
 

 

51/2013. VTSZ. Kapják: tagszervezetek, felügyelő bizottság,  

elnökség 
 

10. sz. KÖRLEVÉL 
 

 Vasutas Forrás Emléktalálkozó Szob központtal 

(2013. augusztus 8-11.) 
 

Helyszín: Szob, Malomvölgyi tábor 

Ellátás: Reggeli, estebéd + hidegcsomag  

Elhelyezés: 4 – 5 fős faházak, részben emeletes ágyakkal, illetve 1 db 11 fős nagyszoba (A kat. 

faházak heverőin, illetve emeletes ágyak alsó ágyain max. 64 fő, B kat. felső ágyakon és 

nagyszobában) 
 

Megközelítés:  vonattal Szobig, onnan autóbusszal vagy gyalog a táborig.  
 

Programok 
2013. augusztus 8. csütörtök 

12 órától a résztvevők fogadása, elhelyezése,  14 órától: ismerkedés Szobbal 

18 órától estebéd,                             19 órakor a találkozó megnyitója 

2013. augusztus 9. péntek 

Túrák: - Márianosztra – Mákos domb – Vastag-hegy – Nagyirtáspuszta – Nagy koppány – Koppány nye- 

   reg – Fekete hegy – Nagy Galla – Zuvári hegy – Vasutas forrás – Misa rét – tábor  

   19 km, 600 m szintk. 

- Liliompuszta – Kis Galla – Varjú hegy – Hosszú völgy – Misaréti völgy – Vasutas forrás – Misa 

   rét - tábor 

   8 km,  200 m szintk. 

 18 órától estebéd,    19 órakor játékos vetélkedő 

2013. augusztus 10. szombat 

Túrák: - Királyrét, kisvasút – Királyrét – Kisinóci th.- Kóspallag – Rablótanya kulcsosház – Vaskapu –  

  Alsó hegy – Kálvária – Márianosztra kegytemplom, 16 km, 200 m szintk. 

- Kóspallag - Vaskapu – Alsó hegy – Kálvária – Márianosztra kegytemplom,  7 km, 100 m szintk. 

             18 órától estebéd 

19 órakor szellemi vetélkedő, eredményhirdetés, díjkiosztás, majd a találkozó zárása,  

2013 augusztus 11. vasárnap 

 10 óráig a szálláshelyek leadása, hazautazások 
 

A találkozó részvételi díja VTSZ tagoknak:  A:   11.300,- Ft/fő,          B:   10.500,- Ft/fő 

                      14 éven aluli VTSZ tagoknak:  A:   10.200,- Ft/fő,          B:    9.500,- Ft/fő 

                                     nem VTSZ tagoknak  A:   12.500,- Ft/fő,          B:   11.500,- Ft/fő 
mely tartalmazza a szállás, a felsorolt étkezések és a rendezés költségeit a VTSZ  támogatásával. 
 

Befizetés:      a részvételi díjat július 1-ig kérjük személyesen átadni vagy befizetni (Budapesten, Debrecenben 

és Miskolcon közvetlenül bankfiókban) egyesületünk bankszámlájára:          

                               Takarék Szövetkezeti Hitelintézet        54900457-16100233  

Lemondásra  július 10-ig van mód, de a programfelelősön keresztül lehet cserélni a várólistásokkal. 

Jelentkezni Reményi Pál programfelelősnél lehet levélben: 1153 Budapest, Eötvös u. 94., e-mailben: 

eszakifenyte@t-online.hu, telefonon: 06-1-419-6545, 06-20-950-9491, 06-20-803-0606.  

Sopronban, a Vasutas Találkozón is fogadjuk a befizetéseket és a névsorokat. 

Budapest, 2013. április 9. 

Sporttársi üdvözlettel a VTSZ vezetősége nevében 

 

 Reményi Pál Szentgyörgyi Tamás 

 programszervező elnök 

mailto:eszakifenyte@t-online.hu

