
 

 

 

 

 

6/2019. számú körlevél 

2019. november – december havi programkiírás 
 

Felhívás, értesítés, tudnivalók: 

1. Novemberben 12-én kedden 17 órától állítjuk össze a 2020. évi túranaptárt.  
Helyszín: Móricz Zs u. 14. – az egyesületi iroda 
Várjuk minden túratárs kreatív ötletét, és – szinte kötelezően – a túravezetőket: jöjjenek el 
és tegyék meg a javaslataikat. Kérjük a túravezetőket, hogy készüljenek fel! 
Rajtatok, rajtunk múlik, hogy jövőre milyen tartalmas lesz a programunk!  
Az idei – többek szerint – jól sikerült, legyen ilyen a következő évi is! 

2. Sűdy Médi kérése: nem ír ki túrákat előre. A túráiról majd emailben értesíti a tagságot. A 
kistalpúak „riadólánca” is működik, így azok is értesülnek ezekről, akiknek nincs netje. 

3. A programba figyelemfelhívásként olyan túrák is bekerültek, amik teljesítménytúrák, és 
(jelenleg még) nincs hozzá túravezetés, tehát egyénileg teljesíthetők. 

4. Figyeljétek a levelezőlistát, mert biztosan lesznek még ott kiírt túrák közvetlenül a túra napja 
körül. 

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 

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

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

 

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


2019. november 9. szombat  vagy ( )Fehér-Vár-Palota teljesítménytúra 

Egyelőre csak kistalpú szervezett egyesületi túra van, de ez népszerű túra – különböző távok és 
indítási helyszínek vannak.  
Önszerveződő csoportok létesülését ajánljuk a levelezőrendszerünk segítségével.  
A túrázni vágyókat is kérjük, írják meg, ha ezen az eseményen részt vennének! 
Itt megkeresheted a számodra legmegfelelőbb távot: 
https://tturak.hu/hikeOccasion/2450/details 

Szervezet túra:   Fehér-Vár-Palota teljesítménytúra 
Útvonal: Városház tér, Országalma, Savanyúvíz, Moha  

(Iszkaszentgyörgyig meghosszabbítható) 
Táv: 11 km 
Találkozás: 7:45 az Országalmánál (8-ig lehet nevezni) 
Nevezési díj: 1000 Ft nem kötelező 
Visszaérkezés: 13 óra körül 
Túravezető? Rombauer Ágnes 06-20-3562403 

2019. november 10. vasárnap -  A Fehér-Vár-Palota teljesítménytúra szalagozás bontása 
A segítők jelentkezését várjuk. 

Túravezetők: Csörgei János 70/9490-361; Eberhardt Erika 20/214-6322 

2019. november 12. kedd 17 ó – 2020 évi programegyeztető –  
Móricz Zs. 14. egyesületi iroda 

2019. november 15. péntek  Bakony 
Útvonal: Bakonybél – Pápavár-alja – Pénzlik-barlang – Tiszta-víz-forrás - Csehbánya.   

Az Öreg-Bakony bakancsosa túramozgalom 3 igazolóhelyét érintjük.   
Táv/szint: 18 km/450 m 
Indulás: 7:45 Szfvár autóbusz pu. Mór felé, átszállással a Csókakői elágazásnál. 

Bakonybélre érkezés 9:54 
Visszaérkezés: 18:35 Szfvár autóbusz pu.-ra 
Útiköltség: 3.135 Ft 
Túravezető: Pupp János 30/901-4019 

2019. november 17. vasárnap Bársony István emlék túra a Börzsönyben, Királyháza  
rövid megemlékezés után túra a vadregényes bérceken 

Útvonal: Királyháza – Rakottyás-bérc – Rend-kövek – József Ágost fhg emlék – Visy-kövek 
– Nagy-Mána – Királyháza – az út nem hosszú, de nagy a színtkülönbség! 

Táv/szint: 11 km/500 m fel&le – körtúra; az útvonal változhat, ha még vannak fakidőlések 
Indulás: 7:00 a murvás parkolóból a kis-Tescotól – külön busszal 
Érkezés: 18-19 óra 
Költség: ~3.000 Ft 
Szervezők: Mészáros Péter, Eberhardt Erika 
Jelentkezés: lehetőleg mailben Eberhardt Erika eberhardt.erika@gmail.com 20/419-6322 

Korlátozott a létszám, minél előbb jelentkezz, ha részt szeretnél venni! 
 

