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2017. szeptember 16-án Kisgyónban megrendezésre került a Fejér Megyei 
Természetbarát Találkozó. A megnyitó ünnepség keretén belül került sor a 
Fejér Megye Természetjárásáért  kitüntetések átadására.

A Gyöngyvirág Természetbarát Egyesületből  Gáll Erzsébet és Dr. Rombauer 
Ágnes kapta meg ezt a megyei kitüntetést. Megyei szinten csak ők  ketten 
voltak részesei ennek a kitüntetésnek.

GÁLL ERZSÉBET

Egyesületük alapító tagja. 1990-től túravezető.  Az elmúlt 27 év alatt nagyon 
sok túrát szervezett.
A túráit a fiatal kortól a legidősebb korosztályig látogatják. A túrázók szívesen 
vesznek részt a túráin, mert mindenkire figyel és a túrázás közben az adott 
terület nevezetességeire is felhívja a figyelmet.
A Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület két nemzetközi túrájának 
lebonyolításában a kezdetektől részt vesz, mint pontőr, amit a tőle megszokott 
precízséggel, pontossággal végez. 
A magashegyi túrákon az elmúlt 23 évben minden alkalommal részt vett. 
Szorosan együtt dolgozott a túravezetővel, Wágner Györggyel.  A rövidebb távú 
túrákat nagy szakértelemmel  szervezte, és vezette. 

Dr. ROMBAUER ÁGNES

Egyesületünknek 12 éve a tagja. Nagyon könnyen beilleszkedett 2008-ban 
túravezetői vizsgát tett. 2007-ben már bronz és ezüst, 2009-ben pedig arany 
jelvényes túrázó lett. 2008-ban teljesítette az országos KÉK túrát.
 A magashegyi kirándulások állandó résztvevőjeként  pedig a könnyebb túrák  
szervezője és  túravezetője.



Aktívan részt vesz az egyesület tevékenységében. A nemzetközi 
teljesítménytúráink aktív szervezője, bonyolítója. Szabad idejében textil 
feldolgozásával is foglalkozik, és a nemzetközi túrákon  kimagasló teljesítményt 
nyújtó, illetve a legfiatalabb és legidősebb résztvevőt saját készítésű 
ajándéktárggyal  jutalmazza.

2017. szeptember 23-án került sor Dobogókőn a Természetjárók Országos 
Találkozójára. Miután a lélekharang elütötte a 12-öt, megkezdődött az 
ünnepség, melynek keretén belül ismét két tagunk kapott munkája 
elismeréseként országos kitüntetést.  Kétszeresen is büszkék lehetünk, mert  
Fejér Megyéből csak ők voltak a kitüntettek között.

ADLER JÁNOS Czárán Gyula , Eberhardt Erika pedig a Dr. Téry Ödön 
emlékérmet kapta.

ADLER JÁNOS

2004. óta tagja egyesületünknek. Rövid idő alatt bekapcsolódott egyesületünk 
munkájába. 2008-ban túravezetői vizsgát tett. 
 10 fős csapattal 2013-ban teljesítette az országos KÉK túrát, a Dél-dunántúli 
KÉK-et, 2014-ben pedig a Dél-dunántúli piros útvonalat. Nagyon alapos ember, 
túráit a legnagyobb precízséggel szervezi. Túratársaink nagyon szereti az általa 
szervezett túrákat.

Fontosnak tartja a túramozgalmakban való részvételt és ennek megfelelően 
vezényletével többen büszkélkedhetnek az Országos KÉK kör megtételével, ami 
országos viszonylatban is dicséretes.

Emberi tulajdonságai közül kiemelkedik a segítőkészség. Ez megmutatkozott 
abban a tevékenységében is amikor csatlakozott ahhoz a csapathoz, akik 
segítették Puskás Antal  látássérült fiatalember nagy álmának megvalósítását,  
az országos KÉK túra teljesítését.

Egyesületünkben kezdetektől fogva részt vesz a turista utak karbantartásában, a 
turista jelzések felújításában. Ezt a munkát is kis csapatával a lehető legnagyobb 
odafigyeléssel végzi a munkatúrák alkalmával. 2014-ben megszerezte a 
minősített jelzésfestő címet is .



2016-ban nem csak a turistautak karbantartásában vett részt, hanem  más 
egyesületek által felújított útvonalak ellenőrzésében is részt vállalt.

Egyesületünkhöz csatlakozó új tagoknak,- akik az ő túráin részt vesznek – 
felhívja a figyelmet a természetben való helyes viselkedésre a természeti értékek 
megismerésére és megóvására.
A technikai munkák alkalmával /útvonalak karbantartása, turista jelzések 
felújítása/ gyakorlatban is megmutatja az erdőben való tájékozódás, 
helyzetfelismerés lehetőségeit és nem utolsó sorban a pontos, precíz 
munkavégzést.

EBERHARDT ERIKA

A természetjáró mozgalomba 2007-be kacsolódott be. Tevékenységét a mai 
napig a Gyöngyvirág Természetbarát Egyesületnél végzi. Nagyon könnyen 
illeszkedett be az egyesület életébe. 
Egy év után 2008-ban elvégezte a túravezetői tanfolyamot. Első perctől kezdve a 
túramozgalmak aktív résztvevője. 2007-ben már bronz, 2009-ben ezüst, 2011-
ben arany, 2014-től érdemes túrázói cím tulajdonosa.

2011-ben teljesítette az országos KÉK, majd 2013-ban a Dél-dunántúli pirosat.

Az egyesület munkájában a mai napig aktívan részt vesz. 2010-2014. között 
szervezete a Tavaszköszöntő és Nyuszi túrát, valamint a Vértesi barangolások 
túrát. Mindkét túra nemzetközi teljesítménytúra. Aktívan részt vett a túrák 
lebonyolításában is.

A teljesítménytúrákat megelőzően munkatúrákat szervez az útvonalak 
tisztítására, rendbetételére.

Lelkiismeretes munkájának köszönhető a sok-sok dicséret, melyeket a túrákon 
kapunk a résztvevőktől.

2015-től túráit tájegységekre állítja össze. Jelenleg  már a 15-20 fős csapatával 
bejárták a Gerecse és a Börzsöny hegységek vadregényes tájait. Túráira mindig 
nagyon felkészül, hogy minél többet tudjon megmutatni az adott terület 
természeti és építészeti értékeiből. 

2016-tól kapcsolódott be a nemzetközi túrák szervezésébe.



 Általa szervezett munkatúrákon a hozzá csatlakozó turista társakat nagy 
szakértelemmel vezeti 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.

8 éve részt vesz a Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség Zöld 
Fehérvár programjában, mint túravezető. Ebben a programban a város 
általános iskolák diákjai vesznek részt. A túrái alatt igyekszik olyan 
információkkal ellátni a gyermekeket, hogy megszerettesse velük a 
természetjárást, a természet védelmét.

 

Természetjáró szervezetekben betöltött tisztségei, megbízatásai és azok ideje: A 
Gyöngyvirág Természetbarát Egyesületnél
                                               2012-től jelenleg is az elnökségnek tagja. 
                                                    2010-2014.  teljesítménytúrák szervezője,rendezője 

                                              2010-től jelenleg is munkatúrák, szervezője

Mind a négy kitüntetettünknek gratulálunk, további munkájukhoz sok 
sikert  és nagyon jó egészséget kívánunk !

                     
Asbóth Katalin  

                                                                                                               elnök                              

.


