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Fontos tudnivalók: 

 Mint minden évben, idén is lesz nyári szünet: a szünet előtti utolsó fogadóóra július 1., a 
szünet utáni első fogadóóra augusztus 26. 
Ügyeletet van: 16:30 és 17:30 között (befizetések). Telefonon és mailen elérhetők vagyunk. 

 A Vértesi Barangolásokhoz (2015.08.09. vasárnap) 

Kérjük a túratársakat az ez évi második nagy országos túránk sikeréhez, jó hírének 
öregbítéséhez a már „szokásos” segítő munkájával járuljon hozzá.  
Aki részt tud venni munkatúrán – lesz rövidebb hosszabb szakasz – jelezze Asbóth Katalin 
k.asboth2@gmail.com 30/226-31-88), vagy a kiírásnál szereplő túravezetőnél. 
Megköszönünk és szívesen fogadunk minden munkafelajánlást, hisz tudjátok: 
„egyedül nem megy”! 

- szükség van munkatúrákra az útvonal jelzéseinek rendbetételére és az utak 
megtisztítására, jelzések kirakására. Ehhez kapcsolódnak Horváth István és Adler 
János túratársaink által koordinált július elejei festési munkák is. 

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

 A program, mint minden nyáron elég „foghíjas” a szabadságok és egyéb elfoglaltságok 
miatt, de ha nem is vezetünk túrát, a naptárban felhívjuk a figyelmet,hogy milyen megyei 
teljesítménytúrát ajánlunk, amire érdemes elmenni. 

 A leadott pólók feliratozását megrendeltük, ha elkészült értesítést küldünk és az ügyeleten 
át lehet venni. 

 Részletes túrakiírás a szeptember 5-6-i Őrség túráról a mellékletben. 

 
Mindannyiótoknak szép nyarat, kellemes időtöltést, jó pihenést és 

feltöltekezést kívánunk! 
 

2015. 07. 3-4-5. (péntek – vasárnap) Vízitúra 

Vízitúra, Vajas-foki patak. A Pentele Természetjáró Egyesület szervezésében. 
Erre a jelentkezés már korábban megtörtént, lezárult. 

2015. július 04. szombat  

A.) Kirándulás a Tihany félszigetre  

Felkeressük a Belső tónál lévő levendula ültetvényt, „szedd magad” akcióban lehet szedni 
levendulát a helyszínen vásárolható aratótáskába (2000 Ft). A táskát a szedés végén 
leadható és cserébe két alkalomra szóló kedvezményes belépés jár, amely év végéig 
érvényes a bemutatott kiállítóhelyeken. (Metszőolló vagy olló szükséges).  

Séta az Apátsághoz, kilátóhelyről a Balaton és a Kék Szalag vitorlás-verseny szemlélése.  

Az indulás időpontja megváltozott, valamint a nyári menetrend szerint a 65 év felettieknek is 
kell kiegészítő jegyet venni (150 Ft). Így a közlekedés összköltsége 3.460 Ft. 

Indulás:  7:06, visszaérkezés: 17:19 Vasútállomás 
Túravezető: Sűdy Médi  22/314-019 v. 30/441-2135 

B.) Bodajk Gaja-völgy városnapi teljesítménytúrák – teljesítménytúra egyénileg: 
További információ: www.gajavolgy.hu 
A túra része a Fejér Megye Teljesítménytúrázója mozgalomnak. 

C.) TOPorgók Éjszakája – teljesítménytúra egyénileg 

További információ: www.pazmanditoporgo.hu 
A túra része a Fejér Megye Teljesítménytúrázója mozgalomnak

mailto:k.asboth2@gmail.com
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2015. július 7-15. Jelzésfestés a Vértesben: egyesületünk által elnyert határidős pályázat 
megvalósításához, jelentkezőket kérek a jelzésfestői munkára, az 
alább felsorolt napokra.  

július 7. kedd  
július 8. szerda 
július 11. szombat 
július 12. vasárnap 
július 14. kedd 
július 15. szerda 

A festést Adler János és Horváth István vezeti. 

Jelentkezés időpont megjelöléssel:  vadrigo@freemail.hu vagy 20 3255 210 telefonon 
Horváth István 

2015. július 11. szombat  Könnyű túra a Cuha-völgybe 

Táv:  ~10 km - könnyű túra, a patakon történő többszöri átkelésre fel kell készülni 
Indulás: 7:15 perckor Veszprém-Szombathely gyorsvonattal a 11 vágányáról 
Találkozás:  legkésőbb vonatindulás előtt 15 perccel, tehát 7 órakor. 
Visszaérkezés: 19 órakor 
Költség: teljes áru vonatjegy odafelé 1640.- Ft (Veszprémig gyorsvonati pótjegy kell), 

visszafelé 1490.- Ft. 
Túravezető: Gáll Erzsébet 30/481-24-23 

2015. 07. 17-18-19. (péntek – vasárnap) Három nap az Alpannónia Stájerországi szakaszán  

A három napon összesen 64 km / ~ 2400 m 
Szállás Trattenbach település a Hubertushof vendégházban 70 € 2 éj/fő félpanziós ellátással. 
(http://www.tiscover.com/at/unterkuenfte/trattenbach) 

Első nap: 

Utazás busszal: Szfvár  Fischbach. 
Túra: Fischbach – Pretul  
Táv/szint: 21 km/990m. 
Majd utazás a szállásunkra. 

