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4/2019. számú körlevél 

2019. július – augusztus havi programkiírás 

Gyöngyvirág Természetbarát 
Egyesület 

8000 Székesfehérvár, Sütő u. 46. 2/5. 
Adószám: 18482571-1-07 

 
http://www.gyongyvirag-te.hu/ 
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Fontos tudnivalók: 

 Egyesületünk 25. éves az évfordulós megemlékezés helyszíne Sóstó Zöld tanya – 09.08. vas. 
Az ünnepségre minden tagot szívesen látunk, jelezd részvételi szándékot  
emalen:  lorentei.margit@gmail.com  
telefonon:  20/358-1235 
személyesen: a fogadóórákon. 
A részletes programtervezetet később küldjük. 

 Mint minden évben, idén is lesz nyári szünet: a szünet előtti utolsó fogadóóra július 10., a 
szünet utáni első fogadóóra augusztus 21. 
Telefonon és mailen elérhetők vagyunk. 
(Lőrentei Margit: emal:  lorentei.margit@gmail.com telefon:  20/358-1235) 
 

 Sűdy Médi közlendője: ha nyár folyamán tud még programokat ajánlani/vinni a kistalpúaknak, 
felteszi a levelezőlistára. Akinek nincs netje, az telefonon érdeklődjön, és „riadóláncon” adja 
tovább az infókat. 

 Egyesületünk az idén is vállalt – pályázat 
keretében – jelzésfestést. A munkák folytatódnak július, augusztus hónapokban, általában 
hétköznap, de lesz hétvégi időpont is. Kérjük, aki részt tud venni a munkálatokban az 
jelentkezzen. 
 
A tervezett munkák és időpontok: 
Asbóth Katalin tervezete: 08.12-13-14. Iszka – Moha k.asboth2@gmail.com  30/226-31-88 
Horváth István tervezete: 07.29-30. és 08.12-14.   vadrigo@freemail.hu  20/325-5210) 
Eberhardt Erika tervezete: 07.29-08.09. között  eberhardt.erika@gmail.com  20/419-6322) 

Mindannyiótoknak szép nyarat, kellemes időtöltést, jó pihenést és feltöltekezést 
kívánunk! 

 
2019. július 8-12. hétfő-péntek Vízitúra Dunakilitinél – a jelentkezés lezárult. 

  

2019. július 13. szombat  KulTúra_1 
Herendi Porcelángyár + Herend – Veszprém túra 

Táv / Szint: 15 km/200 m  
Indulás:  7:16 Vasútállomás 
Érkezés:  18:41 Vasútállomás 
Költségek: Manufaktúra, Múzeum, Kávéház: belépő vezetés: 65 évig 2.500, 65 felett 1.800 Ft 

Utazás: max. 2.110 Ft 
Túravezető: Mészáros Péter  level.peter@gmail.com  30 / 656-9393 
Kérek előre jelzést a kb. létszám miatt – lehetőleg emaiban – július 8-ig !! 

Ez egy új programsorozat kezdete: túrázás & kultúra együtt – a további programok a 
hírlevelekben lesznek elérhetők. 

 
2019. július 13. szombat  Gyapjaszsák, éjszakai, pontérintős túra a Velencei-hegységben. 

A hagyományos teljesítménytúráktól eltérően nem egy megszabott útvonalat kell végigjárni, 
hanem a kapott térképen megadott pontokat kell felkeresni általad választott utakon. 
Akkor teljesített, ha legalább 5 pontot megtaláltál. 
Indítása: Sukoró, Zsuzsi büfé 20-24 óra között. Szint idő nincs a cél 5:00 órakor zár. 
A túra része a Fejér Megye Teljesítménytúrázója és az Észak-Dunántúli Kupának. 

