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2018. szeptember 08-án rendezte a Magyar Természetjáró Szövetsége 
Szövetség Verőcén a „Természetjárók Fesztiválját” Itt került sor a Fejér Megye 
Természetjárásáért kitüntetések átadására. 
Megyénkből az alábbi 3 fő részesült ebben a kitüntetésben. 
 

 
Csörgei János, 

Györki Györgyné 
Pintér József 

 
Örömünkre szolgált, hogy a 3 személy közül kettő az Egyesületünk tagja.  
Egy rövid ünnepség keretén belül vehették át a kitüntetéseket. 
 
A jelenlévő 33 Gyöngyvirágosok személyesen is gratulálhatott a méltó módon 
megérdemelt megyei kitüntetésekhez. 
 
CSÖRGEI JÁNOS 
 
Egyesületünknek 5 éve a tagja. Nagyon könnyen beilleszkedett. Hétvégeken- 
idejéből ahogy telik- -  túrákat vezet.  
Ténylegesen részt vesz az egyesület tevékenységében. A nemzetközi 
teljesítménytúráink aktív szervezője. Nagy szerepe van az útvonalak 
kijelölésében – nagyon jól ismeri a megyei turista útvonalakat így szakmai 
segítsége fontos.   
A munkatúrák aktív szervezője és bonyolítója. A turistautak és jelzések 
karbantartását    nagyon pontosan, nagy odafigyeléssel végzi. 
Teljesítménytúráinkon a résztvevők mindig nagyon elégedettek a jelzetlen  
útvonalakon történő  kijelölésekkel. 
Egyesületünk mindig számíthat a munkájára. 
 
 
 



 
GYÖRKI GYÖRGYNÉ 
 
Egyesületünknek 9 éve a tagja.. Aktívan részt vesz az egyesület 
tevékenységében. Hat évvel ezelőtt a nemzetközi teljesítménytúráinkon az 
ellátmányosok vezetője megbízatást kapta.  
Teljesen önállóan szervezi a csapatát, a beszerzéseket, a túrázók 
kiszolgálásának megoldását . A teljesítménytúráink résztvevői mindig 
elismeréssel szólnak az ellátmányról és a csapatmunkájáról.   
Mindezek mellet nagy túrázó is, részt vesz különböző  túramozgalmakban . (PL. 
Eberhardt Erika , Horváth István, Pupp János túráin rendszeresen ) Emellett 
besegít a megyei túraútvonalak karbantartásába is. 
 
 
2017. szeptember 22-én került sor Dobogókőn a 30.Természetjárók Országos 
Találkozójára. Miután a lélekharang elütötte a 12-öt, megkezdődött az 
ünnepség, melynek keretén belül ismét egy tagunk kapott több évtizedes 
munkája elismeréseként országos kitüntetést.  
Megyénkből hárman részesültek kitüntetésben: 
 

Csontos László 
Csontos Lászlóné 
Wágner György. 

Csontos Lászlónét az „ Aranyjelvényes Túravezetők” csapatába nyert felvételt, 
míg Csontos László és Wágner György a „Természetjárás fejlesztéséért 
Érdemérem Bronz” fokozat kitüntetést vehette át. 
 
WÁGNER György 
 
Wágner György  természetjáró mozgalomba 1963 –ban , nagyon fiatalon, 19 

évesen kapcsolódott be, a Videoton Természetjáró Szakosztály tagjaként, Azóta 

megszakítás nélkül tagja a Magyar Természetjáró Szövetségnek is. 1994 óta 

pedig a Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület igen aktív tagja 74 éves kora 

ellenére. 



10-15 fős csapattal járták az országot s vett részt a túramozgalmakban. Az 

Országos KÉK túrát már 1976 –ban teljesítette. A Fejér Megyei Természetbarát 

Szövetség által rendezett  „Vértes -50” teljesítménytúrát 2003-ban 5. 

alakalommal teljesítette.. 

1986-tól részt vett TESZ mozgalomban. Ezt a munkát is nagy szorgalommal 

végezte., és végzi ma is. Az általa észlelt problémákat a megfelelő szervekhez 

eljutatta. 

A Videoton Természetjáró Szakosztály minden évben az ország lekülönbözőbb 

területeire sátortáborokat szervezett. Ezekben a munkákban is nagy 

lelkesedéssel vett részt. / tábortelepítés, programszervezés, táborvezetés./ 

A természetbarát mozgalom fejlesztése érdekében végzett önzetlen társadalmi 

munkájáért 1987-ben, majd 2004-ben a „természetjárás fejlesztéséért” megyei 

kitüntetést kapott.  

