
  
 
 

            
 

4/2010. számú körlevél 
 
 

GyöngyvirágTermészetbarát 
Egyesület 

8000 Székesfehérvár, Budai út 52. 

Asz.: 18482571-1-07 

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



 2

 

Fontos tudnivalók: 

 Mint minden évben, idén is lesz nyári szünet. 

A szünet előtti utolsó fogadóóra június 30. 

A szünet utáni első fogadóóra augusztus 25. 

 

Aki még szeretne feliratot a pólójára, kérjük minél előbb hozza. Fehér 
kivételével bármilyen színű és formájú lehet (régi is). A szünet alatt 
hozzám is le lehet adni (Sűdyné, Budai út 52 l/1.) 
 

 

 

 
2010. július 3. szombat                Vértesi „körözés” II. 

Útvonal:  Gánt-Mindszentpuszta-Kőhányáspuszta-Gánt 
Táv és szint:  kb. 21 km; 380m 
Indulás: 7:15 autóbusz-pályaudvar 
Túravezető:  Eberhardt Erika        tel.: 20/419-6322 
A túra munkatúra célját is szolgálja: a „Vértesi barangolás” kiírás útvonal-
bejárásának egyik szakaszát fedi le, ezért kérem, akinek módja van részt venni, 
jöjjön el. A túrára kevés munkát és szép tájakat ígérhetek. Akinek van 
metszőollója, hozzon. Telefonáljon, aki tud jönni. 
 
 
 
 
2010. július 11. vasárnap          Csákberény „20” teljesítménytúra. 
 
Táv és szint:  23 km; 650 m 
Indulás:  Autóbusz pu. 6ó 35 p,  nevezés: 8 órától Csákberény,   
   Vértesgyöngye Vendéglő 

Visszaindulás: 16 ó 16p busszal, ha lekéssük: 18ó 01-kor 
Útiköltség:      Nevezési díj 400 Ft 
Túravezető :  Dr. Rombauer Ágnes  Tel: 22/326256; 20/3562403 
A túra 10 km-es távját Sűdy Árpádné vezeti. Az indulás és a nevezés megegyezik a 
20 km-es túránál kiírtakkal, a visszaérkezés azonban a Csákberényből 12 ó 37 
perckor induló busszal történik. 
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2010. július 10-11.                    Kék-túra -  Kemeneshát  

Útvonal:  Káld –Sárvár - Ablánci csárda szakaszon 

Utazás:  különjáratú busszal 
 

1. nap 
 Indulás:   6:00-kor a piactéri parkolóból  
 Túra:   Káld Sárvár  (27 km; szint: 187 m) 

 Szállás:   Sárvár 
2. nap 

Túra:   Sárvár –Ablánci csárda  (30 km; szint: 170 m) 
A csárdától hazautazás. Vacsorát és a reggelit magunknak kell 
megoldani. 

Várható költség: szállás költség 2350Ft, autóbusz:3600Ft =6000Ft 
A túravezető: Horváth István 06 20 3255-210 
 
 
2010. július 17.  szombat   Sárkányhajózás a Velencei tavon ! (fürdés Sukorón) 
    
Indulás:  11:00 autóbusz pu. - Velencére induló busz 
Visszaérkezés: Sukoróról indulva 15:11, 16:00,17:01 buszok egyikével 
Útiköltség:  busz: 550,-+365,- (teljes árú) hajó 800,- (20 főnél) 
Túravezető:  Asbóth Katalin 06-30/2263-188 (a jelentkezéseket 07.14-ig kérem) 
 
 
2010. július 17. szombat        Vértesi barangolások szakasz bejárása  

Útvonal:  Kőhányás-puszta –Várgesztes -Határ-hegy –Sárkánylyuk-völgy 
– Vérteskozma –Kőhányás-puszta. 
Táv és szint:  20 km; 390 m  
Indulás: 7.30 órakor, találkozás 7:25-kor a Székesfehérvár autóbusz 
 állomás parkolójában (utazás telekocsival). 
 
