
 
    

 

 

 
Svájc, a leendő túráink helyszíne 

 
4/2017. számú körlevél 

2017. július – augusztus havi programkiírás 

Gyöngyvirág Természetbarát 
Egyesület 

8000 Székesfehérvár, Sütő u. 46. 2/5. 
Adószám: 18482571-1-07 
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Fontos tudnivalók: 

• Mint minden évben, idén is lesz nyári szünet: a szünet előtti utolsó fogadóóra június 28, 
a szünet utáni első fogadóóra augusztus 23. 
Ügyeletet van: szerdánként 16:30 és 17:30 között. Telefonon és mailen elérhetők vagyunk. 

• Még több túratársunk nem újította meg tagságát a 2017-es évre. Kérjük, akinek 

szándékában áll tegye meg a szeptemberi fogadóórák egyikén. Emlékeztetőül a tagdíj 
összege: 2500 Ft dolgozóknak, 1600 Ft nyugdíjasoknak és 1000 Ft diákoknak, gyerekeknek. 

• Egyesületünk az idén is vállalt – pályázat keretében – jelzésfestést. A munkák július, 

augusztus (szeptember) hónapokban lesznek. Kérjük, aki részt tud venni a munkálatokban 
az időpont megjelöléssel jelentkezzen. 
(Horváth István vadrigo@freemail.hu  20/325-5210) 
(Eberhardt Erika eberhardt.erika@gmail.com 20/419-6322) 

• A Vértesi Barangolásokhoz (2016.08.05. szombat) 

Kérjük a túratársakat az ez évi második nagy országos túránk sikeréhez, jó hírének 
öregbítéséhez a már „szokásos” segítő munkájával járuljon hozzá.  
Megköszönünk és szívesen fogadunk minden munkafelajánlást, hisz tudjátok: 
„egyedül nem megy”! (Asbóth Katalin k.asboth2@gmail.com 30/226-31-88) 

• Az október 20-23-ai 4 napos Karancs-Medves túrára előlege befizetését kérjük azoktól, 

akik jelentkeztek. A túra költsége várhatóan 20-22 eFt. A részletes program tájékoztatója a 
befizetés előtt elkészül. 
Az előleg összege: 8.000 Ft. Határidő: 2017. augusztus 23-szeptember 13. 

 
 

Mindannyiótoknak szép nyarat, kellemes időtöltést, jó pihenést és 
feltöltekezést kívánunk! 

 

2017. június 29-30 – július 1-2. csütörtök – vasárnap  Vízitúra – 4 nap 
Vízitúra a Dunán: Tas – Dunavecse. A Pentele Természetjáró Egyesület szervezésében. 
Erre a jelentkezés már korábban megtörtént, lezárult. 

 

2017. július 20-27. csütörtök – csütörtök Magashegyi túra Svájcban St. Moritz környékén 
Erre a jelentkezés már korábban megtörtént, lezárult. 
Szervezők: Asbóth Katalin: 30/226-31-88 k.asboth2@gmail.com 

Eberhardt Erika 20/419-6322 eberhardt.erika@gmail.com 

 

2017. augusztus 05. szombat – ( ( )) Vértesi Barangolások 50/25/10/5 

IVV túra része a Fejér Megye Teljesítménytúrázója és az Észak-Dunántúli Kupa 
mozgalmaknak is. 
A túra részletes kiírását rövidesen megtaláljátok az Egyesület honlapján és a TTT honlapon. 

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 
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2017.08.12. szombat  Zöldtúra, Padtól padig a Kab-hegyen – teljesítménytúra 
Útvonal: Ajka Csinger Park Vendéglő 1-es padtól -10-es padig 
Táv/szint: 20 km/260 m 
Utazás: Telekocsival 
Útiköltség: 1.300 Ft, Nevezési díj:900Ft 
Indulás: 7:00 óra Szfvár autóbusz pu. parkoló 
Érkezés: 17:00 óra 
Túravezető:  Szalók-Bátor Katalin 20/231-4779 

2017.08.26. szombat  Velencei-tó kerülő kerékpáros túra 

Útvonal: Székesfehérvár-Pákozd-Velence-Dinnyés-Székesfehérvár 
Táv/szint: 50 km/150 m 
Indulás: 08:00 óra Székesfehérvár Halesz park, Turul madár 
Érkezés: 16 óra 
Túravezető: Bakos Andrea Ágnes 20/489-0797 

 


