
 

                                                                                                               Advent - Mariazell, Ausztria  
   

 

Az Alba Regia SC Természetjáró Szakosztály 

2017. évi munkaterve 

Köszöntjük programunk olvasóit, a szakosztály régi és új tagjait, 
valamint a belépni szándékozókat. 

 
Általános tudnivalók: 

 
Ügyeleti órák: Az ügyeletek időpontjai a munkaterv végén találhatók. 
 

AZ ÜGYELETEK HELYSZÍNE AZ ALBA REGIA 
Sportcentrumban, Gáz u. 19.  

 
FIGYELEM! 

!!Autóbuszos útjainkon, gyalogtúráinkon és egyéb rendezvényeinken csak 
azok a személyek vehetnek részt, akik az éves tagdíjukat befizették!! 

 
Kérjük tagjainkat, hogy az éves tagdíjukat mielőbb rendezzék! 

 
A 2017. évre fizetendő tagdíjak a következők:             

Felnőtt tagdíj (18. életév felett)         3.000,- Ft. 
Ifjúsági tagdíj (18. életévig)   1.500,- Ft. 

Aki más szakosztálynál, egyesületnél már érvényesített, vagy érvényes 
Természetjáró kártyával rendelkezik, de nálunk tag, vagy az akar lenni, 1.500,- 
Ft. tagdíjat fizessen a 2017. évre. 
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Az év folyamán belépő új tagjaink is teljes évi tagdíjat fizetnek. 
Aki a tagdíjat befizeti, automatikusan a Magyar Természetjáró Szövetség 
tagjává válik és jogosult a biztosított kedvezményekre. 
Az új belépéshez írásban kérjük a következő adatokat: név, anyja neve, 
leánykori név, születési idő, lakcím, telefonszám, és e-mail cím (ha van).  
 
A postaköltség-takarékosság érdekében a továbbiakban hírlevélben 
küldjük meg programjainkat és a legfrissebb híreket, az e-mail címüket is 
megadó tagjainknak. Az e-mail címek leadhatók a doripapa40@gmail.com 
címre, vagy személyesen az ügyeleti órákon. 
 
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. 
 
A különjárati autóbuszos utakra jelentkezéskor kérjük az előleg befizetését 
legkésőbb a programban megadott határidőig. Ha a határidőig befizetés nem 
történik meg, 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. 
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. 
 
Kedvező időjárás esetén, a kiírt túrákon felül is indulhatnak rövid gyalogtúrák 
szombatonként (esetleg vasárnap is) a Velencei-, a Vértes hegységbe, illetve a 
Keleti Bakonyba. Érdeklődni lehet péntekenként Tausz László túravezetőnél. 
 
A túravezetők, vezetőségi tagok telefonszámai: 
Molnár Margit, Manyi       70/436-2482   Kőrösi Andrásné, Edit 465-118 
Harsányi Lászlóné, Irma  301-844   Dr. Kissné Sinka Klára  1/356-8243 
Imre Judit                  20/979-0268   Horváth Emese            30/369-8463 
Kertész István                    30/410-1300     
Kígyóssy László                        300-295 vagy 20/390-9635 
Polyák Mihály                           300-018 vagy 30/377-8615 
Dorcsák Árpád                      802-303 vagy 30/856-7548 
Tausz László                             300-823 vagy 20/413-6611  
Szentes László                315-794 vagy 20/329-2564 
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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 
Gyalogszerrel, drótszamáron Fejérben,      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 8. vasárnap:  
 Évadnyitó öreghegyi túra: (3-4 km.) 

Útvonal: Aranybulla, Millenniumi Emlékmű. 
 Találkozás: a Jancsár közből 14.05-kor induló 24-es autóbuszon. 

Túravezető: Harsányi Lászlóné. 
 

Január 11. szerda: 
 Budapesti séták: 

Délelőtt: Szendrei Judit tűzzománc művész kiállítása: Országos Idegen 
nyelvű Könyvtár); 
Délután 14:00-től: Bajor Gizi Múzeumban Simándy József kiállítás. 
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. 

 
Január 28. szombat: 
 Hagyományos évzáró – évnyitó értekezlet a bregyó közi Kistrombitás  

étteremben. 
Az étterem megközelíthető a 10, 11, 12, 13, 14, 16. buszokkal a 
szedreskerti végállomástól a sporttelep bejáratánál. 
 Napirendi pontok: 11:30 – 12:00 érkezés; 
    12:00 – 13:00 értekezlet; 
    13-tól              ebéd, utána 
beszélgetés, élő zene, tánc, régi barátunk BÉLA zeneszolgáltatásával. 
 
