
Összetekerünk
Székesfehérvár-Bakonyalja

2015.08.31. - 2015.12.31.





• Az első szakasz (2015.06. – 2015.08.31) célja elsősorban egy vállalható, jól kommunikálható, attraktív, de a 
gyakorlatlanabb túrázók által is teljesíthető útvonal kiválasztása, kijelölése volt. A fent jelzett útvonal 
megfelel ezeknek a követelményeknek.

• Másik cél a potenciális együttműködők felkeresése, a projekt bemutatása volt. A fenti beszámoló 
bizonyítja, hogy a területen minden fontos szereplővel sikerült felvenni a kapcsolatot.

• Harmadik cél: a kiválasztásra kerülő útvonalon kívül minél több túraötlet megismerése, bejárása, a fő 
útvonalból leágazó alternatív utak feltárása, távlati tervek előkészítése. Ez is sikerült.





 http://feol.hu/hi
rek/uj-utakon-bic
iklivel-1726498
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2015.október, Sóstói bringaút átadás



Tisztelt Polgármester Úr!

A Magyar Kerékpárosklub elkötelezett a fenntartható fejlődés, a 
környezetvédelem, közösségfejlesztés és egészséges életmód mellett, 
ezért szerepel tevékenységi körében túrák szervezése és a városi 
közlekedés segítése.
Székesfehérvár a kerékpáros turizmus egyik országos központja lehetne, 
minden szükséges adottsággal rendelkezik, vagy az megteremthető. Már 
most is ismert és népszerű túraútvonalak kiinduló- és végpontja. A 
potenciálok azonban jelenleg nem kiaknázottak, ezért is tartjuk 
feladatunknak új, eddig kevésbé ismert, feltáratlan túraútvonalak keresését 
és népszerűsítését. 
A Magyar Kerékpárosklub az „Összetekerünk” projekt keretében vállalást 
tett 150 km új túraútvonal feltárására az országban, az útvonal 
kitábláztatására, leírására és a turisztikai fórumokon történő ismertetésére. 
Határidő: 2016. április 30.
Területi szervezetünk is csatlakozott a vállaláshoz. A nyáron több útvonalat 
bejártunk, kerestük legalkalmasabbat. A feltárt lehetőségek indokolják 
bevezetőben tett állításunkat az országos túraközponttá válásról.



Városnézés: kerékpáron akár egy iskolai osztály, akár egy baráti társaság számára bejárhatóak, 
megtekinthetőek Székesfehérvár nevezetességei.

„Királyi út a királynőhöz”: Székesfehérvár – Veszprém összekötése. Sajnos, a többszöri bejárás 
nem hozott pozitív eredményt, a két város távolsága ugyan nem nagy, de kerékpárral néhány 
szakaszon nem, vagy nehezen járható. Egy megyeközi együttműködés lehetővé tenné a hiányzó 
néhány km út megépítését. Csodás táj, izgalmas szintkülönbségek, két nagyszerű város.

„Két keréken az erdőbe”: Székesfehérvár – Iszkaszentgyörgy – Fehérvárcsurgó – Gaja-völgy.  
Közismert, könnyen teljesíthető, gyönyörű tájak, izgalmas látnivalók. Némi táblázás segítségével az 
idegenek is el fognak igazodni.

„Velencei csillag”: a hagyományos tókör, kiegészítve a tóparttól távolabbi látnivalókkal: KEMPP, 
Gárdonyi-emlékház, Vörösmarty-emlékhely és tovább. Ismert alapokra építkezhet, népszerű a 
fehérváriak körében és könnyű elérhetősége miatt a budapestiek számára is. Ezért is fontos a 
városi szakasz jó kiépítése, kitáblázása, hogy minél többen térjenek be hozzánk.

„Gorsiumi időutazás”: Tác-Gorsium felkeresése. Könnyen leküzdhető távolság, de ma még szinte 
senki nem jár oda kerékpáron. Táblázás, helyenként útjavítás és az útvonal ismertetése szükséges. 
A túra tetszés szerint meghosszabítható akár Soponyáig, a Sárvíz-völgye Tájvédelmi körzetig.

„A Vértesbe!”: Székesfehérvár – Csákberény – Gánt – Csákvár – Lovasberény – Székesfehérvár, 
esetleg egy Gánt környéki kitérővel az erdei kerékpározás kedvelőinek. A Vértesi Tájvédelmi Körzet 
nevezetességei vonzóak lehetnek a tapasztaltabb túrázóknak.

„Móri árok”: Székesfehérvár – Iszkaszentgyörgy – Fehérvárcsurgó – Bodajk – Mór – Csókakő – 
Bodajk és vissza. Ez is egy hosszabb, de bőven teljesíthető útvonal, számunkra ismert 
látnivalókkal, melyek megérdemelnék az országos ismertséget.

Nem tártuk fel, de számon tartjuk a Budapestre, a Dunához és a Balatonhoz vezető irányokat is.



A bejárások alapján a „Móri árok” túrát javasoltuk a Magyar Kerékpárosklub projektjébe. A leírást, 
dokumentálást elkezdtük, az érdekeltek egy részével már felvettük a kapcsolatot. Találkoztunk az 
iszkaszentgyörgyi kastély tulajdonosával, a fehérvárcsurgói kastély üzemeltetőivel, tárgyalunk a Gaja-
völgy TDM irodájával, a Gaja-völgy Egyesülettel.

A Székesfehérvár – Iszkaszentgyörgy – Fehérvárcsurgó – Bodajk – Mór – Csókakő túraútvonalat 
ismertető reklámfilmet elkezdtük forgatni a Magyar Kerékpárosklub kommunikációért felelős 
munkatársaival. Az őszi képeket felvettük. A forgatást tavasszal folytatjuk, mert be kívánjuk mutatni, 
hogy régiónk minden évszakban gazdag gyönyörű látványosságokban. Ez a reklámfilm a Magyar 
Kerékpárosklubnak köszönhetően bemutatásra kerül országos kommunikációs felületeken, valamint a 
Magyar Kerékpárosklub honlapján, szóróanyagain, utazási kiállításokon. Új térkép is készül.

Tisztelettel kérjük támogatását a következőkben:

- A túraútvonalak székesfehérvári szakaszainak kitáblázásának elősegítése, hogy az ideérkező turisták 
jól tudjanak tájékozódni, tudják, merre kell indulni, ha a Bory-várhoz készülődnek, merre, ha Gorsiumba 
és merre, ha Iszkaszentgyörgyön és Fehérvárcsurgón keresztül a Gaja-völgybe szeretnének eljutni. 

- Az útvonalak által érintett érdekeltek kooperációját minden bizonnyal segítené egy ajánló/támogató 
levél az Ön, vagy az Önkormányzat részéről.

- A városi és a megyei önkormányzatban, közgyűlésben, a megyei területfejlesztésben fenti célok 
támogatását, a kerékpáros túrázás képviseletét.  

- Kerékpáros pihenőhelyek létesítése (vízvételi lehetőség, WC, önkiszolgáló szervizpont; pl. Halesz-
parkban, Belvárosban, a Csóri úti kerékpáros út mellett.)



November 8., filmezés

http://kerekparosklub.hu/hirek/osszetekerunk-utvonalbejaras



Mór-Csókakő kerékpárút átadása – lsd. film, 2015.12.06.





Székesfehérvár – Mór - Csókakő



Állomás előtt



Prohászka-Horvát



Horvát-Hosszúsétatér



Balatoni - Vadex



Piac - tér



Palotai-Mészöly



farkasvermi körforgalom



Új Csóri - Iszkaszentgyörgyi


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21

