 − Gróf Széchenyi Zsigmondné jelenlétében megemlékezés a vadász-íróról
 − Gróf Széchenyi Zsigmond jelvényszerző túramozgalom elismeréseinek átadása
 − „Gyalogszerrel, drótszamáron Fejérben” túramozgalom meghirdetése
 − Gyermek műsor a Talentum Református Iskola diákjai előadásában
 − Koszorúzás
11:00-13:00 - Széchenyi Emlékszoba megtekintése (Sárpentele Közösségi Ház)
12:00 - Gróf Széchenyi Zsigmond emlékverseny – felső osztályos csapatoknak
12:00 - Dzsungel túra – alsó osztályos csapatoknak
13:00 - Mise a sárpentelei Szent Kereszt Felmagasztalása templomban




