
 
    

  
 

 
 
 

3/2020. számú körlevél 
2020. július – augusztus havi programkiírás 

Vigyázzunk egymásra! Túrázz felelősen! 

Fontos tudnivalók: 

• Fogadóórák: szerdánként 16:30 – 17:30. – legfőképpen a befizetések miatt. 
Telefonon és mailen elérhetők vagyunk. 
(Lőrentei Margit: email:  lorentei.margit@gmail.com telefon:  20/358-1235) 
 

• Ez egy rendhagyó programkiírás az elmúlt 2-3 hónap kényszerűség szülte kihagyásai után. 
Rendkívüli a COVID 19 vírushelyzet miatt is és a nyár miatt is. A programkínálat nem olyan 
bőséges, mint a szokásos. Sajnos elmaradt és elmarad még jó néhány előre meghirdetett 
program, de vannak már Gyöngyvirágos „események”! Köszönjük a túravezetőknek a kiírásokat! 
 
Kérünk benneteket figyeljétek a levelező listánkat és a Facebook oldalunkat 
https://www.facebook.com/groups/287209278074882 
is, mert túravezetőink megígérték, hogy tesznek fel oda is túrákat.  

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

 

Gyöngyvirág Természetbarát 
Egyesület 

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

 
http://www.gyongyvirag-te.hu/ 
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2020. július 4. szombat ( ) Séta a Gerecsében az Öreg hegyen  
Útvonal: Tatabánya busz pu. – Szőlőhegy – Szanatórium – Nagyrét – Öreg hegy, Kilátó – 

Szelim barlang – Turul emlékmű – Kőhegy sétány – Busz pu. 
Táv/szint: 12 km/330 m 
Indulás/költség: 07:35 Szfvár buszpu, érkezés Tb-ra 08:42 1120 Ft. 

Vissza induló buszok: 14:00 (1300 Ft); 14:30 (1120 Ft);16:15 (1120 Ft) 
Túravezető: Márkus József 

2020. július 4. szombat  Gyapjaszsák, éjszakai, pontérintős túra a Velencei-hegységben. 

Éjszakai túra – egyénileg. 
A hagyományos teljesítménytúráktól eltérően nem egy megszabott útvonalat kell végig járni, 
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. 

2020. július 11. szombat  Túra a Bakonyban 
Útvonal: Herend – Bakonybél  
Táv / szint: 19 km/300 m  
Indulás:  8:46 Szfvár, vasútállomás 
Érkezés:  18:11 Szfvár, vasútállomás 
Útiköltség: kedvezmények egyénileg + oda-vissza IC pótjegy (2x150 Ft) 
Túravezető: Mészáros Péter  level.peter@gmail.com  30 / 656-9393 

2020. július 18. szombat  Mecsek V. – külön busszal 
Útvonal: Éger-völgy – Szuadó-nyereg – Jakab-hegy – Pálos kolostor – Zsongorkő – 

Sasfészek – Babás-szerkövek – Kővágószőlős (meredek lejtő) 
Túravezető: Guth Erzsébet  

Jelentkezni e-mailen (er.guth@gmail.com) vagy telefonon (30/900-3612) lehet. 
A jelentkezők külön tájékoztatást kapnak a részletekről. 

2020. augusztus 1. szombat  KulTúra 4. 
Kisbér kör, Mini Magyarország, Ménestörténet, Mini Skanzen 

Táv / szint: 13 km / 100 m  
Indulás:  9:15 Szfvár, autóbuszállomás 
Érkezés:  17:35 Szfvár, vasútállomás 
Útiköltség: egyéni kedvezményektől függően 
Túravezető: Mészáros Péter  level.peter@gmail.com  30 / 656-9393 

2020. augusztus 8. szombat  Mecsek VI. – külön busszal 
Útvonal: Tettye – Dömörkapu – Lámpás-völgy – Kantavár – Melegmányi-völgy –  

Petnyák-völgy – Mánfa  
Túravezető: Guth Erzsébet  

Jelentkezni e-mailen (er.guth@gmail.com) vagy telefonon (30/900-3612) lehet. 
A jelentkezők külön tájékoztatást kapnak a részletekről. 
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Programelőzetes:  

1. 2020. augusztus 18-19. Ausztria, 2 napos Szurdokok és hegyek 
Medve szurdok, Mooskogel, Plankogel, 
Nehézség:  Közepes 
Utazás:  külön-busszal 
Szállás és utazás: 24 eFt apartman, saját ellátássa 
Befizetés:  2020. július 26-ig a túravezetőnél 
   reggeli külön kérhető, 2.200 Ft / fő 
Túravezető:  Mészáros Péter   level.peter@gmail.com 30 / 656-9393 
Jelentkezés:  túravezetőnél emailben (néhány hely van még) 

2. 2020. szeptember 19. szombat 32. Természetjárók Napja, Dobogókő 
Külön busszal. Részletek később. Jelentkezés a fogadóórákon. 

3. 2020. szeptember 23-29. szerda – kedd 7 nap Dolomitok, Olaszország – magashegyi túra 
Nehézség: közepes 

Utazás:  külön-busszal 

Várható költség: (szállás + utazás + biztosítás)  250 Euro + 40 eFt / fő 

Szállás: 2 és 3 ágyas apartmanokban, önellátással, lehetőség a Hotel éttermében 

egyénenként (de csoportban) rendelve étkezést. 

 

Jelentkezés: 2020. augusztus 1-ig a szervezőnél (email). 

 Még van pár szabad hely. 

Befizetés: 2020. augusztus 1-ig 

- a túravezető túráin július 11-én vagy augusztus 1-én; 

- a túravezetőnél telefonos egyeztetés után; 

- az Egyesület irodájában júliusban a fogadórákon szerdánként; 
Túravezető: Mészáros Péter level.peter@gmail.com 30 / 656-9393 
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