Túravezető:  Horváth István tel: 06-20/3255210 
 

2010. július 20. kedd    Vértesi barangolások munkatúra Gánt 

Útvonal:  Gánt-Hajdúvár-Gánt 
Táv és szint:  10 km; 150 m 
Indulás: 6 óra 35 perc (Volán pu ) 
Visszaérkezés: a Gántról 12 óra 37 perckor induló busszal. 
Útiköltség:  1100 Ft 
Túravezető:  Pataki Béla  Tel:06 20 314 7890 
 
 
2010 július 21. szerda      Magashegyi túra megbeszélés. 

Időpont: 17:00 a Civil Házban 
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2010 július 27. kedd – augusztus 3.   Magashegyi túra Karintiában (Mauthen) 
 
Külön kiírás szerint.  

 Túravezetők :  Wágner György; Györgyné Tel: 22/303672, 30/5166092
  
 
2010. augusztus 4. szerda             Vértesi barangolás rendezői egyeztetés 

Megbeszélés a Vértesi barangolások rendezőinek 17 órakor a Civil Házban. 
(Feladatok, beszerzések felosztása stb) 
 
 
2010. augusztus 7.  szombat Előkészítő túra Vértesi barangolások szakaszán. 

A-túra: 
 
Útvonal:  Gánt – Szőlőhegy – Antal-árok – Hajdú-vár – Géza-pihenő – Gánt 
Indulás:  6 óra 35 perckor a 16-os kocsiállásról. 
Visszaérkezés: a Gántról 12 óra 37 perckor induló busszal. 
Túravezető:         Sűdy Árpádné (314-019 v. 30/441-2135) 

Akinek van, metszőollót hozzon magával. 
 
B-túra: 
 

Útvonal:  Kőhányás puszta-Várgesztes-Vérteskozma- Csákvár 
Táv:   21 km  
Utazás:  Szfvár. Volán pu. 7.45  
Visszaérkezés: kora délutáni órákban (Csákvárról indul busz: 15.35, 15.53) 

(Kérjük a busz indulást az esetleges menetrend változás miatt mindenki maga 
pontosítsa. A részvételt minimum a túra előtt két nappal kérem jelezni ) A 
munkatúrán résztvevők ( lehetőségük szerint ) metszőollót, kézi fűrészt, 
védőkesztyűt hozzanak magukkal. 

Költségek:    ~ 1200 Ft (a munkát végzők útiköltségét térítjük) 
Túravezető:  Tatai László 20-9726-273 

 

 
2010. augusztus 11. szerda  

Utolsó eligazítás a szombati rendezvény előtt mindenkinek, aki segítőként részt vesz 
a Vértesi barangolásokon. 
Időpont 17 óra, Civil Ház.. 
 
 
2010. augusztus 14. szombat   Vértesi Barangolás 10;25;50 km (saját rendezés) 

Indítás: Gánt Általános Iskola. Reggel 6 órától. 
A részletes programot lásd a külön kiírásban. 
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2010. augusztus 19-21 (csütörtök – péntek – szombat)    Duna menti kerekezés 
 

Útvonal:  Rajka – Győr – Tata – Esztergom     Külön kiírás szerint    
Túravezető: Schmidt Erzsébet és Tatai László ( 20-9726-273 ) 
 
 
 

Előzetes információk: 
 
A szeptember 18-19-i pécsi túrán lehetőség van megtekinteni a Munkácsy trilógiát. 
(Aki még nem látta, annak feltétlenül ajánlom) A belépő felnőtteknek 1500, 
nyugdíjasoknak és diákoknak 1000 Ft. Kérem, hogy jelezze, akit érdekel és akkor 
időpontot is kérek a belépésre. 
A részletes kiírást aug. 25-re elkészítem, és befizetéskor mindenki megkapja. 
Sűdyné 
 
 

Az Al – Dunára tervezett szeptemberi kirándulás elmarad ! 
 
Kedves Jelentkezők ! 
Mindenkitől elnézést kérek, de munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudom 
szeptemberben megszervezni a túrát. 
Amennyiben nem megy el a kedvetek tőle, akkor jövőre ismét beteszem a 
programba. 
Remélem mindenki még át tudja szervezni a dolgait, még időben szóltam.  
A befizetett összegeket legyetek szívesek a fogadóórán átvenni Lőrentei 
Annától.  
 
Mégegyszer elnézést ! 
 
Asbóth Kati 
 
 