Részvételi díj: 3,500 Ft, amelyet jelentkezéskor, legkésőbb január 23-ig 
      kérjük befizetni. 
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Ebéd:  1. leves; 
  2. szaftos hús vagy száraz hús (befizetéskor választható); 
  3. desszert; 
  4. 1 üveg sör, üdítő vagy víz (választható); 
  5. pogácsa, kis innivaló a beszélgetéshez. 
Jelentkezés: A fogadó órákon, a részvételi díj befizetésével. 
Szervező: Kőrösiné, Edit. 

 
 
Február 15. szerda: 
 Látogatás a Műcsarnokban: 
 A Műcsarnok 120 éves és az Osztrák-Magyar Monarchia festészete. 

 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. 

 
 
Február 25. szombat: 
 Téli séta az „Öreghegyi útszéli keresztek” nyomában: (6 km.) 
 Útvonal: A Halesz park sarka-Lehel u.-Kisteleki u.-Budai út. sarkán 
 levő kereszttől – a Zsolnai u.-Lomnici u. sarkán levő keresztig. 

Találkozás: 9:00-kor a Budai út.-Kisteleki u. buszmegállóban.  
(A 17, 22, 23, 31-es autóbuszok megállóhelye).  
Visszaindulás: a Nagyszombati útról induló 24-es busszal 11:35,  
vagy 12:35-kor. 
Túravezetők: Imre Judit és Kulcsár Anett (Vértes Meteorral közös túra).  
 

 
Március 4. 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 5. vasárnap: 
 8. unokatúra a Velencei hegységben:  (7 km. szintemelkedés 125 m.) 
 Útvonal: Pákozd – Velencei hegység Ingókövek – és vissza. 
 Találkozó: Pákozdon az Ingókő vendéglőnél (szövetkezeti vendéglő 

megálló) 9:10-kor. Székesfehérvárról a busz indul 8:30-kor a „9” kocsi 
állásról. Visszaindulás Pákozdról 12:48-kor. 

 Túravezető: Horváth Emese. 
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Március 15. szerda: 
 Noszlopy Gáspár emléktúra Balatonfüredre: (10 km. szintemelk: 200 m.) 
 Találkozás: MÁV pályaudvaron 7:00-kor az óra alatt. 
 Indulás Balatonarácsra: 7:22-kor. Hazaérkezés: kb. 17:00-ig. 
 Útvonal: Balatonarács – Koloska-völgy – Jókai kilátó – Balatonfüred. 
 Költségek: vonatjegy teljesáron: 2 x 1.300 Ft. 
 Túravezető: Dorcsák Árpád.  
 
Március 22. szerda: 
 Menjük ki Óbudára! 

Az óbudai Fő tér, Kassák múzeum, Zichy kastély és a Kun Zsigmond 
népművészeti gyűjtemény 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 25. szombat: 
 Szalonnasütés a Sárpentelei Parkerdőben: (4 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 1. szombat: 
 Autóbuszos kirándulás a Belső-Somogy vidékére. 

Első tavaszi buszos utunk a déli Balaton-partra és Belső-Somogy 
vidékére  vezet:  

          Útvonalterv: Alsóbogátpuszta: az Europa Nostra díjas, magánerőből 
mintaszerűen felújított Festetics-Vrancsics kastély bemutatása,  
Somogyvár: a Szent László király alapította  bencés apátság romterülete 
ma Nemzeti Emlékhely. 2015-ben látogatóközpont, pihenőpark létesült, 
kiállítások által gazdagodott,  Somogytúr: Kunffy Lajos festőművész  
emlékháza, tárlata,  Fonyód: ebéd rendelhető, ára: 1.300 Ft.,  
Balatonföldvár: a tóra legszebb kilátást nyújtó magaslatra  épült - a 
kilátótornyot, kávézót is magába foglaló-  hajózástörténeti látogató-
központ.            

          Útiköltség: 3.700,-, Belépőjegyek: diák, nyugdíjas 2.730,- felnőtt 3.660,-  
          Jelentkezés: 2.000 Ft előleggel febr.6-ig , a 2.részlet befizetése márc. 20-

ig. Találkozás: Skála parkoló 6.25-kor, indulás 6.30 órakor,  érkezés kb. 
19.30. 

 Túravezetők: Harsányi Lászlóné és Kígyóssy László. 
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Április 8. szombat:  
Gyalogtúra: A „Bakonyi Gyilkos tó”: (7 km,  szintemelkedés: 220 m.) 
Útvonal: Bakonybél Odvaskői parkoló – Molnárkút-árok – Hamuházi rét 
– Hubertlaki tó („Gyilkos tó”) – Odvaskői parkoló. 
Találkozás: VOLÁN pályaudvar a „14” kocsi állásnál 7:00-kor. 
Indulás: 7:15-kor a Mór felé induló busszal, a Csókakői elágazásnál 
átszállás a Budapest-Pápai buszra az Odvaskői barlang megállóig. 
Utazási költség: teljes áron 2 x 465 + 1.120 Ft.   
Visszaindulás: 15:44-kor hasonló útvonalon, hazaérkezés kb. 18:00-kor. 
Túravezető: Imre Judit.  
 