Második nap: 
Utazás busszal: Trattenbach  Semmering, majd felvonóval Semmeringre  
Túra: Semmering Hirschenkogel – Erckogel – Feistritzsattel – Pretul 
Táv/szint: 25 km / 720 m 

Harmadik nap 
Reggeli után bepakolás az autóbuszba, majd utazás busszal Trattenbach  Feistritzsattel 
Túra: Feistritzsattel – Mönichkirchen  
Táv/szint: 18 km / 750m 
Hazautazás Mönichkirchen  Székesfehérvár 

A túra költsége: 10000 Ft + 70 €, ami tartalmazza az utazást, és a szállást félpanziós ellátással. 
A székesfehérvári felszállás gyűjtőrendszerrel, a pontos hely és idő túra előtt küldöm. 
Kérem a mielőbbi visszajelzéseteket a részvételi szándékról.  
Jelentkezési határidő, 10000 Ft előleg befizetéssel július. 1. szerda 

Túravezető: Horváth István, 20/325-5210 

2015. augusztus 1 szombat  

A.) Munkatúra, ha még szükséges a Vértesi barangolás valamely útvonalán. 
Túravezető: Asbóth Katalin 30/226-31-88 k.asboth2@gmail.com 
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B.) Gyapjaszsák éjszakai pontérintős teljesítménytúra a Velencei-hegységben egyénileg 

A túra indítása: Sukoró, Zsuzsi büfé 20-24 óra között szint idő nincs a cél 5:00 órakor zár 
A következő 15 pont közül tetszőleges sorrendben 5-öt, 10-et, 15 pontot kell érinteni egyéni döntés 
szerint, a cél zárásának időpontjáig. (Felsorolás Ny-ról K felé!) 
Pogány-kő, Kocka Pandúr-kő, Kanca-hegy, Csúcsos-hegy, Pákozdvár Gádé-hegy, Sor-hegy, 
Likas-kő, Meleg-hegy, Géczi-hegy, Gyapjaszsák, Új-hegy, Szintezési ősjegy, Bence-hegy.  
Díjazás az érintett pontok számától függően Maxi, Midi, Mini kitűző és oklevél. 
Nevezési díj: 800Ft  
A túra része a Fejér Megye Teljesítménytúrázója és az Észak-Dunántúli Kupa mozgalomnak. 
 

2015. augusztus 07 – 08. péntek, szombat Munkatúrák a Vértesben – 
jelzések, szalagozások kirakása a teljes táv egy-egy szakaszán 

A Vértesi barangolások teljesítménytúra előkészítése (pontok, jelzőtáblák kirakása, szalagozás, stb) 
Ehhez gépkocsival rendelkező segítőket várunk, akik hétköznap ráérnek (a szombat is munkanap). 
Asbóth Katalin: 30/226-31-88 k.asboth2@gmail.com 
Sűdy Médi  22/314-019 v. 30/441-2135 

2015. augusztus 09. vasárnap – ( ( )) Vértesi Barangolások 50/25/10/5 

A túra része a Fejér Megye Teljesítménytúrázója és az Észak-Dunántúli Kupa mozgalomnak. 
A túra részletes kiírását rövidesen megtaláljátok az Egyesület honlapján és a TTT honlapjon. 

Segítők jelentkezését várjuk a túra lebonyolításhoz. 

A Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület tagjai mentesülnek a nevezési díj alól. 
Szervező: Asbóth Katalin: 30/226-31-88 k.asboth2@gmail.com 

2015. augusztus 22. szombat Csákberény teljesítmény és IVV túra  

Táv: 11,2 km, szint: 275 m.(könnyű túra) 
Indulás: 6:35 autóbusz pályaudvar, visszaérkezés:  13:14 
Útiköltség: 930 Ft, nevezési díj: 500 Ft (nem kötelező a nevezés) 
Túravezető: Sűdy Médi  22/314-019 v. 30/441-2135 
A túrán van 20 km-es táv is, aki többet szeretne menni. 

További információ: http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura?id=6401 
A túra része a Fejér Megye Teljesítménytúrázója és az Észak-Dunántúli Kupa mozgalomnak. 
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