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A SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG PROGRAM  

AJÁNLATA ISKOLÁKNAK 

 

2017. szeptember 18-22 ig. Zöld Fehérvár I - Székesfehérvár természetvédelmi területeinek és 

a legnagyobb zöld parkjának bemutatása  (gyalogtúra  környezettudatos szemmel) 

I. 

GYALOGTÚRÁK SZAKVEZETÉSSEL HÁROM HELYSZÍNEN ( Aszal-völgy, Rácbánya, Palotavárosi Tavak)   

előre egyeztetett időpontban a Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség szervezésében. 

A jelentkezők számára ingyenesen biztosítja a helyszínekre jutást a KNYKK. 

A rendezvényre előre kell regisztrálni 2017. szeptember 15-ig 

 Az egyes helyszínekre az alábbi időpontokban várjuk a jelentkezőket: 

ASZAL-VÖLGY: szeptember 18 és 20 

RÁCBÁNYA:  szeptember 19 és 21 

PALOTAVÁROSI TAVAK:  szeptember 20. 

Mind három területen 9 – 16 óra között lesz a vezetés. 

A meglátogatott területekről minden résztvevő egy új bővített tájékoztató kiadványt fog kapni, és 

a meglátogatott területre jellemző  kártyát. 

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 ( október 

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. 

Az első három helyezett díjazásban részesül. 

A képeket a Fehérvári Civil Központ fsz. 5 -ös szobájába kell eljuttatni 2017. október 14-ig 

A kiállítás megnyitója 2017.  november 2-án  17 órakor lesz a Fehérvári Civil Központban 

 

III. 

„ZÖLD ÉLET A SZÜRKE VÁROSBAN” – írásban 

A vezetett gyalogtúrákon résztvevő felső tagozatos osztályoknak lehetősége lesz a túrák során 

szerzett ismeretekről számot adni írásban. A legjobb három osztály elismerésben részesül. 

A feladatlapokat az alábbi email címre kérjük visszajuttatni legkésőbb 2017. október 10-ig 

kalarisb@gmail.com 

 

2017. szeptember 23.  ZÖLD FEHÉRVÁR II -  3K KERÉKPÁROS TÚRA   A CIVIL 

NAP keretében belül. 

KINCSKERESŐ KERÉKPÁROS KÖRTÚRA városunk belterületén megtalálható érdekesebb fák  

felkeresésével.  

A programra bárki jelentkezhet, aki szeret kerékpározni. 

A „menetlevelet” beszkennelve az alábbi email címre  

bakosand0@gmail.com 

elküldeni, vagy  borítékba téve a Fehérvári Civil Központ portájára lehet leadni a nap bármely 

időszakában.  

Leadási határidő:  2017. október 13. 
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A borítékra” kérjük ráírni „ Lőrentei Margit részére”  

A hibátlanul kitöltöttek sorsoláson vesznek részt. A díjakat a Székesfehérvár Városi Természetbarát 

Szövetség ajánlja fel. A sorsolás és a díj átadása 2017. november 2-án a Mobilitás Hét Záró 

ünnepségén  illetve a Zöld Fehérvár FOTÓ kiállítás megnyitóján  lesz a Fehérvári Civil Központban 

A túrára előre lehet jelentkezni 2017. szeptember 15-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 a SÓSTÓ Természetvédelmi Területre annak teljes lezárása miatt túrákat nem tudunk 

indítani. Helyette a Palotavárosi tavak helyszínt vettük be a programunkba. 

2. A túrák tájékoztató időtartamai az egyes területeken 

 Aszal-völgy :       1,5-2 óra 

 Rácbánya:           1-1,5óra  

 Palotavárosi tavak :  1 óra 

              A túravezetők  természetesen alkalmazkodnak a vezető tanár által kért időtartamhoz. 

       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 

  4.  A résztvevő osztályoktól az eddigi évektől eltérően jelenléti ívet fogunk kérni, melyen csak a      

névnek és az aláírásnak kell szerepelnie. Az aláírt jelenléti ívet az adott területen levő 

regisztráló személynek kell leadni. 

Jelenléti ív mintát mellékelünk. 

5. A túrákon legnagyobb létszámmal résztvevő három iskola kupát és elismerő oklevelet fog 

kapni az előző évhez hasonlóan. A kupa és oklevél átadása november 2-án lesz a Fehérvári 

Civil Központban.  

Székesfehérvár, 2017. szeptember 5.  Asbóth Katalin sk. 

 elnök 
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