2019. július 18. csütörtök „Kékszalag” vitorlásverseny megnyitó megtekintése + egyebek 
A „Kékszalag” 9:00 órakor rajtol Balatonfüredről, mi Kenesén várjuk a hajókat és a versenyt. 
Megtekintésük után felmegyünk a kilátóba, majd fürdőzés a Balatonban. 
Indulás/érkezés: 7:15 Szfv vasútállomás, a vonat pótjegyes! / 14:00 v. 14:43 v 16:43 v 18:00 
Útiköltség: 2*745 Ft 
Túravezető: Sűdy Médi  22/314-019 
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2019. július 19-26. péntek – péntek Túra Erdélyben: Páring/Szebeni-, Kudzsiri havasok  
  8 napos túraprogram 

Erre a jelentkezés már korábban megtörtént, esetleg pótlistára lehetséges még. 

Mindig van remény  ! 
Szervezők: Eberhardt Erika eberhardt.erika@gmail.com 20/419-6322  
  Horváth István: vadrigo@freemail.hu  20/325-5210 

Program előzetes:  

 

1. 2019. szeptember 13,14,15. péntek-vasárnap Fejér Megyei Természetbarát Találkozó 
Péntek: 20 órától Kisgyón éjszakai túra 8km 
Szombat: 9:30 Találkozó megnyitása, díjak átadása,  
  10 órától kerékpáros-, gyalogos- és barlangi túrák 
Vasárnap: Dr. Hegyi Imre Emléktúra 6, 10, 20, 30 km 
Szállás előzetes jelentkezés alapján, egyesületünk tagjainak ingyenes. 
Kérjük a túravezetőinket és a tagságunkat jelentkezzenek, és vegyetek részt a találkozó 
programjain  

2. Gyalogos Természetjárók Országos Találkozója – Dobogókő 09.21. szombat  
Külön buszos program. 
Egyesületünk itt kapja meg az országos szövetségtől a 25. évfordulóra szóló emléklapot.  
Várjuk az előzetes érdeklődőket (a részletes program később): 
Emilen:  lorentei.margit@gmail.com  
telefonon:  20/358-1235 

 
3. Egy napos „Szomszédolás”: 2019. szeptember 21. Ausztria, Preiner Gscheid 

Táv/szint : 21 km, 750 m Nehézség: Közepes 
Utazás:  különbusszal 
Útiköltség: 11 eFt + 1 felvonó költség Euroban 
Túravezető: Mészáros Péter   level.peter@gmail.com 30 / 656-9393 
Jelentkezés: túravezetőnél emailben augusztus 20-ig 
 

4. 2019. október 9-13.   5 nap Magas Tátra, Szlovák Paradicsom 
Magashegyi túrázás a Tátrában, (kanyontúra a Szlovák Paradicsomban). Nehézség: közepes 
Utazás:  különbusszal 
Várható költség: ( Szállás + utazás + biztosítás + félpanzió ) : 160 Euro + 27 eFt 
Szállás: 2 (esetleg 3) ágyas, fürdőszobás szobában. 
Jelentkezés és befizetés: 2019. augusztus 20-ig a szervezőnél email 
 A befizetésről a jelentkezőket külön értesíteni fogom ! 
Szervező: Mészáros Péter level.peter@gmail.com 30 / 656-9393 
 

5. 2019. október 10-13.         4 nap Erdély: Zaránd-hegységben. 
Több napos túra az erdélyi partnereink ajánlásával és mindvégig helyi túravezetővel 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zar%C3%A1ndi-hegys%C3%A9g 
Utazás:  különbusszal  
Szállás: partnereink turista szállásán – 18, 6, és 3 személyes szobákban  
 közös mosdó, önellátás, hűtő van, térerő nincs, kinti panorámás WC stb. 
Várható költség: 40-45 eFt – korlátozott számú jelentkező (max. 20 fő) lehetséges 

A túrák: helyi vezetőkkel – nemcsak jelzett utakon, 4-6 órásak, szintemelkedés: 4-500 m 
   – azért a terep nem könnyű, de gyönyörű, panorámás. 
Jelentkezés: minél előbb, hogy meg lehessen tervezni/szervezni a részleteket. 
  Horváth István 20/3255-210  vadrigo@freemail.hu 
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