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 FONTOS! Olvassátok el az utolsó oldalt !  
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, egészségben és túrákban gazdag  
Boldog Új Évet kívánunk! 

 
Kedves Túratársak! 
Most, hogy az időjárás bármikor szeszélyesre fordulhat és járvány is 
lehetséges, kérünk mindenkit, hogy közvetlenül a túrát megelőzően hívja a 
túravezetőt, nem történt-e valamilyen változás a programban. Főleg azokat 
kérjük, akiknek nincs internet elérhetőségük. Ezt olyankor is tegye meg, ha 
különben nem kell előre jelentkezni a túrára. 
  
Még igen kevesen hozták be pólóikat feliratozásra, pedig előzőleg többen 
jelezték igényüket. Most március végéig várjuk a továbbiakat és, ha 

összegyűlik egy megfelelő db szám, tavasszal fogjuk elkészíttetni. Akik már 
leadták, szíves elnézésüket kérjük. 
 
2009. november 7 (szombat) Várpalota – Kisgyón (A túra) 

Útvonal:  Csörget-völgy – Királyszállás – Mátyás király barlang  
 – Bükkös-árok – Károly-lak – Kisgyón – 
 Bakonycsernye. 
Táv és szint:  18km, szint: 350méter 
Indulás: 8:35 volán pu. 13-as kocsiállás 
Útiköltség:  buszjegy 960,- Ft 
Visszaindulás:  14:50 (16:40) 
Túravezető :  Wágner György, tsz. 30/5166092; 22/303672 
 

2009. november 7 (szombat) Várpalota – Kisgyón (B túra) 

Útvonal:  Várpalota – Csörget-völgy – Kopasz-Hallgató – Vár-berek – 
 Bátorkő vára – Vár-völgy – Várpalota  
Táv és szint:  16,5 (13)km szint:350 (206)méter 
Indulás: 8:35 volán pu. 13-as kocsiállás 
Útiköltség:  buszjegy 800,- Ft 
Visszaindulás:  14:45 (15:19). 
Túravezető:  Sűdy Árpádné  30/441-2135; 22/314019 
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2009. november 14 (szombat)  Gyalogtúra és esetleg szalonnasütés (idő függő) 
 

Útvonal:   Gánt Lovarda- Kápolnapuszta – Vörösmarty-forrás – új 
 útvonal – Gánt-bányatelep útvonalon 
Táv és szint:  kb 8 km, szint:100 m-en belül. 
Indulás: Indulás 8:35-kor a 16-os kocsiállásról 
Visszaindulás:  Gánt-bányatelepről 12:37-kor. 
Túravezető:  Sűdy Árpádné  30/441-2135; 22/314019 
 
 

2009. november 18   SZERDA 2010 . ÉVI PROGRAMÖSSZEÁLLÍTÓ    
MEGBESZÉLÉS 

 
Helyszín : Civil Szervezetek Szövetsége kis terem 
Időpont :  17:30 óra 
 
 
2009. november 21 (szombat)  Iszkaszentgyörgy Kastélybirtok-tanösvény 
 
Útvonal:  Gyalogtúra Iszkaszentgyörgy Kastélybirtok-tanösvény 
 bejárására, a falu megismerésére. 
Táv és szint:  10 km, szint: 190 m. 
Indulás: 8:40-kor a 10-es kocsiállásról 
Visszaindulás:  12:49-kor. 
Túravezető:  Sűdy Árpádné (314-019 vagy 30/441-2135) 
 

 

 

2009.november 28 (szombat)  Hecsedli-szedő túra a Velencei hegységben 
 
Útvonal:  Sukoró, Zsuzsi kocsma - Angelika forrás - Hurka völgy - 
 Ingókövek - Pákozd, Piedone kocsma  
Táv és szint:  12 km, Szintemelkedés: 150 m 

Indulás: 8,30-kor az Autóbuszállomásról Sukoróra induló busszal   
Visszaindulás:  12,53-kor a Pákozdról induló autóbusszal 
Túravezető:  Gáll Erzsébet, Telefon: 30/481-24-23 
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2009. december 5 (szombat)    Sóstó -  Mikulás túra 

 

Idén is Sóstón tartjuk meg a kicsiknek a Mikulás ünnepet. 
Jelentkezni a fogadóórákon lehet, gyerekenként 500 Ft befizetéssel. Minden 
gyerekről kérünk egy kis jellemző leírást, ezt legkésőbb november 25-ig le kell 
adni. A gyerekek Mikulás csomagot kapnak és lesz sütemény, tea ill. forralt bor 
a felnőtteknek. 
Találkozás 1000 órakor a Sóstó tanösvény Segesvári uti kapujánál. Akik 
busszal jönnek, a 9:45-kor induló 11-es buszra szálljanak és a Stadion utáni 
megállónál kell leszállni. 
Túravezető Mikulás Tatai László, segítője Balogh Dani. 
 
