
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/2020. számú körlevél 
2020. november havi programkiírás 

Felhívás, értesítés, tudnivalók: 

1. Novemberben 11-én szerdán 17 órától állítjuk össze a 2021. 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!  

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

 

2020. november 7. szombat  

A.)  Székesfehérvár, könnyű séta Sóstó tanösvényen  
Találkozás, indulás: 10 órakor a Szárcsa Étterem melletti parkoló 
Túravezető: Gáll Erzsébet 30/481-2423 

Kérünk, a vírushelyzetre való tekintettel mindig érdeklődj a túravezetőnél, hogy az programját 
megtartja-e!!! 
 

B.)  vagy ( )Fehér-Vár-Palota teljesítménytúra 

Egyelőre nincs szervezett egyesületi túra, de ez népszerű – különböző távokkal és indítási 
helyszínekkel.  https://tturak.hu/hikeOccasion/3186/details 
Önszerveződő csoportok létesülését ajánljuk a levelezőrendszerünk segítségével.  
A túrázni vágyókat is kérjük, írják meg, ha ezen az eseményen részt vennének! 
 

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 

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

 
http://www.gyongyvirag-te.hu/ 
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2020. november 11 szerda 17 ó – 2021 évi programegyeztető – Móricz Zs. 14. egyesületi 
iroda 

2020. november 14. szombat  Mecsek IX. (az elmaradt áprilisi túra pótlása) 
Útvonal: Pécsvárad – Rockenbauer Pál sírja – Zengővárkony – Büdöskúti-völgy – 

Disznós-kút – Hidegkúti forrás – Üvegesek útja – Réka-kunyhó – Zengő kilátó- 
Hosszúhetény 

Táv/szint: 20 km / fel: 805 m, le:750 m 
Indulás/érkezés: 6:00 Szfvár, Skála mögötti parkoló/ érkezés kb. 19:30  
Költségek: kb. 5000 Ft 
Túravezető: Guth Erzsébet 30/900-3612 
Jelentkezni lehet a túrákra e-mailen (er.guth@gmail.com) vagy telefonon (30/9003612). 

2020. november 15. vasárnap  Székesfehérvár – városnéző séta  
a TOP-7.1.1-16-H-Esza-2019-00370 sz. projektünk keretében 

Útvonal: Béke tér – Horvát I. utca – Gyümölcs utca – Budai út – Halesz-park 
Időtartama: 2 óra 
Találkozás, indulás: 10 órakor a Béke téren, a Hősi Temető mellől 
Túravezető: Sajtos Lajosné 

2020. november 21. szombat  Mecsek X.  
Útvonal: Vasas-forrás – Hármas hegy – Zobákpuszta – Takanyó forrás – Betyár forrás – 

kék sáv jelzés – Csurgó – Sin-gödör – Barna-kő – zöld sáv jelzés – Kisbattyán 
Táv/szint: 19,8 km / fel: 615 m, le:789 m 
Indulás/érkezés: 6:00 Szfvár, Skála mögötti parkoló/ érkezés kb. 19:30  
Költségek:  kb. 5000 Ft  
Túravezető: Guth Erzsébet 30/900-3612 
Jelentkezni lehet a túrákra e-mailen (er.guth@gmail.com) vagy telefonon (30/9003612). 
 

Előzetesek: 
1. 2020. december 05. szombat Mecsek XI. 

Útvonal: Árpádtető- Melegmány- Mánfa- Sugói-rét- Rákos-völgy- Kőszegi forrás- zöld- -
Hármasbükk forrás- Köves-tetői-kilátó- volt Fonolit kőfejtő- Kövestető  

Táv/szint: 19 km / fel: 489 m, le:476 m 
Indulás/érkezés: 6:00 Szfvár, Skála mögötti parkoló/ érkezés kb. 19:30  
Költségek: kb 5000 Ft,  
Túravezető: Guth Erzsébet 30/900-3612 
Jelentkezni lehet a túrákra e-mailen (er.guth@gmail.com) vagy telefonon (30/9003612). 

 

2. 2020. december 13-án vasárnap Székesfehérvár – városnéző séta  
a TOP-7.1.1-16-H-Esza-2019-00370 sz. projektünk keretében 

Útvonal: Vörösmarty tér – Szent István tér – Kossuth utca – Prohászka liget – Zichy liget 
– Rózsa liget  

Időtartama: 2 óra 
Találkozás, indulás: 10 órakor a Vörösmarty téren, a Vörösmarty szobor mellől 
Túravezető: Sajtos Lajosné 
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