
        

                                                                                                                                                                         A Hétforrás  Sopronban 

Az  „Alba Regia SC” Természetjáró Szakosztály 

2015. évi munkaterve 

Köszöntjük programunk olvasóit, a szakosztály régi és új tagjait, 

illetve a belépni szándékozókat. 

 

Általános tudnivalók: 

 

Ügyeleti órák: Az ügyeletek időpontjai a munkaterv végén találhatók. 

 

AZ ÜGYELETEK HELYSZÍNE AZ ALBA REGIA 

(VODAFONE) Sportcentrum újjáépített épületében! 

 

A 2015. évre fizetendő tagdíjak a következők:             

Felnőtt tagdíj (18. életév felett)         3.000,- 

Ifjúsági tagdíj (18. életévig)   1.500,- 

 

Kérjük tagjainkat, hogy az éves tagdíjat mielőbb rendezzék! 

Az év folyamán belépő új tagjaink teljes évi tagdíjat fizetnek. 

 

A tagdíj befizetésével a tagjaink automatikusan a Magyar Természetjáró 

Szövetség tagjaivá válnak és jogosultak a biztosított kedvezményekre. 

 

A Magyar Természetjáró Szövetség számos kedvezményre jogosító névre szóló 

„Természetjáró Kártyát” bocsátott ki, amelyet minden szakosztályi tagunk 

igényelhet. Az igénylés rendjéről  a fogadó órákon részletesen tájékoztatunk.  

A kedvezmények listája  a www.termeszetjaro.hu honlapon megtalálható. 

http://www.termeszetjaro.hu/
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Aki más szakosztálynál, egyesületnél már érvényesített, vagy érvényes 

Természetjáró kártyával rendelkezik, de nálunk tag, vagy az akar lenni, 1.500,- 

Ft. tagdíjat fizessen a 2015. évre. 

 

Az új belépők igazolványa 25,- Ft-ba kerül, amelyhez írásban kérjük a 

következő adatokat: név, anyja neve, leánykori név, születési idő, lakcím, 

telefonszám, e-mail cím (ha van), továbbá 3 évnél nem régebbi fénykép.  

A postaköltség-takarékosság érdekében a továbbiakban e-mail-ben küldjük 

meg programjainkat és a legfrissebb híreket, az e-mail címüket is megadó 

tagjainknak. Az e-mail címek leadhatók a doripapa@szekesfehervar.hu 

címre, vagy személyesen az ügyeleti órákon. 

 

A különjárati autóbuszos utakra jelentkezéskor az előleg befizetését kérjük 

legkésőbb a programban megadott határidőig. Ha a határidőig befizetés nem 

történik, a tartalékra felvett jelentkezők kerülnek a névsorba. A befizetett előleg 

a szállás, az autóbusz lefoglalására szükséges. A buszok csak kellő számú 

szakosztályi tag jelentkezése esetén indulnak. A többnapos utak ülésrendjét a 

jelentkezések sorrendjében alakítjuk ki. 

 

Figyelem! A különjáratos utakra befizetett összeget útlemondás esetén csak 

helyettesítő személy biztosítása esetén tudjuk visszafizetni! 

 

A menetrend szerinti autóbuszos, vagy vonatos útjainknál a programban 

szereplő kocsi állásnál vagy a vasútállomás jegypénztárainál a túravezető várja 

útitársait. Találkozás legkésőbb a jármű indulása előtt 10-15 perccel, a 

jegyváltás egyénileg történik.  (Az ettől eltérő eseteket külön jelezzük.) A 

hosszabb utazások autóbusz és vonatjegy árait tájékoztatásul megadjuk. 

 

Figyelem! A székesfehérvári vasútállomást kb. egy évig teljeskörűen felújítják. 

A vonat indulásokhoz célszerű a szokottnál korábban megjelenni.  

 

A túravezetők, vezetőségi tagok telefonszámai: 

Molnár Margit, Manyi               347-090  Kőrösi Andrásné, Edit 465-118 

Harsányi Lászlóné, Irma  301-844   Kígyóssy László           20/390-9635 

Imre Judit                  20/979-0268   Dr. Kissné Sinka Klára  1/356-8243 

Kertész István                    30/410-1300    Horváth Emese            30/369-8463 

Dorcsák Árpád                      802-303 vagy 30/856-7548 

Tausz László                             300-823 vagy 20/413-6611  

Szentes László                315-794 vagy 20/329-2564 

 

 

mailto:doripapa@szekesfehervar.
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Kedvező időjárás esetén, a kiírt túrákon felül is indulhatnak rövid gyalogtúrák 

szombatonként (esetleg vasárnap is) a Velencei-, a Vértes hegységbe, illetve 

Bakonycsernye és Kisgyón környékére. Érdeklődni lehet péntekenként Tausz 

László túravezetőnél. 