 
2009. december 6 (vasárnap) Mezőföldi Mikulás (ÉDK kupa ) 15 vagy 20km 

 
Útvonal: 1) Mezőfalva-Bolondvár-Ménesmajor-Nagykarácsony (Mikulásház)   
                2) Nagyvenyim-Mezőfalva-Bolondvár-Ménesmajor-Nagykarácsony  
Táv és szint:  15 vagy 20 km  0m  szint  

Indulás:         autóbusz pu. melletti gépkocsi parkoló 7,30 óra 
Útiköltség:     benzin + 700,-/15km, 800,-/20km nevezési díj 
Visszaindulás: 14-15 óra körül  
Túravezető:    Asbóth Katalin telefon: 30/2263-188 
 
(Mindenképpen kérek visszajelzést a részvételi szándékról még a túranap 
előtti szerdáig legkésőbb !!)  
 
       
2009. december 12 (szombat)  Gánti barangolás 

 
Útvonal:  Gánt – Redl emlékmű – Hajdúvár – Köves völgy – 
 Vörösmarty forrás – Kápolnapuszta – Gánt. 
Táv és szint:  16km, szint: 290m 

Indulás: 7:45 Autóbusz p.u. 
Útiköltség:  800,-Ft 
Visszaindulás:  14:47 (18:47) 
Túravezető:  Wágner György  tel.: 22/303672; 30/5166092 
 
 
2009. december 13 (vasárnap)  KISTALPÚ túra 
 
Útvonal:  Délutáni séta a Sárpentelei-erdőbe és a templomkertbe.  
Táv és szint:  kb 8 km. 
Indulás: Találkozás a Szeder úti végállomásról 1320-kor induló 10-es 
 buszon 
Visszaindulás:  Vissza:gyalogosan a Jancsár úti végállomásra. Táv: Borus 
   idő esetén, ha korán sötétedne, vissza is busszal jövünk. 
Túravezető:  Sűdy Árpádné (314-019 vagy 30/441-2135). 
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2009.december 20 (vasárnap)  KISTALPÚ túra 
 
Útvonal:  Délutáni séta az Aranybullához. 
Táv és szint:  kb. 8 vagy vissza is busszal 4 km 

Indulás: Találkozunk a 13:30-kor induló 25-ös buszon, vagy a Nyitrai 
 úti végállomáson. Vissza gyalogséta a Budai úton, de lehet 
 rövidíteni a 24-es vagy 22 es busszal 
Túravezető:  Sűdy Árpádné (314-019 vagy 30/441-2135). 
 
2009. december 27  (vasárnap)   Évzáró túra Csókakő –Csákberény (Pince szer) 

 
Útvonal:  Csókakő - Csákberény   
Táv és szint:  kb 6 km 

Indulás: 10,15 ó Volán pu. csókakői busszal 
Útiköltség:  880,- (teljesárú mj.) + Borkóstolás 1500,- egytálétel kb 600,- 
Visszaindulás:  16,16 vagy 18,01csákberényi busszal 
Túravezető:  Asbóth Katalin 30/2263-188  

Legkésőbb december 9-ig kérünk visszajelzést ill. befizetést ! (Lőrentei  Annánál) 
Nem kötelező sem a borkóstolás, sem az étkezés !! 

 
2009. december 30 (szerda)   Madáretetés Almádiból  
 
Útvonal:  Balatonalmádi (Óvári-kilátó) - Káptalanfüred - Csere-hegyi 
 kilátó - Madáretetés 
Táv és szint:  max 6 km 

Indulás: 8:30 MÁV Pályaudvar. Indulás: 8:47 
Útiköltség:  800,- Ft. 
Visszaérkezés:  15:12 vagy 17:12 
Túravezető:  Mohácsi Ferenc  Tel.: 22/321-890; 30/561-926 

2009.december 31 szilveszter.  
Éjféli koccintás az Aranybullánál és tűzijáték nézés. Mivel ilyenkor 
közlekedés már nincs, csak jó idő esetén lehetséges a túra, mert oda-vissza a 
belvárosból gyalog 12 km. Várom a vállalkozó szelleműek érdeklődését. Ha 
lesz érdeklődő, indulás 2200 órakor a Gáz u. Budai u. sarokról. Várható 
visszaérkezés kb 0200 órakor.(telefonos egyeztetés, hogy ki hol csatlakozik) 
Túravezető: Sűdy Árpádné (314-019 vagy 30/441-2135) 
 
2010.január 1 (péntek) Újévi délutáni séta 
 Rózsaliget-Savanyúvíz-kúttól Bregyó – Kis erdő – Palotai-út – Palotavárosi-
tavak – Piac-tér útvonalon. 
Találkozás 1330-kor a Savanyúvíznél. 
Túravezető: Sűdy Árpádné (314-019 vagy 30/441-2135) 
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Tisztelt Turista Barátunk,  

Természetjáró Sporttársunk 

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy régi vágyunk teljesülhet a Magyar 
Természetbarát Szövetség (MTSZ) hagyományaihoz és presztizséhez méltó, 
tagsági viszonyt igazoló Természetbarát Igazolvány bevezetésével. 

