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Felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy a fogadóóráink július 1-től augusztus 
20-ig szünetelnek. 
Ennek értelmében az utolsó fogadóóra június 24-én, az első pedig augusztus 
26-án lesz. 
Ezalatt telefonon vagy e-mailben tartjuk a kapcsolatot. 
 
A magashegyi túrázók túra előtti  megbeszélése július 7.-én 17:00 órakor 
lesz a Civil Házban !!!! 
 
2009. július 3.  PÉNTEK Vértesi barangolások munkatúra  
 
Útvonal:  Gánt-Antal árok-Mindszentpuszta-Pap-völgy-Gánt 
Táv:  18km  300m szint  

Indulás: 6:35 Volán p.u. 
Útiköltség:  750Ft 
Érkezés: 13:13 

Túravezető :  Pataki Béla    tel.: 22/324-031, 06-20/314-7890 
 
 
2009. július 4. szombat  
 
Útvonal: Könnyű túra a Vértesbe Gánt-Szőlő-h – Kápolnapuszta – 
 Vörösmarty-forrás – Gánt útvonalon. 
Indulás:  835-kor a buszpályaudvarról  
Túravezető : Rátkai Zsuzsanna   tel.: 22/747-949 
 
 
2009. július 10.-12.  péntek – szombat – vasárnap  kerékpáros hétvége Vajtán   
 
Útvonal:                Székesfehérvár - Vajta  
Indulás:   július 10.-én délután kerékpárral 15:00 órakor a Skála 
                             parkolóból a táv 60 km (csomagokat autó szállítja) 
                                                 Vonattal: 14:54-kor  
Program:               július 11.-én részvétel a Vajta 100/50 km kerékpár  
                                                 teljesítmény túrán (ÉDK)  
                            július 12.-én: Hévízfürdő, Zichy kastély, Aucost Holiday  
                                                  Parc, túra a környéken                                     
Jelentkezés:          július 9.-ig 
Hazaérkezés:  július 12.-én kerékpárral 18 óra körül 
                                                 vonattal       17:29-kor 
Költségek:             4.000,-Ft, nevezési díj 650/550.-Ft (MTSZ tagoknak),     
                            útiköltség: 2.630,-Ft kerékpárral 
                            Fürdő belépő: felnőtt, diák, nyugdíjas 750/600,-Ft, 
                            csomagszállítás 1.000,-Ft/fő. 
                            Szállásunkon van főzési lehetőség, de lehet kérni ellátást is.                
Túravezető :  Horváth Katalin            tel:06-20/390-8216 
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2009. július 11. szombat  Vértesi „körözés II. (III.) 
 
Útvonal:  Gánt-Mindszentpuszta-Kőhányáspuszta-Gánt   
Indulás:  8:35 

Visszaérkezés:  15:23 

Utazás: :       autóbusszal vagy személygépkocsival – körtúra lévén – 
 létszámtól és lehetőségeinktől függően 

Túravezető :  Eberhardt Erika        tel.: 06-20/419-6322 
 
A túra munkatúra célját is szolgálja: a „Vértesi barangolás” kiírás útvonal-
bejárásának egyik szakaszát fedi le, ezért kérem, akinek módja van részt 
venni, jöjjön el. A túrára kevés munkát és szép tájakat ígérhetek. Akinek van 
metszőollója, hozzon. Jó lenne, ha felhívna az aki tud jönni. 
 
 
 
2009. július 11. szombat  
 
Útvonal:  Könnyű túra a Vértesben a Vértesi barangolások 
 teljesítménytúra egy szakaszán Csákvár és Gánt között.  
Indulás:  835-kor a buszpályaudvarról. 
Túravezető :  Sűdy Árpádné            tel.: 06-30/441- 2135 

 
 
 

2009.  július 18.-25. Magashegyi túra - Dachstein  
 
 Külön kiírás szerint! 
 
Túravezetők:  Wágner György  
                              Wágner  Györgyné        tel.: 22/303672, 06-30/5166092;  

        06-30/4210366 
 

 

2009. augusztus 1. szombat   Panoráma túra és egyúttal a Vértesi     
                                                   barangolások szakasz bejárása 
 

Útvonal:              Kőhányás – Határ-hegy – Sárkánylyuk-völgy – Vérteskozma -  
                           Kőhányás 
Túra táv:             20  km  
Szint:                  390 m 
Utazás:               tele kocsival 
Indulás:              7.30 órakor, találkozás 7:25-kor a Székesfehérvár autóbusz  
                                                                                   állomás parkolójában 
Útiköltség:           400,-Ft benzin, négy fő/ autóval számolva 
Túravezető:          Horváth István       tel: 06-20/3255210 
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2009. augusztus 11. kedd  Vértesi barangolások rendezői  
                                             megbeszélés 
 

Megbeszélés a Vértesi barangolások összes rendező és 
segítő aktivája részére a fogadóhelyiségünkben 16 és 18 óra 
között.(Csak keddi napokon van ügyelet az épületben) 
Kérjük az érintetteket, hogy feltétlen jöjjenek el, mert itt lesz a 
végső eligazítás a szombati rendezvényre. 
 
 
Augusztus 15. szombat 
 
Vértesi barangolások teljesítmény és IVV túra saját 
rendezésben. 
 
A túra 10, 25 és 50 km-en kerül megrendezésre. A rendezőknek és segítőknek 
külön kiírásban adjuk meg a feladatokat. Azon tagjaink, akik csak túrázni 
szeretnének, nevezhetnek, de nekik nem kell nevezési díjat fizetni. 
 
Az indítás 600 órától 900 óráig:    50 km-es távon,  
                   600 órától 1000 óráig: 25 km-es távon és 
                 1100 óráig lehet indulni a 10 km-es távon. 
 
A kiutazás egyénileg történik. ( Székesfehérvárról 635-kor, 835-kor és 1035-kor 
indul  autóbusz Gántra) 
Jelentkezni és nevezni a helyszínen kell. A starthely az Általános iskola 
udvarán.(A Vértes vendéglővel átellenben, de a belső úton.) 
 

 

 

2009. augusztus 19.-20. szombat – vasárnap  Gyermekvasút nyomában  
                                        éjszakai túra 
 
Útvonal:                Hűvösvölgy – Széchenyi hegy vasútállomás  
Táv:                       19,8 km     szint: 890 m 
                             A túrán elemlámpa használata ajánlott!     
Indulás:                 augusztus 19.-én 16:43 órakor MÁV pályaudvarról    
Költségek:             vonatjegy teljesárú 2.100,-Ft, helyi közlekedés 600,-Ft,   
                             nevezési díj: 750,-Ft az  MTSZ tagoknak 
Érkezés:                  augusztus 20.-án 7:15 órakor  MÁV pályaudvar 
Túravezető:             Horváth Katalin             tel: 06-20/390-8216 
                                        E-mail: katalinhorvath91@gmail.com 
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2009. augusztus 20.-23. Kerékpártúra a Tisza mentén 
                                   
Útvonal:  Tiszafüred - Csongrád 
 Külön kiírás szerint! (illetve a honlapunkon is megtekinthető!) 
Túravezető :  Keserű Kornél 
 
2009. augusztus 30.  Aktíva „értekezlet” -  Zánka (különbusz) 
 
Program: Tanösvény – Hajókikötő- Piknik – esetleg fürdés és egyéb  meglepetés 
Útiköltség:  külön kiírás szerint 

Túravezető :  Asbóth Katalin    tel.: 06-30/2263-188 
 
 

 

  
 
    
    

    

    

    


