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A SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG PROGRAM
AJÁNLATA ISKOLÁKNAK
2018. szeptember 17-22 ig.

Zöld Fehérvár I - Székesfehérvár természetvédelmi területeinek és

a legnagyobb zöld parkjának bemutatása
Gyalogos túráink során az iskolás gyerekekkel szeretnénk megismertetni a természetjárás
szépségeit és környezetünk védelmének fontosságát.

I.
GYALOGTÚRÁK SZAKVEZETÉSSEL NÉGY HELYSZÍNEN Aszal-völgy, Palotavárosi Tavak, Rácbánya,
Sóstó) előre egyeztetett időpontban a Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség
szervezésében.

A jelentkezők számára ingyenesen biztosítja a helyszínekre jutást a KNYKK.
A rendezvényre előre kell regisztrálni 2018. szeptember 14-ig
Az egyes helyszínekre az alábbi időpontokban várjuk a jelentkezőket:
ASZAL-VÖLGY: szeptember 17 és 19
PALOTAVÁROSI TAVAK: szeptember 18 és 20
RÁCBÁNYA: szeptember 19 és 21
SÓSTÓ: szeptember 18 és 20
Mind három területen 9 – 16 óra között lesz a vezetés.
Regisztrálni LŐRENTEI MARGITNÁL az alábbi elérhetőségeken lehet:
lorentei.margit@gmail.com illetve 06/20/358-1235 9-16 óra között
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II.
„ZÖLD ÉLET A SZÜRKE VÁROSBAN” - képekben
A túrákon a diákok által készített fotókból kiállítást szervez a Fehérvári Civil Központban ( november
hónapban ) a Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség.
Egy diák 3 db képpel nevezhet. A képeket A5-ös formátumban kérjük. A fotó hátuljára az alábbiakat
kérjük ráírni:

A fotó készítője, életkora, iskola neve, helyszín, ahol a kép készült. Amennyiben lehetséges
egy rövid címet is kérünk a képhez.
A fotók beküldői díjazásban részesülnek.
A képeket a Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület irodájába kell eljuttatni 2018. október
12-ig. Cím: 8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u. 14.
A kiállítás megnyitója 2018. november 8-án 17 órakor lesz a Fehérvári Civil Központban.

III.
„ZÖLD ÉLET A SZÜRKE VÁROSBAN” – írásban
A vezetett gyalogtúrákon résztvevő felső tagozatos és középiskolai osztályoknak lehetősége lesz a
túrák során szerzett ismeretekről számot adni írásban. A legjobb három-három osztály elismerésben
részesül.
A feladatlapokat az alábbi email címre kérjük visszajuttatni legkésőbb 2018. október 12-ig
kalarisb@gmail.com
IV.

2018. szeptember 22. „KERÉKPÁRON FEHÉRVÁR KÖRÜL NAGYKÖRÖN” AZ
AUTÓMENTES NAPON.
A túra útvonala: Csitáry kút – Iszkai Ipari Park – Szennyvíztelep – Maroshegyi körút – Ikarus
– Sóstói Ipari Park és a volt Laktanyák – Börgönd puszta – Kisfalud - - Székesfehérvár

A táv teljes hossza : 45 km
A túra útvonalán sok a földút.
Előnye az, hogy minden honnan látni a várost, és bárhol ki lehet szállni

Találkozás: 9 órakor a Csitáry Kútnál, ahol
Bakos Andrea Ágnes , Horváth István és Zseli MikLós túravezetők várják a
jelentkezőket.

EURÓPAIMOBILITASHÉT
2018. SZEPTEMBER 16 -22
A túra során készített képekkel a november hónapban rendezendő fotó kiállításra be lehet nevezni.
Egy résztvevő 3 db A5-ös formátumú képpel nevezhet. A kép hátuljára kérjük ráírni fotó készítője,

életkora, helyszín, ahol a kép készült. Amennyiben lehetséges egy rövid címet is kérünk a
képhez.
A három legjobb képet beküldő résztvevő díjazásban részesül.
A képeket a Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület irodájába kell eljuttatni 2018. október
12-ig. Cím: 8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u. 14.
A kiállítás megnyitója 2018. november 8-án 17 órakor lesz a Fehérvári Civil Központban.

A túrára előre lehet jelentkezni 2018. 09.19 –ig az alábbi
elérhetőségen:
Lőrentei Margit email: lorentei.margit@gmail.com
telefon: 06/20/358-1235 9-16 óra között

A gyalogtúra programhoz kapcsolódó fontosabb információk:
1. Idén már a SÓSTÓ Természetvédelmi Területre is tudunk érdeklődő osztályokat kivinni.
2. A túrák tájékoztató időtartamai az egyes területeken
• Aszal-völgy :
2 óra
• Palotavárosi tavak :
1-1,5 óra
• Rácbánya:
1,5 óra
• Sóstó:
2 óra
3. Az egyes területek meglátogatását az alábbi osztályok részére ajánljuk:
• Palotavárosi tavak: általános iskola 1-4 osztály
• Rácbánya: általános iskola 3-8 osztály, és középiskolások
• Aszal-völgy: általános iskola 5-8 osztály, és középiskolások
• Sóstó: általános iskola 5-8 osztály és középiskolások.
4. Ebben az évben osztálynévsort csak azoktól az osztályoktól fogunk utólag kérni, akik az írásos
feladatlapokat kitöltötték és helyezéseket értek el.
A nevet csak az emléklapok kitöltéséhez fogjuk felhasználni.
5. A túrákon legnagyobb létszámmal résztvevő három iskola kupát és elismerő oklevelet fog
kapni az előző évhez hasonlóan. A kupa és oklevél átadása november 8-án lesz a Fehérvári
Civil Központban.
6. Kedvezőtlen időjárás esetén aznapi program elmarad.
Székesfehérvár, 2018. augusztus 31.
Asbóth Katalin sk.
elnök