 

Figyelem! Munkatervünk részleteiben csak az első félév programjait tartal-

mazza, a második félév néhány programja csak rövid leírásban szerepel.            

A második féléves részletes munkatervünk várhatóan júniusban jelenik meg.  

 

Az alábbi jelvényszerző túramozgalmakba is be lehet kapcsolódni: 

Fejér Megye Várai         Nemzetközi Népsport Szöv. (IVV) 

Fejér Megye Kastélyai        Országos Kék Túra (OKT)  

Fejér Megye Természetjárója     Közép-dunántúli Piros Túra (KDP) 

Bronz-, ezüst-, aranyjelvényes, kiváló- és érdemes természetjáró mozgalom 

Fejér Megyei Kerékpáros Körtúra        Fejér megye 7 Földrajzi pontja 

Széchenyi Zsigmond Emlékhelyek ÚJ!        Nosztalgia Vértes 50              

(Az igazoló füzet megvásárlása után az 50 km egy év alatt, egyéni 

szakaszolással teendő meg. Jutalom: Vértes 50 tűzzománc kitűző). 

Az igazoló füzetek, turista-térképek,  és a bővebb felvilágosítás a Fm-i 

Természetbarát Szövetség, Prohászka Ottokár u. 5. 1/2. szám alatti irodájában 

csütörtökönként 16 - 17.30 óra között szerezhetők be.  

 

A részletes program: 

 
Január 4. vasárnap:  
 Öreghegyi túra: (3-4 km). 

Útvonal: Aranybulla, Millenniumi Emlékmű. 

 Találkozás: a Jancsár közből 14.05-kor induló 24-es autóbuszon. 

Túravezető: Harsányi Lászlóné. 

 

Január 6. kedd: 
 A Seuso-kincsek megtekintése Székesfehérváron: 

 A kiállítás megtekinthető a Múzeum Fő u. 6. sz. alatti dísztermében. 

Szakosztályunk részére 16.00 órától biztosított a tárlat látogatása egy vagy 

két csoportban, mert egyszerre csak 30 fő tartózkodhat a kiállító 

helyiségben. Ezért név szerinti jelentkezés szükséges a telefonszám 

megadásával a 22/301-844 telefonszámra 2014. december 30-ig. 

Találkozás 15.45-kor a múzeum előtt, a belépőket egyénileg kell 

megváltani (aktív: 1.500 Ft. 62-70 évig 750 Ft. 70 év felett ingyenes). 

Túravezető: Harsányi Lászlóné. 
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Január 7. szerda: 
 Látogatás a Csók István Képtárban: (Szfvár Bartók Béla tér 1.) 

Magyar-Francia Történelmi Kapcsolatok – Aba Novák Vilmos 

Pannójának és a 2011 – 2014 évi ásatások legújabb kincsei c. kiállítás 

megtekintése múzeumi szakvezetéssel. 

Találkozás: 10.30-kor a Csók István Képtár előtt. 

Túravezető: dr. Kissné Sinka Klára. 

 

 

Január 21. szerda: 
Látogatás a Bajor Gizi Színészmúzeumban: híres színészek színházi 

bemutató előadásáról. Spíró György: Csirkefej Gobbi Hilda 

főszereplésével. Részletes ismertetés, elemzés, vetítés. 

Vezeti: Szebényi Ágnes színháztörténész. 

Utána az I. világháború frontszínházai c. kiállítás megtekintése. 

      Utazási költség: MÁV személy 2x1.300 Ft, gyors 2x150 Ft  pótjegy  +    

múzeumi belépő (nyugdíjas 62-70-ig 400 Ft. 70 év felett díjtalan). 

 Találkozás: 10.00-kor a Déli pályaudvar jegyváltó csarnokában. 

 Túravezető: Dr. Kissné Sinka Klára. 

 
 

Január 24. szombat: 
 Téli séta Palotavárosban. (3 km.) 

 Útvonal: Jancsár úti buszvégállomás – Királyok parkja – Halastavak –  

 Petőfi park (Piac tér). 