2019. december 11. szerda  Karácsonyi Party – külön meghívó alapján 

2019. december 15. vasárnap  Könnyű túra Bakonyszentlászló ÉDK kupakiosztó és zárótúra 
Útvonal: Bakonyszentlászló – Zsidó-rét – Kőpince-forrás – Vinye, Hódos-éri turistaházak – 

Fenyves-erdő – Bakonyszentlászló 
Táv/szint: 12 km/130 m 
Találkozó/Utazás: 7:00 MÁV pu./7:16 Szfv vasút áll. vonattal (9:18 Bsztl) – menetrendváltozás 

lehetséges már! 
Visszaérkezés: 14:37 Bsztlászló → 16:41 Szfv vasútállomás 
Költség: 2x1.830 Ft (pótdíj köteles!) + nevezési díj: nem kötelező 
Túravezető: Eberhardt Erika 20/419-6322 
 
Megjegyzés:  ez a túrát csak akkor vezetem, ha Bakonyszentlászlóról megy 14:37-es vonat! 

Egyébként saját gépjárművel oldható mega közlekedés.

https://tturak.hu/hikeOccasion/2450/details
tel:(30)%20901%204019
mailto:eberhardt.erika@gmail.com


 

2019. december 21. szombat Év végi záró túra kis- és nagyobb talpúaknak 

A túra után tartjuk meg szokásos év végi közös ebédünket a pákozdi Szőlőskert Vendégházban. 
Az ebédrendelés miatti jelentkezési határidő: 2018. november 29. 
Jelentkezés: Lőrentei Margit lorentei.margit@gmail.com  20/358-1235 

Útvonal: Pátka benzinkút buszmegálló – Ivánka emlékkereszt –Ingókövek és Árpád-pihenő – 
Pákozd 
ebéd: a nem rég nyitott Szőlőskert Vendégház étterem 

Táv/szint: 7,6 km/140 m https://turistautak.openstreetmap.hu/turautvonal.php?utv=1571690992wrak 

Indulás: 9:30 Szfv autóbusz áll. a lovasberényi buszjárattal 
Költség: úti: 310+310=620 Ft  + ebéd:  
Érkezés: Pákozd 15:20 → Szfv 15:44 
Túravezető:  Horváth István 20/3255-210 

2019. december 30. hétfő  Madáretető túra Káptalanfüreden  
Útvonal: Balatonalmádi (Óvári-kilátó) – Káptalanfüred – Veszprémi Érsekség pincészet– 

Csere-hegyi kilátó – Madáretetés  
Táv: max. 6 km 
Indulás: 9:24 Szfvár MÁV pu.  
Visszaindulás/érkezés: 15:23 / 16:33 Szfvár MÁV pu. 
Útiköltség: 2.240 Ft 
Túravezető: Mohácsi Ferenc 30/363-6188 

1. 2019. december 29-re VÁLTOZHAT A MENETREND, tájékozódjatok! 
2. A papoknál ismét lehet venni pálinkát is és bort is. (Pálinka: 4 000 Ft/l Olaszrizling: 450 Ft/l) 

2019. december 27-ig hívjon, akit ez érdekel. 

2019. január 1. szerda  Hagyományos Új Évi séta az Aranybullához 
Találkozunk: a 13:30-kor induló 25-ös buszon, vagy a Nyitrai utcai végállomáson 
Túravezető: Sűdy Médi 22/314-019 

2019. január 4. szombat  Hagyományos Évadnyitó túra a Velencei hegységben 
Útvonal: Kisfalud – juhakolok – Anikó-forrás – Ingó-kövek – Pákozd 
Táv/szint: 8 km-nél nem hosszabb /150 m 
Találkozás: a 9:05-kor a Jancsár u.-ból induló 22-es buszon vagy Kisfaludon 
Visszaindulás/érkezés: Pákozdról 12:47/13:20 óra körül Szfvár 
Útiköltség: 1 db helyi járatos jegy + 310 Ft (teljes árú menetjegy) 

Túravezető: Mohácsi Ferenc 22/321-890; 30/3636-188 
 

 
 
 

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a vezetőség 

mailto:lorentei.margit@gmail.com
https://turistautak.openstreetmap.hu/turautvonal.php?utv=1571690992wrak