A Természetbarát Igazolvány kibocsátásának tervezett ideje 2009. november, 
érvényessége 2010. január 1-től. Az új igazolvány egyben kedvezményes 
kártya is. 

         A megjelenésében is színvonalas, új igazolvány a szövetségi tagdíjon 
túl számos kedvezmény igénybevételére is jogosít, valamint tartalmazza a 
Turista Magazin előfizetését és balesetbiztosítási díjat. 

         A folyamatosan bővülő kedvezmények a következő főbb területekre 
terjednek ki: nemzeti parkok (barlangok, tanösvények stb.) állatkertek, 
vadasparkok, arborétumok, múzeumok, turistaszállók, szállodák, panziók, 
éttermek, utazási irodák, kisvasutak, sportszerek, sportruházat, könyvek, 
navigációs eszközök, stb. vásárlási kedvezményei. 

         Az 5-50 % kedvezmények összértéke a kártya fizetendő díjának 
többszöröse. (A részletes tájékoztató az MTSZ honlapján, ill. az egyesületi 
fogadóórán megtekinthető. Eddig kb. 130 megállapodás van, ami bővül még.) 

  

A névreszóló, fényképes igazolványt az alábbi típusokból lehet 
választani: 

• felnőtt igazolvány (Turista Magazin előfizetéssel)  5500,- 

• felnőtt igazolvány (Turista Magazin előfizetés nélkül)  3100,- 

• nyugdíjas, diák igazolvány (Turista Magazin előfizetéssel) 4900,- 

•  nyugdíjas, diák igazolvány (Turista Magazin előf. nélkül) 2500,- 

  

Természetesen a régi MTSZ igazolvány is érvényesíthető (biztosítási díjat 
már nem fog tartalmazni)  

Az MTSZ tagdíj minden igazolványnál azonos (régi és az új plasztikkártyánál) : 

         felnőtt 1200,-  nyugdíjas 600,-  ifjúsági 300,- 
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Egyesületünk 2010. évre (azoknak akik leadják az adataikat és rajtunk 
keresztül kérik az új igazolványokat) az egyesületi tagdíjból kedvezményt 
ad. 

A kedvezményes egyesületi tagdíjak összege: 

          felnőtt 300,-   nyugdíjas 300,-  ifjúsági 200,- 

 Tehát aki az új, kedvezményes szolgáltatásokat tartalmazó kártyát választja 
(melynek összege tartalmazza az éves MTSZ tagdíjat is), az egyesületi 
tagdíjjal együtt a következőt fizeti: 

• felnőtt (Turista Magazin előfizetéssel) 5500,- + 300,- Ft 

• felnőtt (előfiz. nélkül)    3100,- + 300,- Ft 

• nyugdíjas (Turista Mag. előfizetéssel) 4900,- + 300,- Ft 

•  diák (Turista Mag. előfizetéssel)  4900,- + 200,- Ft 

•  nyugdíjas (előfizetés nélkül)   2500,- + 300,- Ft  

• diák (előfizetés nélkül)    2500,- + 200,- Ft 

Aki nem kíván új típusú kártyát váltani, azok számára marad a régi 
befizetési lehetőség (MTSZ tagdíj + egyesületi tagdíj): 

• felnőtt 1200,- + 800,- 
• nyugdíjas 600,- + 600,- 
• ifjúsági 300,- + 300,- 

 A mellékelt nyomtatványon kérjük leadni december elejéig (igazolvány képpel) az 
adatokat, hogy összesíteni tudjuk és január elején hozzájuthassatok az új igazolványokhoz. 

 Figyelem! 

A mellékelt nyomtatványok egyike az új MTSZ (plasztik) igazolvány 
kiváltásához szükséges. 

A másik nyomtatványt csak akkor kell kitölteni, ha a régi hagyományos 
igazolványt szeretnétek csak érvényesíteni. 

Gyöngyvirág-TE jelentkezési/nyilvántartási lap 

• http://www.gyongyvirag-te.hu/Documents/nyilvantartasi_lap_2010.xls 

Jelentkezési lap a természetbarát igazolvány (MTSZ) kiváltásához 

• http://www.gyongyvirag-te.hu/Documents/mtsz_jelentkezes_2010.xls 