 Találkozás: 9.30-kor a Jancsár úti buszvégállomáson, a séta vége: 

          kb. 12.00-kor a Piac téren.  

 Túravezető: Imre Judit. 

 

 

Február 11. szerda: 

 Látogatás a Szépművészeti Múzeumban: A Rembrandt és a holland 

 aranyévszázad c. időszaki kiállítás megtekintése. 

Jelentkezést január 26-ig fogadok el, a dolgozóktól (3.200 Ft.) és a 70 év 

alatti nyugdíjasoktól (1.600 Ft.) a belépő befizetése, a 70 felettiektől a 

születési év és a személyi igazolvány szám megadásával.  

Utazási költség: MÁV személy 2x1.300 Ft, gyors 2x150 Ft  pótjegy  +    

múzeumi belépő. 

 Találkozás: 10.00-kor a Déli pályaudvar jegyváltó csarnokában. 

 Túravezető: Dr. Kissné Sinka Klára. 
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Február 14. szombat: 

 Évértékelő taggyűlés a Csákvári Csárdában: 

 Szakosztályunk február 14-én 12.00 órai kezdettel tartja évértékelő 

 taggyűlését a Csákvári Csárdában. (Kossuth út 27.) 

 Program: a szakosztályvezető beszámolója az elmúlt év eseményeiről – 

tájékoztató a 2015-ös programjainkról – ünnepi ebéd – zene, tánc.  

Menü: aperitif pálinka, májgombócleves, töltött csirkecomb és rántott 

borda vegyes körettel, vegyes savanyúság, sör, vagy pohár bor, vagy 

üdítő. Az ezen felüli fogyasztást fizetni kell! A zenét BÉLA szolgáltatja. 

Autóbusz indul: Skála parkolóból 11.00-órakor. 

Jelentkezés: február 2-ig 4.000 Ft részvételi díj befizetésével (amely 

tartalmazza az autóbusz, az ebéd, a zeneszolgáltatás, és a teremfoglalást).   

Szervezők: Molnár Margit és Kőrösiné Edit. 

 

 

Február 21. szombat:   
 A téli Börgöndpuszta bebarangolása. (5 km. szintemelkedés nincs). 

 Útvonal: Börgöndpuszta buszforduló – Fertőzug – Páduai Szent Antal  

 Kápolna. 

 Találkozás: a 9.10-kor a Csapó u-ból induló 42-es buszon, visszaindulás 

 Szintén a 42-es busszal 12.55-kor. 

 Költségek: a Fertőzug belépő 500 Ft. 

 Túravezető: Imre Judit.  

 

 

Február 25. szerda: 
Látogatás a Bajor Gizi Színészmúzeumban: Darvas Iván, avagy egy 

„hivatásos önmutogató” életpályájának vetítettképes bemutatása. 

Vezeti: Szebényi Ágnes színháztörténész. 

Utazási költség: MÁV személy 2x1.300 Ft, gyors 2x150 Ft  pótjegy  +                                     

múzeumi belépő (62-70-ig 400 Ft, 70 felett díjtalan). 

 Találkozás: 10.00-kor a Déli pályaudvar jegyváltó csarnokában. 

 Túravezető: Dr. Kissné Sinka Klára. 

 

 

Március 12. csütörtök: 
 120 éve született Molnár C. Pál (1894-1981) festőművész: 

 A festőművész életművét bemutató Műterem-Múzeum megtekintése 

Csillag Péter – a művész unokájának vezetésével. (XI. Ménesi út 65.) 

 Utazási költség: MÁV személy 2x1.300 Ft, gyors 2x150 Ft  pótjegy  +                                     

múzeumi belépő (500 Ft). 

 Találkozás: 10.00-kor a Déli pályaudvar jegyváltó csarnokában. 

 Túravezető: Dr. Kissné Sinka Klára 
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Március 14. szombat: 
 Sárpentelei Parkerdő: (6 km. szintemelkedés nincs). 

 Találkozás: a Szedreskerti ltp-ről 9.20-kor induló 10-es autóbuszon, 

 9.15-kor a VOLÁN pályaudvarral szemben levő megállóban. 

 Vissza: az Orsovai úti végállomásról minden óra 45 perckor. 

 Túravezető: Tausz László. 

 

Március 25. szerda: 
Gótikus emlékek a Magyar Nemzeti Galériában: állandó kiállítás. 

