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2009. szeptember 5-6 . ( szombat - ) vasárnap kék túra 

Indulás: Székesfehérvárról 5:35, Sümegre érkezés: 8:55 kor 
Útvonal:   Sümeg -Szajki-tavak -Káld 
Táv:    A túra Sümeg- Szajki-tavak  táv: 30km 
   Szállás a Szajki kempingben, négyágyas faházakban, a faház  
   ára 7.000,-Ft/éjszaka. 
   Vacsora a kempingben 1.000,-Ft/fő 

Második nap:        Szajk- Káld. 
Táv:    17,3 Km. 
   Káldról hazautazás 15: 16 induló busszal Sárvára, onnan a  
   16: 24 induló vonattal, Szfra érkezés 18: 45  
Útiköltség:  vonat + buszjegy 4.900,-Ft, + szállás: 1.750,-Ft + a vacsora 
 1.000,-Ft 
Túravezető :  Horváth István  ( 20/3255- 210) 
 
 

Szeptember 12. ( szombat)  Könnyű túra a Velencei-hegység ritkán látogatott 
részén  (kb.14 km) 
 
 Útvonal:   Velence - Orbán-hegy - Sukoró 

Indulás:  7:35-kor a 8-as kocsiállásból Velencére (templom) 

Visszaindulás:  Sukoróról 15:11-kor. 
Túravezető:  Sűdy Árpádné (30/441-2135) 
 
 

2009. szeptember. 19. (szombat)   „Természetjárók napja”  Dobogókő    és 
Panoráma túra a Pilisben 
 

A Természetjárók napja alkalmából rendezett ünnepségen, túratársunk Sűdy 
Árpádné MTSZ kitüntetésben részesül.  
Kérünk benneteket, hogy a részvételünkkel minél többen tiszteljük meg Őt. 
Program:  
Utazás autóbusszal, indulás Skála parkolóból 7: 30-kor, hazaérkezés kb.17 óra 
Útvonal: Székesfehérvár -Zsámbék –Dobogókő - Székesfehérvár 
Zsámbék a Lámpamúzeum megtekintése.  
Dobogókőn  az ünnepségen való részvétel, a kitüntetett túratársunk köszöntése.   Az 
ünnepség  után   indul a panoráma túra. A sárga jelzésen a Thirring körút valamint a 
kék jelzésen a Zsiványsziklák körutat járnánk be 
Túra táv: 9 km, szint: 290m, könnyű, nagyon szép, panorámás útvonal. 
Költségek: 1.100,-Ft autóbusz, /az egyesületünk által támogatott ár/  
                 + 400,-Ft múzeumi belépő 
Túravezető:  Horváth István  ( 20/ 3255-210) 
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2009.  szeptember  26  (szombat)  Túra az Alba Regia-barlangban 
azaz Kisgyóni Kétpróba 
 
Az FMTSZ kisgyóni találkozójának egyik programja, valamint része az ÉDK –nak. 
A barlangot Kisgyónból a TeTeTe háztól gyalog közelítjük meg, és a barlangi túra 
után gyalog jövünk vissza.  Kb. 11km (oda-vissza).  
A barlangban kb. 2,5 órát töltünk, 250m hosszú szakaszt, járunk be és a felszíntől kb. 
67m mélyre, ereszkedünk le. 
A barlangot az Alba Regia Barlangkutató Csoport szakavatott túravezetőivel járjuk 
be. 
A túrához sisakot és lámpát biztosítunk. A barlang nedves és helyenként kúszni kell, 
ezért váltóruha szükséges! A barlang bejáratánál csomagmegőrzést biztosítunk. 
A túra indulási időpontjai 8: 30, a TeTeTe háztól. 
A barlangtúrát mindenki saját felelősségére vállalja!  
A túrán való részvétel csak előzetes jelentkezés esetén lehetséges. 
Részvételi díj: 400,-Ft 
Kisgyónba a kiutazást egyénileg kell megoldani 
 
A túra szervezője:  Horváth István  ( 20/3255-210 )  vadrigo@freemail.hu 
 
2009. szeptember 26 (szombat)     Kisgyón Kupa  (kicsit másként) 
 
Az FMTSZ kisgyóni találkozójának programjai közé tartozik. 
A verseny lényege, hogy adott idő alatt a lehető legtöbb pontot kell megtalálni az 
erdőben.  
A túrára 7:30 –tól 10:00-ig lehet jelentkezni. (Gyöngyvirág – TeTe-Te kulcsosház) 
A nevezési díj még nem ismert. A verseny díjazása jelvény. 
Szervező : Mohácsi Ferenc  
 
2009. szeptember 26 (szombat)  Séta Kisgyón környékén 
 
Amennyiben igény van rá, 10:30-tól rövid, laza  nyílt túrát indítunk a Gyöngyvirág 
kulcsosháztól. Érdeklődni és jelentkezni a helyszínen lehet. 
  