Nevéhez nagyon sok hazai és nemzetközi túra megszervezése és bonyolítása 

kötődik. 1991-ig  belföldi egy és több napos túrákat szervezett. Túráira mindig 

nagy volt a jelentkezés, mivel a résztvevők hazánk legkülönbözőbb tájegységeit 

ismerhették meg és  mindig úgy szervezte túráit, hogy minden korosztály fizikai 

állapotának megfelelő túraútvonalat tudja teljesíteni. Túráiról mindenki nagyon 

sok élménnyel gazdagodva tért haza.  



Nemzetközi túrákat a Videoton Természetjáró Szakosztályban már elkezdte. 

1992-ben 4 napos túrát szervezett a Szlovák paradicsomba, túravezetők részére 

Ez a túra nagyon jól sikerült, és a résztvevők kérésére 1994 –ben a Liptói 

Havasokba tettek egy hétnapos túrát 50 fővel. 

1994-ben megalakult a Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület, és ettől kezdve 

2016-ig összesen 23 magashegyi túrát szervezett és bonyolított le. Ezek a túrák 

minden évben 7-8 naposak voltak. Túráin 50-60 fő vett részt minden évben. A 

22 év alatt eljutottak, Erdélybe, Szlovákiába, Lengyelországba, Svájcba, 

Olaszországba, Ausztriába, Szlovéniába. Horvátországba. Túráit mindig a 

résztvevők igényeinek megfelelően tervezte meg. A megtervezett túrákba 

mindig fiatalabb túravezetőket is bevont, akik sokat tanultak tőle, és így vált 

lehetővé, hogy nagytalpú,  közepes és kistalpú túrák közül választhattak a 

résztvevők. Ezért voltak ezek a túrák felejthetetlenek minden résztvevő 

számára. Nagyon sok fotó készült ezekről a túrákról, melyek a honlapunkon 

megtekinthetők.       

A Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület megalakulásával bekapcsolódtunk a 

teljesítménytúrák szervezésébe. Évente két nemzetközi teljesítménytúrát 

szervezünk, egyiket a Velencei hegységbe, a másikat pedig a Vértes hegységbe. 

A túrák útvonalának kialakításában, az útvonalak és a turistajelzések 

felújításában, karbantartásban aktívan részt vett és részt vesz a mai napig is. 



Folyamatosan képezte magát, hogy minél szakszerűbben tudja végezni a 

munkáját. 

 1975-ben és 1984-ben alapfokú sport - vezetőképző tanfolyamot 

eredményesen elvégezte. Az itt tanultak sokat segítettek neki, amikor nyári 

táborokat vezettek feleségével együtt a Hétvezér téri általános Iskola tanulói 

részére, ahová az ő gyermekeik is jártak. Az 1987-88 tanévben programjaikon 

247 diák és 67 szülő vett részt A tábor ideje alatt 4610 km-et tettek meg.A 

táborokban sokat foglalkoztak  a gyerekekkel. Játékosan megtanították őket 

arra, hogyan kell a természetben viselkedni, és hogyan kell vigyázni rá, hogy 

jövő nemzedék is élvezhesse azt. Oktatási, nevelési feladatok ellátása:  

Az 1970-es évek második felében és az 1980 évek első felében részt vett a 

túravezető képzésben Segítette a gyakorlati túrák megtervezését és 

lebonyolítását. A Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület megalakulásától az új 

túravezetőkkel sokat foglalkozott, segítette őket egy -  egy túra 

megszervezésében, gyakorlati lebonyolításában.  

Általa szervezett munkatúrákon a hozzá csatlakozó turista társakat nagy 

szakértelemmel vezette be a helyes, pontos jelzésfestésbe, a megfelelő új 

útvonalak rejtelmeibe. 

Kiváló ismerője hazánk tájainak. Túráin az érdeklődők felvilágosítást kapnak az 

adott hely turisztikai látnivalóiból, természeti érdekességeiből. 



Természetjáró szervezetekben betöltött tisztségei, megbízatásai és azok ideje:  

A Videoton Természetjáró Szakosztályon belül 6 éven keresztül 

szakosztályvezető volt.1994-ben megalakult Gyöngyvirág Természetbarát 

Egyesület alapító tagja. Az első alakuló ülésen elnökségi tagnak választották 

meg, mely munkát a mai napig nagy lelkesedéssel, szorgalommal végzi. Az 

elmúlt 24 év alatt nagyon sokat dolgozott azért, hogy Egyesületünk  országos 

szinten is elismert legyen.  

 

Mind a három kitüntetettünknek gratulálunk, további munkájukhoz sok 

sikert és nagyon jó egészséget kívánunk ! 

 

 

Asbóth Katalin 

elnök. 