Az 1300 – 1500 közötti évek gótikus oltárai, szobrai, és a felújított 

kisszebeni szárnyas oltár megtekintése. 

Utazási költség: MÁV személy 2x1.300 Ft, gyors 2x150 Ft  pótjegy  +                                     

múzeumi belépő.  

 Találkozás: 10.00-kor a Déli pályaudvar jegyváltó csarnokában. 

 Túravezető: Dr. Kissné Sinka Klára. 

 

Március 28. szombat: 
 Szalonnasütés a Sárpentelei Parkerdőben: (6 km. szintemelkedés nincs). 

 Találkozás: a Szedreskerti ltp-ről 9.20-kor induló 10-es autóbuszon, 

 9.15-kor a VOLÁN pályaudvarral szemben levő megállóban.   

 Vissza: az Orsovai úti végállomásról minden óra 45 perckor. 

 Túravezető: Tausz László. 

 

Április 4. szombat: 

 Gyalogtúra: Bakonykúti – Isztimér (10 km. szintemelkedés 170 m.) 

 Indulás: VOLÁN pályaudvar „10” kocsi állás 8.40-kor. 

 Útvonal: Bakonykúti – Isztimér. Hazaérkezés: kb.15.00-kor. 

 Túravezető: Dorcsák Árpád. 

 

Április 11. szombat: 
 VIII. Medvehagyma nap Bakonybélben. 

Útvonal: szakvezetéssel rövidebb, hosszabb túrák medvehagyma 

gyűjtéssel. A túrák 2-3 km, 5-6 km, vagy 10-15 km.   

A túrákra jelentkezés a helyszínen. 

Indulás: Volán pályaudvar „16” kocsi állás 7.15-kor. Csákvári autóbusz, 

Zámoly körforgónál átszállás a pápai buszra. 

Visszaindulás: 15.44-kor a budapesti  autóbusszal Csókakő bejárati 

átszállással. Érkezés kb. 18.00-kor. 

Autóbusz költségek teljes áron: kb. 3440 Ft. 

A részletes programról és az esetleges menetrend változásról  

érdeklődés a túravezetőnél. 

Túravezető: Imre Judit.  
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Április 14 – 23. keddtől következő csütörtökig 10 nap/9 éjszaka: 

    Gyógyfürdőtúra Harkányba. 

 A Vértes Meteor TSE-vel közösen szervezett túra. 

 Szállás panzióban, étkezés félpanzió, teljes költség 51.500 Ft. 

 Jelentkezés a túravezetőnél telefonon, vagy a fogadó órákon. 

 Részletes túrakiírás és fontos tudnivalók külön kiadványban találhatók. 

 Túravezető: Szentes László. 

 

Április 17 - 19. péntek – vasárnap: 
 Fejér megyei természetbarát találkozó: Kisgyón. A Fejér Megyei 

Természetbarát szövetség rendezésében.  

A részletes program a sajtóban  és a hírlevélben később kerül kiadásra. 

Április 18. szombat: 
 Isztimér – Bakonycsernye: (11 km. szintemelkedés 150 m.) 

 Indulás: VOLÁN pályaudvar „10” kocsi állás 8.40-kor. 

 Útvonal: Isztimér – Kisgyón – Bakonycsernye. A Kisgyóni 

Természetbarát Telepen csatlakozás a megyei programokhoz. 

Hazaérkezés: kb.17.00.kor. 

 Túravezető: Tausz László. 

 

Április 19. vasárnap: 
 Autóbuszos kirándulás Sümegre: 

 Program: felkeressük  a Várhegy alatti barokk kisváros főbb 

nevezetességeit  (a felújított Püspöki Palota kiállításait /belépő érvényes 

diák-, pedagógus-, nyugdíjas igazolvánnyal 750 Ft/,  a ferences rendi 

zarándoktemplomot és vezetéssel a Maulbertsch freskóiról híres 

plébániatemplomot.  

Ebéd rendelhető: zöldséges gombaleves, töltött csirkecomb párolt rizzsel, 

káposzta salátával, (vagy kímélő ételként töltött brokkoli), meggyes rétes. 

Az ebéd ára: 1.200 Ft. 

          Útiköltség: 3.800 Ft. Jelentkezés: 2.000 Ft előleg befizetésével,           

majd február 16-ig a teljes részvételi díj befizetésével. 

