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Tisztelt Elnök úr! 

Az UFÓ-Utcai Futás Ócsán SE eltökélt szándéka a sport, ezen belül is a futás és a túrázás 

népszerűsítése és emellett a lakókörnyezetünk különleges szépségeinek -lásd Öreghegyi pincesor, 

vagy a láperdő - bemutatása. Ennek szellemében született meg 5 éve a Pincesorfutásunk gondolata, 

amit anno Radics Józseffel együtt kezdtünk el szervezni minden június utolsó hétvégéjére és azóta is 

nagy népszerűségnek örvend. Erre épülve találtunk ki egy, az ország számos részén már működő 

túra/futás gondolatát. Ennek lényege, hogy fix kezdő és végponttal /Gólyafészek cukrászda/ 

különböző hosszúságú útvonalakon a sportolók meghatározott szintidő alatt járnak végig, az év 

bármely szakában. Tehát ez nem egyszeri, nagy tömeget érintő esemény, hanem egész évben egyéni, 

illetve kis létszámú 2-4 fős sportrendezvény. Mindezért a teljesítők érem jutalmazásban részesülnek. 

A 3 féle útvonal /11-22-35 km/ a láperdő és a pótharaszti erdő mellett érinti az Öreghegyi Pincesort 

is, ahol az hivatalos zöld/piros turistajelzés is halad. Viszont mi arra gondoltunk, hogy az ideérkezők 

sokkal jobban megismerhetik a pincék által kínált különleges atmoszférát, ha az autók/gyalogosok 

által is használt belső úton tudnánk végig vezetni az őket. Ennek jelzésére kerültek ki a belső út egyes 

részeire az egyesületünk által készített jelzőtáblák /kosbor-gólyás-aranysakál/. Mivel a hivatalos 

piros/zöld jelzésen nem helyezhetőek ki más jelzések, ezért csak arra a pontokra tettünk ki, amely 

erről letér. A jelzések egyértelműen az úton vezetik a sportolókat, tehát nem a pincék között és a 

gyümölcsösben, hanem figyelve arra, hogy senki semmilyen kárt ne okozzon a pince építményekben. 

Az általunk regisztrált sportolók kizárólag TÚRÁZVA ÉS FUTVA teljesíthetik a távokat, sem bicikli, sem 

egyéb robbanómotoros jármű nem engedélyezett és aktív sportolóként ilyen segédeszköz használata 

senki fejében nem is fordul meg. Ezért egyesületi elnökként és az esemény egyik ötletgazdájaként 

szeretnék megnyugtatni minden pincegazdát, hogy a sportolók csak áthaladnak ezen a különleges 

hangulatú útvonalon, esetleg néhány fotót készítve, majd visszatérnek a hivatalos piros/zöld 

turistajelzésre, hogy folytassák útjukat a cél felé. Aki már járt valamelyik eseményünkön itt a 

pincesoron, az azóta is emlegeti, hogy mennyire különlegesen szép a hely és környezete és nagyon 

kedvelik és várják ezeket a rendezvényeket. Mindezek alapján kérem a T. elnök urat és az érintett 

pincék tulajdonosait, hogy hozzájárulásukkal támogassák ezen útvonal használatát, hiszen célunk a 

terület szépségének bemutatása, nem pedig a rombolás. Emellett bízom benne, hogy az Öreghegyi 

Pincesor Egyesülettel továbbra is megmarad a támogató jó viszony, hiszen mindkét fél érintett 

egymás munkájában, sok futótárs is pincetulajdonos és eddig minden kezdeményezésünk, amely 

érintette a pincesort, támogatásra talált. 

Remélem levelemmel sikerült minden kételyt eloszlatni. 

További együttműködésben bízva, 

Tisztelettel: 

                                                      Fentor Csaba 

                                                       UFÓ SE elnök 


