
 

Kedves Polgármester asszony, kedves Polgármester úr! 

 

Idén harmadjára jelentkezünk már Önnél, hogy összefoglaljuk a Kéktúrával 

kapcsolatos friss tudnivalókat annak érdekében, hogy az Ön által vezetett település 

lakosai és vezetői is minél frissebb információkkal rendelkezhessenek nemzeti 

értékünkről, a Kéktúráról. 

A Magyar Természetjáró Szövetség, mint a kéktúrák koordinátora és a 

túramozgalom védjegyének birtokosa örömmel tájékoztatta a hazai természetjáró 

közösséget, hogy a tavaszi túraszezon kezdetére a kéktúrák hivatalos oldala a 

www.kektura.hu teljesen megújult. 

A minden operációs rendszeren, asztali és mobil eszközökről egyaránt elérhető 

honlap dinamikus tartalmaival növeli a felhasználói élményt és a legfiatalabb generáció 

informatikai igényeit is kiszolgálja. A letisztult dizájn átlátható képet nyújt a legendás 

Országos Kéktúráról, a másodikként létrejött Rockenbauer Pál Dél-dunántúli 

Kéktúráról és a legifjabbról, az Alföldi Kéktúráról. A három kéktúra alkotta Országos 

Kékkör és az Országos Kéktúra útvonalán teljesíthető Gyermekkéktúra információi is 

ezen az oldalon érhetőek el.  

A Kéktúra a Nemzeti Értéktár része, ezért a honlap nem tartalmaz reklámokat, 

kizárólag a természetjárókat segítő és túrázásukat megkönnyítő tudásátadást szolgálja. 

A honlap szerkesztője az MTSZ, így ez az oldal az egyetlen hiteles kiindulópont és 

információs bázis, amely az évente több tízezres, a kéket bejárni tervező természetjáró 

számára nyújt biztos támpontot. 

Bízunk benne, hogy az Önök települése is profitálhat az új honlapból, hiszen az ott 

található naprakész információk kapcsán az Önök kéktúrázással kapcsolatos jelzéseit is 

meg tudjuk jeleníteni.  

Továbbra is tisztelettel felajánljuk segítségünket bármilyen, a Kéktúrát érintő 

témában, kérjük keressen minket a kektura@kektura.hu email címen. 

http://www.kektura.hu/
mailto:kektura@kektura.hu


 

Júniusi levelünkben írtunk arról, hogy ebben az évben is megrendezzük a 

Kéktúrázás napját, ami az őszi túraszezon legnagyobb közösségi túrarendezvényének 

ígérkezik. 

Október 9-én, szombaton a teljes Kékkört napi szakaszokra bontva szeretnénk 

bejárni, a járványügyi előírások maximális betartása mellett csoportonként maximum 50 

fővel, hozzáértő szakasz felelősökkel, akik a túrán hasznos és hiteles információkat 

osztanak meg a természetjárókkal. A túraesemény honlapja már elkészült, a 

www.kekturazasnapja.hu felületen érhető el. A rendezvényre a regisztráció 

szeptember 1-én elindult és örömmel adjuk hírül, hogy eddig közel 2500 túrázó 

jelentkezését fogadtuk, 17 túraszakaszunk pedig már be is telt. 

Ahogy előző levelünkben is jeleztük, lehetőség van egy-egy szakasz esetén a 

települések bemutatkozására is, esetleg a túrázók kedves fogadására, vagy épp útnak 

indítására. Kérjük, ha élni szeretne ezzel a páratlan lehetőséggel, jelezze azt a 

kekturazasnapja@kektura.hu elektronikus levélcímen. Ezúton is köszönjük azoknak, 

akik felvették velünk a kapcsolatot felajánlva segítségüket a várhatóan rekordot döntő 

rendezvényt segítve, népszerűsítve.   

Továbbá kérjük segítségüket és tájékoztatásukat abban az esetben is, ha az Ön 

településén vagy annak közelében október 9-én szombaton olyan rendezvény zajlik, 

vagy lezárás történik, ami érintheti az aznapi kéktúrázásnapi túracsoportok mozgását.  

Előre is köszönjük együttműködését, szeretettel várjuk Önt és kollégáit is október 

második szombatján, a Kéktúrázás napján!  

Munkájához további jó egészséget és sok sikert kívánunk Önnek és 

munkatársainak!  

 Tisztelettel,   

 

Budapest, 2021. szeptember 24. Tassy Márk 

 igazgató 

http://www.kekturazasnapja.hu/
mailto:kekturazasnapja@kektura.hu