 

Április 15. 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. 
 

 
Április 18 – 27. kedd – csütörtök: 
 Gyógyfürdő túra Harkányban (10 nap 9 éjszaka): 
 Szállás: a gyógyfürdőhöz közeli Forrás Hotelben, kétágyas zuhanyozós 

szobákban. (Hűtőgép, TV). 
 Ellátás: félpanzió, bővített kontinentális reggeli és kétféle választásos 

vacsora a szálló éttermében.  
Fakultatív kirándulások: Pécs, Siklós, Villány, Máriagyűd. 

 Költségek: az utazási költségeken kívül a szállás félpanziós ellátással, és 
idegenforgalmi adóval 48.000 Ft.  

 Jelentkezés: azonnal, de legkésőbb január 15-ig a túravezetőnél. 
 Túravezető: Szentes László. 
 
 
Április 19. szerda: 
 Séta a botanikus kertben: 
 Sakura virágzás az ELTE Természettudományi Múzeum Botanikus 

kertjében. 
 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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Április 22. szombat: 
 Kisvonatozás a Börzsönyben, a Duna-kanyar bal parti gyöngyszemei: 
          Útvonalterv: Verőce – Nagymaros – Zebegény,  
          Márianosztra: Kolostora hírhedt börtön lett. Megtekintjük a pálos rend  

történetét bemutató kiállítást, a templomot, a börtönmúzeumot,  illetve a 
rabtemetőt. Kisvonatozunk a közelmúltban elkészült kanyargós hegyi 
kisvasút vonalán  Nagyirtásig és vissza. Vác: vacsora rendelhető, ára: 
1.300,-  rövid séta a városközpontban.  
Útiköltség: 4.200 Ft.  Kisvasúti jegy:    4-16 évesig és 65 év felett: 800, 
felnőtt: 1.200,- .   
Jelentkezés: 2.200 Ft előleggel febr. 6-ig , a 2. részlet március 20-ig. 
Találkozás: Skála parkoló 6.25-kor, indulás 6:30 órakor, hazaérkezés  
kb. 20:00 óra. 

 Túravezetők: Harsányi Lászlóné és Kígyóssy László. 
 
Április 29. szombat: 
 Gyalogtúra a Sóstói Parkerdőben (7 km. szintemelkedés nincs): 
 Útvonal a „Tanösvény” bejárása. 

Találkozás: a Szedreskerti ltp-ről 9.45-kor induló 11-es autóbuszon, 
 9.30-kor a VOLÁN pályaudvarral szemben levő megállóban.   
 Hazaindulás: 13:05-kor, vagy 14:15-kor. 
 Túravezető: Tausz László. 

 
Május 7. vasárnap: 
 Dr. Horváth Géza emléktúra, 9. unokatúra a Vértesben:  
 Útvonal: Székesfehérváron rövid városnézés a belvárosban (45 perc) – 

Gánton a Bauxitbánya köveinek megcsodálása – ebéd a Vértes étteremben 
– igény szerint kisebb-nagyobb túrák Gánt környékén.  

 Találkozó: Székesfehérvár VOLÁN pályaudvar „16” kocsi állásnál 9:30-
kor, (találkozó a budapesti csoporttal - majd indulás 10:35-kor. (közben 
séta a városban). 

 Visszaindulás: Gántról: 14:42-kor, vagy 16:47-kor. 
 Túravezető: Horváth Emese és Nyakas Veronika. 
 
Május 13. szombat: 

Balatonkenese Tátorján tanösvény, Soós Lajos kilátó: (10 km.) 
Útvonal: Balatonkenese vasútállomás – Kultúra Háza – Református 
temető – Tatárlikak – Soós Lajos kilátó Balatonkenese vasútállomás. 
Találkozás: a MÁV pályaudvaron 9:00-kor az óra alatt. 
Indulás: 9:24-kor, hazaindulás 13:43-kor, vagy 15:43-kor vonattal. 
Útiköltség teljes áron: 2 x 745 Ft. 
Túravezető: Imre Judit. 
 



 8 

Május 17. szerda: 
 Balatonfüred, Tihany vonattal és busszal: 
 Séta a felújított Tagore sétányon, a Tihanyi Apátság megtekintése 

vezetővel, séta Tihanyban a Belső tónál és a levendulásban. 
 Találkozás: Székesfehérvár MÁV pályaudvar 07:00-kor az óra alatt. 
 Indulás: 07:22-kor, hazaérkezés kb. 18:00-kor. 