2009. október 3 (szombat)    Túra a Kozma 30 nyomán  „A” túra 
 

Útvonal:              Csákvár-Báracházi barlang-Gánt-Köhányás puszta-   
           Vérteskozma- Csákvár 
Túra táv:              31 km 
Szint:                    580 méter 
Utazás:                egyénileg ( busszal, gépkocsival )  
                              busz indul: Szfvár. Volán pu. 6.35  
Indulás:               a csákvári buszpályaudvarról 7.30-7.45 
Visszaindulás: kora délutáni órákban ( Csákvárról indul busz: 15.35, 15.53 ) 
Útiköltség:            busz költség: ~ 1.120,-Ft 
Túravezető:          Tatai László 20-9726-273 
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2009. Október 3  (szombat)   „ B”  túra. 
 
Útvonal:   Őszi piknik a Vértesben. Kirándulás a Vörösmarty-forráshoz, és szalonna 
                              sütés, vagy amit szerettek és fel lehet tűzni a nyársra.(kb.7 km)  
                              A Nagyobb talpúak még tehetnek egy túrát, a többiek visszajönnek  
                              Gántra. Sütnivalót és egyebeket mindenki hozza magával.  
Indulás:  8 :35-kor az 16-os kocsi állásból Gántra  
Visszaindulás:  14:47-kor Gántról  
Túravezető : Sűdy Árpádné (30/441-2135) 
     
2009.október 9-11. Szent Imre Vándorút, Jelvényszerző túra 
 
Indulás: október 9-én 15.17-kor MÁV Pu-ról Szentgotthárdra.  
Találkozás: 15 órakor 
I.nap: október 10. szombat 
Szentgotthárd, Rábafüzes, Szent Imre templom, Nemesmedves, Rátót 
Táv:  25 km 
II.nap: október 11, vasárnap 
Rátót, Nemesmedves, Mária-kert, Miród-forrás, Vasalja, Magyarnádalja, 
Horvátnádalja 
Táv: 24,3 km 
Érkezés: 20,41-kor MÁV Pu-ra. 
Október 10-én kerül megrendezésre a VI. Őrségi Tökfesztivál Őriszentpéteren. 
Szálláshelyünkről autóbusszal megközelíthető. Tökmagolaj vásárlás, különleges 
tökételkóstolás. Honlap: http://onp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=menu_2539 
Egyéb: Az étkezésről mindenki saját maga gondoskodik. Étkezési lehetőség 
Szentgotthárdon, illetve előreláthatólag a szállásunkon. Személygépkocsival is lehet 
utazni, egyeztetéssel. Vasárnap a hátizsákjainkat a hátunkon visszük! 
Költségek: utazás (teljesáru) 7.405,-Ft + szállás  két éjszakára 6.800-8.000,-Ft + 
igazolófüzet 750,-Ft.  
Jelentkezés: szeptember 30-ig  
Túravezető: Horváth Katalin 20/390-8216 (este)  katalinhorvath91@gmail.com 
 
2009. Október 17 szombat Gyalogtúra a Budai hegységben 
 
Útvonal:  Farkasrét-Ördögorom-Normafa-Makkosmária-Farkasrét 
Táv: 14 Km  
Indulás:  7:30 Vasútállomás  
Visszaérkezés:  17:18 
Útiköltség:            2.800,-Ft 
Túravezető :  Pataki Béla  ( 20/314- 7890) 
   
       
   2009.10.23.- 10.25. Kirándulás a Bükk alján _ Bogács és környéke 

Külön kiírás szerint! http://gyongyvirag.atw.hu/ 
  
A túra vezetői: Sebők Erzsébet és Somos Béla 
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Felhívás! 
 
Tisztelt Túratársak! 
 
Többen érdeklődtek a gyöngyvirág emblémás pólók iránt, de sajnos már elfogyott. 
Most új rendszerben szeretnénk kielégíteni az igényeket.  
Megkérünk mindenkit, akit érdekel, hogy saját maga szerezze be a pólót, a neki 
megfelelő fazonban, minőségben, méretben és színben (kivéve a fehéret, mert ezen az 
embléma nem mutat), és október 7.-ig adja le a fogadó órán . 
Az egyesület elkészítteti a feliratozáshoz szükséges klisét, és ha megfelelő számú póló 
összegyűlt, akkor elkészíttetjük a feliratozást, melynek ára előreláthatólag 700-800,-Ft 
lesz (két oldal).  
Ha ősszel nem gyűlik össze megfelelő számú póló, akkor csak tavasszal lesz ismét 
lehetőség a feliratozás elkészítésére, mert a műhely, ahol a munkát végzik, a téli 
hónapokban nem üzemel. 
 
Várjuk a pólókat mielőbb. 
 
Südy Árpádné 
 
 
 
 
 


