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2013. november – december havi programkiírás 
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Felhívás, értesítés, tudnivalók: 

1. Aki szeretne „Gyöngyvirágos” pólót, az minél előbb hozza be a fogadóórára a pólóját (nem 
feltétlenül kell új), ha megfelelő számú összegyűlt, akkor megcsináltatjuk a feliratozást (500 
Ft/db). Megjegyzés: fehér v. nagyon világos színű pólón a gyöngyvirág nem mutat! 

2. Túravezetői tanfolyam indul valószínű még novemberben, aki szeretne részt venni Asbóth 
Katalinnál jelezze ebbéli szándékát. Az ára még nem ismert. 

3. Sűdyné Médi ismét indít „kistalpú” túrákat. Nagyon rossz idő esetén a tervezett túra el is 
maradhat. A túra előtti pénteken délután e-mailen küldi az esetleges változást. Akik nem 
rendelkeznek mail elérhetőséggel, a túrát megelőző este telefonon érdeklődjenek. 
Südy Árpádné: sudy.arpadne@upcmail.hu; 30/441-2135; 22/314-019 

4. A vasárnap délutáni sétákat is folytatódnak Sűdyné Médi vezetésével akár 1 jelentkező 
esetén is. Találkozás a megjelölt buszon vagy annak a cél felöli végállomásán. 
A szóba jöhető vasárnapok: nov.10. , nov.17., nov.24., dec.8., dec.15., 2014 jan. 1. 
A tervezett séták helyszíne: 
 - Sóstó: a 13:45-kor induló 11-es busz, 
 - Sárpentele: a13:20-kor induló  10-es busz, 
 - Aranybulla:  a 13:30-kor induló 25-ös busz. 
 - a közeli séták helyszínét (pl. Palotavárosi tavak) gyalog közelítik meg,  
   14 órakor a jelentkezéskor megbeszélt helyen találkoznak. 
Kapcsolat felvétel/tartás e-mail/telefon, mint a 3. pontban. 

5. Novemberben 20-án állítjuk össze a 2014. évi túranaptárt.  
Kérjük a túravezetőket, hogy készüljenek fel erre!  
A túratársak javaslatát is várjuk, hátha van egy évek óta dédelgetet útitervük és az beépíthető 
lenne a közös programba! 
2014. után változtatni szeretnénk a teljesítménytúráink útvonalán. Kérjük, vegyétek ezt 
figyelembe, az éves terveitekben olyan túrákat is szerepeltessetek, ami alapja lehet az új 
útvonalnak. Az indítás – Sukoró és Gánt – marad. 

6. Program előzetes: 2014. februárjában tartjuk rendes évi közgyűlésünket,  
  ami után élőzenés farsangi bált is rendezünk. 

 

2013. november 9. (szombat) Fehér-Vár-Palota teljesítmény túra  

A.)  Fehér-Vár-Palota – Csór 12 
Útvonal: Csór büfé – Kilátó-hegy – Meredélyfő – Száraz-horog – Csór 
Táv / szint /(szintidő): 12 km/ 300 m/ (4 óra) 
Indulás: 8:35-kor, 13-as kocsi állás Szfvár busz pu 
Visszaérkezés: 15 óra körül 
Költségek: busz költség: 620 Ft  nevezési díj: az egyesület fizeti 
Túravezető: Sűdy Árpádné 30/441-2135; 22/314-019  

 

B.)  Fehér-Vár-Palota 25 – Székesfehérvárról  
Útvonal: Szfvár – Moha – Duzzógó – Iszkaszentgyörgy – Szenes-horog – Csór 
Táv / szint / szintidő: 24,9 km / 250 m/ 7 óra 
Találkozás / indulás: reggel 6:45-kor az Országalmánál / 7 órakor 
Túravezető: Sajtosné Baráth Klára 22/323-857 
Költség: busz 310 (+ esetleg 150 Ft bizt.díj) nevezési díj: az egyesület fizeti 
Várható hazaindulás: a 13:09, 14:17 vagy a 14:55 körül induló buszok valamelyikével 

mailto:sudy.arpadne@upcmail.hu
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C.)  Fehér-Vár-Palota 25B – Iszkaszentgyörgyről  
Útvonal: Iszkaszentgyörgy – Kőasztal – Szenes-horog – Csór – Száraz-horog – 

