
X. Strázsa Petőfi Emlék-Teljesítménytúra 

2023. március 25-én, Szabadszálláson kerül lebonyolításra a X. Strázsa Petőfi Emlék-

Teljesítménytúra, melyen a résztvevők a 16-31-42 km-es távok közül választhatnak.  Ez a túra 

folytatása a Téli Strázsa Petőfi Emléktúrának, melyen Szabadszállás emlékei mellett 

Szalkszentmárton és Dunavecse Petőfi emlékhelyeivel is megismerkedhetnek a hosszabb 

távokat választó résztvevők, illetve a célban „Petőfi a katona-költő” című kiállítás tekinthető 

meg. A túra után lehetőség nyílik a Szabadszállási Helytörténeti Gyűjtemény meglátogatására 

is. 

A túrára az előnevezés kötelező, határidő: 2023. március 16-án 24 óráig  

• online az e-nevezes.hu oldalon, ahol a kártyás fizetés is megoldható. (kártyás fizetéssel 
megkönnyíted a szervezők munkáját!!!) 

• csoportok részére lehetséges az innen letölthető excel file kitöltése és megküldése 
a strazsate@gmail.com címre. 

Helyszíni adatpontosítás: Szabadszálláson a Nagyvendéglőben (Szabadszállás, Dózsa 

György út 1.) kerül lebonyolításra, majd a túrázók autóbuszokkal kerülnek kiszállításra a 

rajthelyekre, Szalkszentmártonra, Dunavecsére, Szabadszállásra (a rajthelyeken regisztrálni 

nem lehet). 

Cél: Valamennyi táv esetében Szabadszállás, Nagyvendéglő 

Megközelítés: A Nagyvendéglő megközelítését és a parkolást segítő térképvázlat innen 

letölthető 

További tudnivalók: 

• minden túrázó hozzon magával íróeszközt, mellyel az ellenőrző ponton feltüntetett jelet, 
adatot rá tudja írni az ellenőrző lapra; 

• a túra teljesítését igazoló emléklap a helyszínen nem kerül kiadásra, az a túrát követően a 
http://www.hnyk.hu/emleklap oldalról a túra nevének kiválasztásával és a rajtszám 
megadásával nyomtatható ki, fekvő A/5-ös formátumban! 

• az emléktúrát sikeresen teljesítők egyedi, Petőfi emlékérmet és egy Felső Kiskunság 
turisztikai információs térképet kapnak. 

• a Szabadszállást érintő vasútvonal felújítása miatt a település csak VOLÁN járattal érhető el. 
A Budapest – Szabadszállás – Kiskunhalas viszonylat menetrendje itt található. 

• A túra része az "Ötpróbával Párizsba" és nyitó rendezvénye a "Kiskunsági Barangolók 
Túrakupa-2023" programsorozatoknak. 

• A reggeli adatpontosítás során kerülnek átadásra a „Kiskunsági Barangolók Túrakupa” 2022. 
évi díjai! 

• Az előnevezettek a túra helyszínén a rajtszámuk alapján kerülnek pontosításra 
(regisztrálásra). A rajtszámok március 18-ig kerülnek az egyesület oldalára feltöltésre, ezzel 
egyidőben a rendezők visszajelzést is küldenek a regisztrációról. 

• Az előnevezéssel ebéd (babsólet fst. csülökkel) 1.600 Ft/adag áron, valamint a túra 
emblémájával ellátott póló (Gildan, 185 g, s-5xl, fehér) is rendelhető 1800 Ft/darab áron. 

Az előnevezés az előnevezési díj és a megrendelt szolgáltatás értékének egyidejű 

befizetésével, átutalásával válik érvényessé!!! A befizetett díjat a rendezőknek nem áll 
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módjában visszafizetni (vis maior esetét kivéve). Nevezési díj kiegyenlítése során javasolt a 

kártyás fizetés, de választható az átutalás is a Honvéd Nyugdíjas Klub 52800014-10105395-

00000000 (Takarék Bank) számú számlájára a túrázó nevének és születési évének 

feltüntetésével. 

A túra adatai: 

Megne-

vezés 

Helyszíni 

regisztráció 

(Szabadszállás 

Nagyvendéglő) 

Szintidő 

(óra) 

Reg. 

díj 

A 2013-ban, vagy az után 

és az 1953-ban vagy az 

előtt születettek, valamint 

a Magyar Honvédség 

katonái csoportos nevezés 

esetén  50 % kedvezmény* 

Kedvezmény 

ötpróba 

azonosítóval 

16 km 8:45-9:30 5 1000 -500 -200 

31 km 7:15-8:00 8 1400 -700 -200 

42 km 6:15-7:00 11 1600 -800 -200 

*Megjegyzés: Mindkét feltétel fennállása esetén csak az egy 50 %-os kedvezmény vehető 

igénybe. A katonák csoportos nevezésüket a letölthető excel file kitöltésével és 

visszaküldésével adhatják le 

Letölthető adatok: 

• a túra térképe  
o 16 – 31 – 42 km 

• a túra GPS adatai:  
o 16 km 
o 31 km - 42 km 

Az egyéni jelentkezőkön túl szeretettel várják a rendezők baráti társaságok, munkahelyi 

kollektívák, iskolai osztályok, katonai szervezetek csoportjainak jelentkezését is. 

Jó túrázást kívánva, minden résztvevőt szeretettel várnak a rendezők. 

Honvéd Nyugdíjas Klub Strázsa Túraegyesület 

További információ: 

Buza Vince: 06-30-5386475  

Asbóth György: 06-20-9725421 
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