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VÉRTES METEOR TERMÉSZETBARÁT SPORT EGYESÜLET 
8000. Székesfehérvár, Lehel utca 10. 
Bankszámla: 11736116-20003249-00000000 
Adószám: 19820909-1-07 
Nyilvántartási száma: 07-02-0000214 
Nyilvántartásba vétel, kelte: Pk.60217/1989/2; 1989 07 06- 
Honlap: www.vertesmeteor.hu, 

Közösségi oldalunk: www.facebook.com/vertes.meteorse 

E-mail: vertesmeteor@gmail.com 
Vérteskozmai Turistaház elérhetősége: 
email: vertesmeteor.turistahaz@gmail.com 

 
 

1/2021. számú TÁJÉKOZTATÓ – március havi program  
 

Dátum Program 
Túravezető 

(elérhetősége) 

2021.03.08 NŐNAP Vérteskozma - további részletek a túravezetőnél 
Kakas Zsuzsa 
20/531-5589 

2021.03.11 
Csákvár Gánti út 61 am.- Haraszt hegyi tanösvény –Szólókő - Csákvár gánti út 61 am. 
12 km-es túra. Találkozás: 8ó25 VOLÁN pu. „16” ká, indulás: 8ó35 visszaérkezés. 
13ó10. Költség: 1 120,- Ft.  

Bracsok Mária 
22-805-564 

2021.03.14 Rác bánya (rövid Túra) – további részletek a túravezetőnél 
Kulcsár Anett  
70-358-4617 

2021.03.28 Rác bánya (rövid Túra) - további részletek a túravezetőnél 
Kulcsár Anett  
70-358-4617 

2021.03.31 Sárpentelei Arborétum - további részletek a túravezetőnél 
Ujpál Gyuláné 

22-314-561 

2021.03.31 

Egyesületi közgyűlés 
A tervezett közgyűlés várhatóan csak e-mailes formában lesz ebben az időpontban 
megtartható, vagy elhalasztjuk akkorra amikor a személyes megjelenés is 
engedélyezett lesz. 

Varga János 

 

Felhívás - Előjelentkezés 
Az Országos Meteor találkozó helyszíne megváltozott igy Kecskemét helyett Nyíregyházán lesz aug.5-10 között. 
Előzetes jelentkezés kérünk mert csak a létszám ismeretében tudunk részvételi díjat közölni.  
A létszámtól függ az utóbusz költsége is. 
(kis busz 20 fő- ig nagy busz 45 fő-ig) 

Várható (tervezett) program és útvonal: Eger-Nyíregyháza-Sóstó Vadaspark-Vásárosnamény-Szatmárcseke 
Túristvándi-Mátészalka-Nagykálló-Nyírbátor 

 

Május 1-én tervezett teljesítmény túránkat megtartjuk. (engedélyek meg vannak) részletes tájékoztatás 

március végén 

Reméljük, hogy a járvány korlátozások nem fogják befolyásolni. 
 

A gyalogos túrák járványügyi előírások betartásával és létszám korlátozással (5-10 fő) indulhatnak 
Kérem, aki még nem adta le a kiírásokat küldje el e-mailben vagy hozza be a fogadó órára. 
 

Az egyesületi tagok jelentkezését várjuk folyamatosan a Vérteskozmai Turistaház rendben tartására, 
munkatúrára, hétfő vagy pénteki napokra. Jelentkezés: Kakas Zsuzsánál. (06-22-318062; 06-20-5315589). 

 

Fogadóórák időpontja csütörtök délután 15 órától – 17 óráig!  
A fogadóórákon ajánlott a szájmaszk használata! 

 

Székesfehérvár, 2021. március 03. 
 

Varga János elnök 
Telefon: 20-9469279  

e-mail: janos.varga1945@gmail.com 

http://www.vertesmeteor.hu/
http://www.vertesmeteor.hu/www.facebook.com/vertes.meteorse
mailto:vertesmeteor@gmail.com
mailto:vertesmeteor.turistahaz@gmail.com
mailto:janos.varga1945@gmail.com