 Találkozás: Skála parkoló 7.20-kor, indulás 7.30-kor, érkezés kora este. 

 Túravezetők: Harsányi Lászlóné és Kígyóssy László. 

 

Április 25. szombat: 
 Székesfehérvár városi természetbarát találkozó: Sárpentele (6 km). 

 Találkozás: a Szedreskerti ltp-ről 9.20-kor induló 10-es autóbuszon, 

 Műsoros megemlékezés a nagy vadász-író, Széchenyi Zsigmond 

emlékkövénél. Nordic walking (északi séta) tanulás, gyakorlás. 

 Vissza: az Orsovai úti végállomásról minden óra 45 perckor. 

Részletes program később, a sajtóban és a hírlevélben. 

Túravezető: Kígyóssy László.  
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Április 29. szerda: 
Ismerkedés Lechner Ödön (1845 – 1914 a nemzeti építészet nagy 

alakjának budapesti munkáiból: A Posta Takarékpénztár (1899-1901),  

A kőbányai Szt.László templom és az Iparművészeti Múzeum (1893-

1896). 

Utazási költség: MÁV személy 2x1.300 Ft, gyors 2x150 Ft  pótjegy.                                       

 Találkozás: 10.00-kor a Déli pályaudvar jegyváltó csarnokában. 

Túravezető: Dr. Kissné Sinka Klára. 

 

Május 9.szombat: 

 Autóbuszos kirándulás Herbersteinbe:            

          Program: a stájerországi kastély hangulatos termeiben a Herberstein 

család egykori élete elevenedik meg. A franciakertben és az angolparkban 

növényritkaságok gyönyörködtetnek. A vadaskertben 130 féle egzotikus 

és őshonos állatot tekinthetünk meg. 
 Útiköltség: 5.000,- Ft.  A belépődíj várhatóan 4-15 évig 6€, 16-26 évig  

          és 60 év felettiek 10,5€, 26-60 év közöttiek 12,5€  (2014. évi árak) . 

          Jelentkezés: 2.000 Ft előleg befizetésével legkésőbb március 2-ig,  

          a második  részlet   befizetése  április 27-ig.  

          Vasváron vacsorázási lehetőség: Húsleves cérnametélttel,    

          Rántott sertésborda rizzsel, savanyú uborkával. 1.200Ft. 

Személyi igazolványát vagy érvényes útlevelét mindenki hozza magával! 

          Kérésre a kedvezményes összegű csoportos biztosítást megkötjük; 

          ehhez a születési dátum és a lakcím megadása szükséges. 

          Találkozás: Skála parkoló 6.45 óra, indulás: 7.00, érkezés az esti órákban

 Túravezetők: Harsányi Lászlóné és Kígyóssy László. 

 

Május 9. szombat: 
 Madarak és fák napja a Dinnyési Fertőn. (10 km.) 

Útvonal: Dinnyés vasúti megálló – Várpark – Dinnyési Fertő – Sarvajc  

körösztje melletti kilátó – vasúti megálló. 

Találkozás: Vasútállomás 7.30-kor a jegypénztáraknál. Indulás 7.51-kor. 

Visszaindulás: 14 óra után minden óra 58-kor vonattal. 

Költségek: szakvezetés a Fertőn 600 Ft, diák/nyugdíjas 400 Ft. Várpark 

Belépő 950 Ft, csoportos 650 Ft. 

Túravezető: Imre Judit.  

 

Május 13. szerda: 
 Séta a Tabáni tanösvényen és az Orvostudományi Múzeum megtekintése. 

 Utazási költség: MÁV személy 2x1.300 Ft, gyors 2x150 Ft  pótjegy.                       

 Találkozás: 10.00-kor a Déli pályaudvar jegyváltó csarnokában. 

 Túravezető: Dr. Kissné Sinka Klára 
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Május 16. szombat: 

Gyalogtúra: Séta a Vértesben: (11 km. szintemelkedés 170 m.) 

 Indulás: VOLÁN pályaudvar „16” kocsi állás 7.35-kor. 

Útvonal: Vérteskozma elágazás – Kaszab-kút – Csákvár.  Hazaérkezés 

kb.15.00-kor. 

 Túravezető: Dorcsák Árpád. 

 

Május 23. szombat: 
 Tavasz a Gaja-patak völgyében: (9 km. szintemelkedés 230 m.)  

Indulás: VOLÁN pályaudvar „15” kocsi állás 8.40-kor. 