Meredélyfő – Baglyas – Inota – Inotai víztározó – Várpalota 
Táv / szint / szintidő: 24,9 km/ 720 m/ 7 óra 
Utazás: egyénileg, busz indul: Szfvár, Volán pu. 7:15 
Indulás: Iszkaszentgyörgy, kastély ~ 8:15 
Visszaérkezés: kora délutáni órákban (Várpalotáról induló buszok: 15:53, 16:14, 17:10) 
Kérem, a buszindulást az esetleges menetrendváltozás miatt mindenki maga pontosítsa! 
Költségek: busz költség: 775 + (+ esetleg 150 Ft bizt.díj) nevezési díj: az egyesület 

fizeti 
Túravezető: Tatai László 20/9726-273  

A részvételt túra előtt minimuma két nappal kérem jelezni! 

2013. november 16. (szombat)  Könnyű túra Sukoró környékén  
bónuszként esetleg hecsedli szedés 

Útvonal: Sukoró - Angelika forrás és környéke  
Távolság: 8 – 10 km az időjárási viszonyok függvényében 
Indulás: 8:30 a Sukoróra induló autóbusszal 
Hazaérkezés: a kora délutáni órákban 
Útiköltség: 740 Ft 
Túravezető: Gáll Erzsébet 30/481-24-23 

2013. november 20. (szerda) 

A.)  Jelentkezési határidő a Mikulási-rendezvényre – Lásd a dec.1-i programot! 

B.)  A 2014. évi túraprogramok összeállítása 
Kérjük a túravezetőket készüljenek fel, hogy jövőre ki milyen túrákat vezetne 

2013. november 23. (szombat)  Kőhányás – Csákvár 

A.)   
Útvonal: Kőhányáspuszta – Gánti-út – Gém-hegy – Csákvár. 
Táv / szint: 11 km / ~100 m 
Indulás: 7:45-kor a 16-os kocsi állásról (D.újváros-Komárom járat) 
Érkezés: 14 óra körül 
Útiköltség: ~1.300 Ft  
Túravezető Sűdy Árpádné  30/441-2135; 22/314-019 
 

B.)  
Útvonal: Kőhányás puszta – Várgesztes – Vérteskozma – Csákvár 
Táv / szint: 17 km / 240 m 
Utazás: egyénileg, busz indul: Szfvár. Volán pu. 7:45  
Indulás: Kőhányás pusztáról 8:24 
Visszaérkezés: kora délutáni órákban (Csákvárról busz indul: 14:30; 15:09; 15:53) 
Kérem a buszindulást az esetleges menetrendváltozás miatt mindenki maga pontosítsa! 
Költségek: 1.210 Ft buszmenetjegy 
Túravezető: Tatai László 20-9726-273 
  A részvételt túra előtt minimuma két nappal kérem jelezni! 

2013. november 25. (hétfő) SZVTSZ közgyűlése 

2013. november 28. (csütörtök) SZVTSZ fotókiállítás megnyitója 
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2013. november 30. (szombat)  

A.)   
Útvonal: Velence – Bence-hegy – Meleg-hegy – Likas-kő – Sukoró. 
Táv / szint: 10 km/~250 m 
Indulás: 7:30-kor a 8-as kocsi állásról (Kálóz-Bp. járat, nem minden fehérvári 

állomáson áll meg!) 
Érkezés: 13 óra után 
Útiköltség: 835 Ft 
Túravezető: Sűdy Árpádné 30/441-2135; 22/314-019 

B.) Kökényszedő túra a Vértesben, Gánt környékén 
Utazás: menetrend szerinti busszal 
Találkozás / indulás: 8:35 Szfvár busz állomás 
Visszaérkezés: a 14:42-kor induló busszal 
Útiköltség: 980 Ft 
Túravezető: Horváth István  20/3255-210 

2013. december 1. (vasárnap) Sóstóra ismét megjön a Mikulás 

Helyszíne:  Sóstói tanösvény – „Zöldtanya” 
Táv: 2 km  
Utazás:  egyénileg (busszal, gépkocsival) 
 A 11-es busz 9:45-kor indul a Szedreskertből és érinti a Piac teret is.  

(Kérjük a buszindulásokat az esetleges menetrendváltozás miatt 
mindenki maga pontosítsa!) 

Találkozás: 10:00-10:15 óra között a helyszínen 
(Sóstói tanösvény Segesvári úti bejáratánál) 

Költségek:  600 Ft/gyermekenként 
Aki tud kis rágcsálnivalót – sütit, pogit, stb. – hozhat a közösbe! 

