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Fontos tudnivalók: 

• Mint minden évben, idén is lesz nyári szünet: 

a szünet előtti utolsó fogadóóra július 4. 

a szünet utáni első fogadóóra augusztus 29. 

• A Vértesi Barangolásokhoz (2012.08.11. szombat) 

Kérjük a túratársakat az ez évi második nagy országos túránk sikeréhez, 
hagyományos jó hírének megőrzéséhez és annak tovább viteléhez a már 
„szokásos” segítő munkájával járuljon hozzá. Hálásan köszönünk és szívesen 
fogadunk minden munkafelajánlást, hisz tudjátok: „egyedül nem megy”! 

- szükség van még munkatúrákra az útvonal jelzéseinek rendbetételére 
és az utak megtisztítására 

- és természetesen a rendezvény napján a sok-sok segítő kézre és lábra 

2012. július. 06-08. Kéktúra-vándorlás, túra a Mecsekben 

Az előzetesen meghirdetet program a kevés jelentkező miatt elmarad.  
Ezt a tájegységet azért nem hagyjuk ki a következő évi túratervben már előre 
tervezhetően ismét szerepeltetni fogjuk – igaz így lemaradunk a Kéktúra-
Vándorlásról. 

2012. július. 07.  (szombat)  –  Csákberény IVV túranap 20 

Útvonal: Csákberény – Ugró-völgy – Kocsmáros-domb – Török-sánc 

– Mélyút – Csóka-hegy – Csókakői-vár alja – Csókakő – 

Aranyhegyi-szolok – Piroska emlékoszlop – Csákberény 

Táv / szint / szintidő: 23 km / 650 méter / nincs 
Utazás: telekocsival 
Találkozás / indulás: 7:30 óra, Szfvár, buszpályaudvar melletti parkoló 
Érkezés: kb. 17 óra Szfvár 
Nevezési díj: 400 Ft 
Útiköltség: 500 Ft 
Túravezető: Horváth István 20/3255-210 

2012. július. 14.  (szombat)  –  Gyapjaszsák (éjszakai túra) 

Útvonal: Velencei-hegység 
Táv / szint / szintidő: 20 km / 650 méter 
Utazás: telekocsival 
Találkozás / indulás: 19:30 óra, Szfvár, buszpályaudvar melletti parkoló 
Érkezés: kb. 01 óra Szfvár 
Nevezési díj: 800 Ft 
Útiköltség: 400Ft 
Túravezető: Horváth István 20/3255-210 
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2012. július 28 – augusztus 4. (szombat - szombat) – Magashegyi túra Kelet-Tirolban 

Útvonal / program: külön kiírás szerint 
 http://www.gyongyvirag-te.hu/ContentPages/Magashegyi2012.aspx 

Túravezető: Wágner György, Györgyné 22/303-672; 30/516-6092 

2012. augusztus 6 -7. és 10. – VB munkatúrák, bejárás, szalagozás stb. 

Külön megbeszélés, ill. értesítés szerint. 
Szervezők: Sűdy Árpádné,  22/314-019; 30/441-2135 
 Eberhardt Erika 20/419-6322 

2012. augusztus 11. (szombat) – ( ) Vértesi Barangolások 

A megbeszélések és a meghirdetettek szerint. 
Szervezők:  
 Eberhardt Erika 20/419-6322 
 Rombauer Ágnes 06/22/326-254 
 Sűdy Árpádné,  22/314-019; 30/441-2135 
 Asbóth Katalin  

 
Mindannyiótóknak szép nyarat, kellemes időtöltést, jó pihenést és 

feltöltekezést kívánunk! 