 Útvonal: Bodajk, Ifjúsági Tábor – Gaja völgye – Szőlőhegy - 

Fehérvárcsurgó. Hazaérkezés kb. 15.00-kor.  

Túravezető: Dorcsák Árpád. 

 

Május 31. vasárnap: 

Körséta Balatonalmádiban:  (7 km. szintemelkedés 130 m.) 

Útvonal: Pannónia Művelődési Központ – Óvári kilátó – Töltés utca – 

A régi Öreghegyi vasút vonalán – át Káptalanfüredre és vissza a Balaton 

partján. 

Utazás: gyorsvonattal Balatonalmádiig, indul 8.32-kor, érk: 9.26-kor. 

Találkozó: Balatonalmádi Pannónia Művelődési Központ előtt 9.35-kor. 

Az épület az állomástól látható, nagy parkoló van előtte.  

Visszaindulás: 15.29-kor, érkezés: 16.35-kor (személyvonat). 

Útiköltség: 2x930 + 150 Ft. teljes áron. 

Kérem a részvételi szándékot az emeseh13@gmail.com email címen, 

vagy 06-30/369-8463 telefonszámon. 

Túravezető: Horváth Emese.  

 

Június 3. szerda: 
 A Vértes Meteor Németh Gyula turistaház megtekintése Vérteskozmán. 

 Túrák a környék erdeiben. Étkezés tarisznyából. 

 Indulás: VOLÁN pályaudvar „16” kocsi állás 7.35-kor. 

Hazaérkezés kb. 15.30-kor. 

Túravezető: Dr. Kissné Sinka Klára. 

 

Június 5. péntek: 

Közös MUNKATÚRA  a pákozdi Nemeskócsag Általános  Iskola egy 

osztályával az Anikó-forrásnál. A munka után szalonnasütés. 

Indulás: Volán pályaudvar „9” kocsiállás 8.30-kor ( a sukorói busszal) 

Találkozás: Kisfalud utáni első „juhhodály” megállóban. 

Szerszámot (ásó, gereblye, lapát, fűrész) aki tud hozzon magával. 

Túravezető: Kertész István. 

mailto:emeseh13@gmail.com
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Június 6. szombat: 

 Teljesítménytúra: Velence 10-25-35 km.  IVV nemzetközi túra! 

 Rajthely: Pákozd, Budai út. Ingókő Étterem. Autóbusszal megközelíthető  

a VOLÁN pályaudvar „9” kocsi állásáról 6.30 és 8.30-kor. 

 Túraindítás: 7 – 10.15 között, a rajthelyre legkésőbb 17.30-ig kell 

visszatérni.  Nevezési díj: 600 Ft, amelyért a résztvevők színes térképet, 

emléklapot és kitűzőt és virslit kapnak. 

 Kérjük, a rajt/cél állomáson, vagy az ellenőrző pontokon segítséget 

 felajánló túratársak jelentkezését. 

 Szervezők: Molnár Margit és Kígyóssy László. 

 

 

Június 13. szombat): 

 Autóbuszos kirándulás Halimbára:  

          az egykori  „halimbai esperes” 30 évvel ezelőtt dolgozta ki a 

HALIMBÁRIUM gyógyteacsaládot. 
Program: gyógyfüves tudományával ismerkedünk múzeummá alakított 

házában (teakóstoló) és a fűszerillatú gyógynövénykertben. Megtekintjük 

a bányászati és kőzetkiállítást. Ebéd: csontleves, tejszínes-gombás 

csirkemell csíkok zöldfűszeres penne tésztával. 

          Délután a Mráz méhészet nyújt betekintést a méhek szorgalmas életébe,    

          majd kézi üvegfúvás bemutatót nézünk meg az üvegmanufaktúrában. 

          Részvételi költség: 6.000 Ft, amely tartalmazza a halimbai belépők,  

          vezetések,  bemutatók, a teakóstolás és az ebéd árát. 

          Hazafelé Balácán megtekintjük a Villa Romana római kori villaépületet 

          és mozaikjait; a belépőjegy 2014. évi ára  400 Ft. 

         Jelentkezés: 3.000 Ft előleggel legkésőbb március 2-ig; a teljes összeg  

          befizetése  május 18-ig.  

           Találkozás: Skála parkoló 7.20 óra, indulás: 7.30 óra.  

Érkezés az esti órákban. 