A jelentkezési határidő: két héttel a program előtt – legkésőbb a november 20-i fogadóóra!  
A befizetés a jelentkezéskor.  
A Mikulás kéri, mellékeljetek pár szavas leírást a „rosszcsontokról”! 

2013. december 4. (szerda) Gyöngyvirág - TE alapszabály módosító közgyűlése 

A vezetőség kéri, aki tud jelenjen meg a rendezvényen! 

2013. december 7. (szombat)   Könnyű túra a Kelet-Bakonyban 

Útvonal: Bakonykúti – Kincsesbánya – Iszkaszentgyörgy. 
Táv / szint: 10 km / ~100 m 
Indulás: 8:40-kor a 10-es kocsi állásról 
Érkezés: 13:09 vagy 15:10-kor 
Útiköltség: 775 Ft 
Túravezető: Sűdy Árpádné 30/441-2135; 22/314-019 

2013. december 12. (szerda) Jelentkezési határidő az Évzáró túrára – Lásd a dec.28-i programot! 

2013. december 14. (szombat) –  Vödörvölgyi Mikulás 15 (körtúra) – ÉDK kupaosztó 

Útvonal: Balatonalmádi – Széchenyi sétány (busz pu) – Blaha Lujza sétány – 
Remete-völgy – Vödörvölgy keleti oldala – Apáca fara – 
Szentkirályszabadja, Iskola – Malom-völgy – Vörösberény – 
Balatonalmádi 

Táv / szint: 15 km / 200 m 
Találkozás / indulás: 7:10 óra, Szfvár MÁV pu./ 7:21 óra; utazás: vonattal 
Érkezés: 8:29, Balatonalmádira 

http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura?id=4804
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Hazautazás / Érkezés: 13:30 (15:30) Balatonalmádiról  /  14:35 (16:35)  Szfvára 
Költség: 1.860 Ft + 200 Ft = 2.060 Ft (útiköltség + nevezési díj) 
Túravezető: Eberhardt Erika 20/419-6322 
A vasúti menetrend változhat, feltétlen érdeklődjetek az utazás előtt a MÁV-nál vagy a 
túravezetőnél a pontos indulás felől. 

2013. december 28. (szombat)   Évzáró túra   Csókakő – Csákberény 

A túra után a Sáfrán Pincébe borkóstolás, és a Vértesgyöngye Vendéglőben ebéd. 

Útvonal: Csókakő – (Vár) – Orondi szőlők – Csákberény 
A.) Kistalpú kb. 4-5 km   
B.) Közepes talpú kb. 10-12 km   
C.) Mikro talpú Csákberény buszmegálló – Vértesgyöngye Vendéglő  (aki csak az 

ebédre jön ki) 
Indulás: A.) és B.) 8:15 Volán pu. (indulás előtt a menetrendet ellenőrizni kell) 
Buszjegy:  465 + 620 Ft 
Borkóstolás: 1.500 Ft/5 féle bor 
Ebéd: 13:00 óra Vértesgyöngye Vendéglő (egytálétel: 1000 Ft) 
Visszaindulás: 15:03 átszállással / 16:16 közvetlenül 
Szervező: Asbóth Katalin  30/2263-188 

Jelentkezési határidő az ebéd és borkóstolási igény megjelölésével december 12-ig! 
(Azt is kérem jelezni, ha valaki csak a vendéglőhöz jön – köszönöm!) 

2013. december 30. (hétfő) Madáretetés Almádiban 

Útvonal:  Székesfehérvár – Balatonalmádi (Óvári-kilátó) – Káptalanfüred – 
Csere-hegyi kilátó – Madáretetés – Székesfehérvár 

Táv:  max. 6 km 
Indulás: 9:21 MÁV pu. 
Visszaindulás/érkezés: 15:27 / 16:27 Szfvár MÁV pu. 
Útiköltség: 2.200 Ft 
Túravezető:  Mohácsi Ferenc  30/363-6188 
FONTOS MEGJEGYZÉS: 2013. december 30-ra BIZTOSAN VÁLTOZIK A MENETREND, ezért 
az itt megadott időpontok csak tájékoztató jellegűek. A pontos időpontról előzőleg mindenki 
személyesen érdeklődjön a MÁV-nál. 
 
 
 
 

 

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és  
Boldog Új Évet kíván  

a vezetőség! 