 Túravezetők: Harsányi Lászlóné és Kígyóssy László. 

 

 

Június 20. szombat: 

 Gyalogtúra: Iszkaszentgyörgytől Fehérvárcsurgóig:  

          (11 km. szintemelkedés 190 m.)   

 Indulás: VOLÁN pályaudvar „10” kocsi állás 8.40-kor. 

 Útvonal: Iszkaszentgyörgy – Fehérvárcsurgó. Hazaérkezés kb.15.00-kor. 

Túravezető: Dorcsák Árpád.  
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Június 26-28. péntek – vasárnap: 
          Autóbuszos túra Borsod megyébe és Kassa környékére: 

 Útvonal: Jósvafő: Baradla-barlang; Színpetri: a Világ Legnagyobb 

Könyve, a Gutenberg nyomda és egy 15. századi papírmalom korhű 

rekonstrukciói; Kassa: belvárosi séta vezetéssel: Rákóczi és Márai Sándor 

nyomában, a dóm és a Rodostó-ház; Szádelői-völgy rövid gyalogtúra; 

edelényi kastélysziget; az újjávarázsolt  diósgyőri  vár. 

 Szállás: 2 éj Szepsiben 2-3 ágyas szállodai szobákban. 

 Étkezés: 1. nap vacsora Jósvafőn (Zöldségleves, milánói makaróni);  

          két reggeli és egy vacsora a szállodában. 

          Költségek: 13.200 Ft + 45 EUR + belépők:  barlang 1.000 Ft 

(diákigazolvány, a nyugdíjkor alattiaknak  turista kártya bemutatása! 

Utóbbi díjmentesen igényelhető az ügyeleti órákon), Szinpetri  800 Ft, 

Kassa kb. 6 EUR, Edelény 70 évig 700 Ft, Diósgyőr 70 év alatt 1.200 Ft . 

          Kérésre a kedvezményes összegű csoportos biztosítást megkötjük; 

          amelyhez a születési dátum és a lakcím megadása szükséges. 

          Figyelem! A barlang hőmérséklete +10 °C, lent 60 percet tartózkodunk. 

 Jelentkezés: 10.000 Ft előleg befizetésével február 16-ig, a teljes összeg 

          befizetése: május 18-ig. 

Személyi igazolványát vagy érvényes útlevelét mindenki hozza magával! 

 Találkozás: Skála parkoló 5.45-kor, ind: 6.00-kor, érk. 28-án  késő este.  

 Túravezetők: Harsányi Lászlóné és Kígyóssy László. 

 

Augusztus 4-8. kedd – szombat (5 nap / 4 éjszaka): 

          Autóbuszos túra Szlovéniába (a VÉRTES METEOR TSE-vel közös 

szervezésben): 

Útiterv: Szfv. – Nagykanizsa – Alsólendva – Žiče (Zeitz): karthauzi 

kolostor – Ljubljana (Laibach): városnézés a szlovén fővárosban. -           

- Kirándulás az Isonzó (Soča) gyönyörű völgyébe és a Júliai 

Alpokba: Kobarid (Caporetto): az I. világháborús harcok színterei. –

Tolmin: könnyű gyalogtúra a Triglav Nemzeti Parkban  

található Tolmin-szurdokba. (kb. 6 km, csekély szintkülönbséggel. 

Belépő kb. 3 EUR) – Kirándulás a Karst-hegységbe, mely az összes 

karsztelőfordulás névadó hegye, és az Adriai-tenger partjára.  

A predjamai vár alatti barlang (belépő 8 EUR) Piran (Pirano):  

egykor a Velencei Köztársaság birtoka volt az egész partvidék. Ennek 

emléke a jellegzetesen olasz hangulatú kisváros. Fürdési lehetőség a 

tengerben (fürdőruha!). – Újból a Juliai Alpok varázslatos hegyei között 

barangolunk: Bled (séta a városban és a tó partján) – Vintgar-szurdok 

(séta kiépített ösvényen a vadregényes szurdokban. Belépő 3 EUR). 

Bohinj :a hegység legnagyobb alpesi tava melletti üdülőfalu. Jó látási 

viszonyok  esetén fakultatív programként felvonóval a Vogel-hegy 

tetejéről csodálható meg a táj és a tó; 11 EURO) –  
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Skofja Loka (Bischoflack): a freisingi püspök egykori városa ma is egy 

ékszerdoboz. – Hazafelé felvonóval a Velika Planina fennsíkjára 

kirándulunk. (A Kamniki Alpokban, 2000 m magasan található  

fennsíkot az egykori pásztorkunyhók teszik egyedivé) - Szfv.  

Szállás: Ljubljanában iskolai kollégium 2 és 4 ágyas szobáiban.  

Kétágyas szobát minden párnak tudunk biztosítani. 

Ellátás: félpanzió a kollégium éttermében.  

Útiköltség: 20.000 Ft , és 110 EUR, mely magába foglalja a busz, a 

szállás az étkezés költségét, de a belépőjegyek árát nem tartalmazza.  

          Jelentkezés: 2015. április 27-ig  20.000 Ft befizetésével. A  110 EUR 

          az utazás során fizetendő. Kérésre a kedvezményes összegű csoportos   

          biztosítást megkötjük; a születési dátum és a lakcím szükséges. 

Az autóbuszon a helyválasztás a befizetések sorrendjében történik! 

Mindkét egyesület az autóbusz férőhelyek felével rendelkezik,  ezért  

javasoljuk a mielőbbi jelentkezést. 

Személyi igazolványát vagy érvényes útlevelét mindenki hozza magával! 

Útlemondás esetén visszafizetésre csak a túra után, és csak oly mértékben 

van lehetőség, hogy ez a résztvevőknek többletköltséget ne okozzon. 

Indulás: 2015.augusztus 4-én, kedden 6.00 órakor a Zichy liget bíróság 

felőli parkolójában, vagy 6.15 órakor a SKÁLA áruház mögötti 

parkolóban. Érkezés aug. 8-án, szombaton 20 óra körül. 

Túravezetők: Szűcs Tamás, Kígyóssy László, Szentes László. 

 

Augusztus 20. csütörtök: 

 Mesterségek ünnepe a Budai várban. 

 Túravezető: Imre Judit.   

 

Szeptember 5. szombat: 
 Kápolnásnyék Vörösmarty emlékház, Bucka méhészet. 

 Túravezetők: Imre Judit, Újpál Gyuláné. 

 

Szeptember 12. szombat:  

 Ráckeve: Hajómalom, Muzeális Gyűjtemény - Szigetbecse: André 

Kertész világhírű fotográfus emlékmúzeuma.  

 Túravezetők: Harsányi Lászlóné és Kígyóssy László. 

 

Szeptember 13. vasárnap: 

 Dr. Horváth Géza István emléktúra, unokatúra 5.  

 Barangolás a Budai-hegységben. (9 km. szintemelkedés 300 m.) 

 Túravezető: Horváth Emese. 
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Szeptember 19. szombat:  

 Neszmély: a Hajóskanzen felújított gőzhajóiban kialakított hajótörténeti 

kiállítások megtekintése -  Ógyalla (Urbanovo): a nevezetes sörgyárban 

üzemlátogatás, sör kóstolás és vásárlás – Hetény (Chotin): Vadpörkölt 

(est)ebéd, szőlőhegyi borkóstolás. 

 Túravezetők: Kőrösiné Edit és  Kígyóssy László. 

 

Szeptember 26. szombat: 
 Gyalogtúra: Csókakő – Mór (12 km. szintemelkedés 250 m.) 

 Túravezető: Tausz László.  

 

Október 10. szombat: 
          Autóbuszos kirándulás: Tisza-tavi Ökocentrum: mintha egy tó mélyén 

sétálnánk Európa legnagyobb édesvízi akváriumának alagútjában, ahol 

halak, kétéltűek és hüllők életét figyelhetjük meg. 

          Túravezetők: Harsányi Lászlóné és Kígyóssy László.  

 

Október 17. szombat: 

 Őszi séta a Gaja-patak völgyében: (9 km. szintemelkedés 230 m.) 

Túravezető: Dorcsák Árpád. 

 

Ügyeleti menetrend: 

 

A Gáz u. 19. alatti Alba Regia (Vodafone)  

 

Sportcentrum újjáépített épületében  

 

tartjuk ügyeleti óráinkat HÉTFŐI napokon 16.00 – 17-00 óra között. 

 

Ügyeleti napok:   
 

január:   12, 26, február: 2, 16,  március: 2, 16, 30, 

április: 13, 27, május: 4, 18,  június: 1, 15, 29.  

július:          13.  
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KELLEMES KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN 

 

                            
 

A VEZETŐSÉG! 
 

        

 