 Utazási költség: MÁV személy 2x1.300 Ft, (gyors 2x150 Ft  pótjegy). 
 Túravezető: Dr. Kissné Sinka Klára. 

 
Május 20. szombat: 
 Autóbuszos kirándulás Komárom-Esztergom megye kevésbé ismert 

remek helyeire: 
Útvonalterv: Agostyán: séta a főként impozánssá nőtt fenyőiről 
nevezetes arborétumban,  valamint  a  romantikus Római-tó körül.  
Gyarmatpuszta: Sándor Móric, az „ördöglovas” vadászkastélya, 
sírkápolnája, vadaskertje, horgásztava külön engedéllyel történő 
megtekintése.  Pusztamarót: főhajtás egy szinte elfeledett emlékhelyen.   

          Igen rossz időjárás esetén az esztergomi Keresztény Múzeum féltett 
          kincseit, műremekeit  csodáljuk meg. 
          Éttermi „estebéd”  rendelhető, ára: 1.300 Ft;  
          Útiköltség: 3.800 Ft , belépődíj felnőtt: 600,- diák, nyugdíjas:400,-. 
          Jelentkezés: 2.000 Ft előleggel febr.20-ig , a 2. részlet márc. 20-ig.  

Találkozás: Skála parkoló 6:55-kor, indulás 7 órakor, hazaérkezés 
          kb. 19:00 óra. 
 Túravezetők: Harsányi Lászlóné és Kígyóssy László. 
 
Május 26. 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. 

  
Május 27. szombat: 
 Teljesítménytúra: Velence 10-25-35 km.  IVV nemzetközi túra! 
 Szakosztályunk az idén 29. alkalommal rendezi meg a népszerű eseményt. 
 Rajthely: Pákozd, Budai út. Ingókő Étterem. Autóbusszal megközelíthető  

a VOLÁN pályaudvar „9” kocsi állásáról 6:30, 8:30-kor, valamint a „8” 
kocsi állásról 7:30-kor. 

 Túraindítás: a 10 km-es túra indítása 7:00 – 10:15 óra között, a rajthelyre 
legkésőbb 17.30-ig kell visszatérni.  Nevezési díj: 600 Ft, amelyért a 
résztvevők színes térképet, emléklapot, kitűzőt és virslit kapnak. 
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 Kérjük, a rajt/cél állomáson, vagy az ellenőrző pontokon segítséget 
 felajánló túratársak jelentkezését. 
 Szervezők: Molnár Margit és Kígyóssy László. 
 
Június 10. szombat: 

Gyalogtúra: Séta a Vértesben: (9 km. szintemelkedés 100 m.) 
 Indulás: VOLÁN pályaudvar „16” kocsi állás 7.35-kor. 

Útvonal: Kőhányás – Gánt.  Hazaérkezés kb. 15.00-kor. 
 Túravezető: Dorcsák Árpád. 
 
Június 14. szerda: 
 Budapesti séta:  

A Duna budai és pesti partján a Margit hídtól az Erzsébet hídig. 
(Látnivalók: Batthyány tér, Szent Anna templom, Clark Ádám tér, át a 
Lánchídon a Széchenyi térre, MTA épülete, szobrok a pesti sétányon, a 
felújított belvárosi templom, Sisi köztéri szobra az Erzsébet híd budai 
hídfőjénél.) 
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. 
 
 
Június 24-25. szombat-vasárnap: 
 Autóbusszal a Bükk-aljai kaptárkövek tájára és Egerbe: 
          Útiterv: Szombat: Bogács: családias hangulatú üdülőfalu pincesorral 
           - Cserépváralja: tufapincék - Cserépfalu: barlanglakások, 3 szintes  
          pincesor, millenniumi kilátó, ebéd: Hagymakrém leves, 3-féle sajttal  
          töltött csirkemell,  grillezett zöldség, steak burgonya,  savanyúság.  
          Borkóstoló hat fajtából, borvásárlási lehetőség,  „Humoros  Pinceséta”.  
 Szállás: az egri kollégium 2-3 ágyas, fürdőszobás szobáiban.  
          Vasárnap: reggeli: tojásrántotta, zsemle, tea. Eger: a frissen renovált  
           Érseki Palota bepillantást enged a főpapi élettérbe. Ebéd: Daragaluska 
           leves, Tavaszi csirkeragu, rizs, savanyúság. A Vár: felújított bástyák,  
           kiállítások, kazamata.  
           Részvételi költség: 15.500,- (útiköltség, szombati ebéd, borkóstoló,   
          vasárnapi reggeli, ebéd).  

Jelentkezés: 7.000 Ft előleggel febr.20-ig , a 2. részlet máj. 22-ig.  
Belépőjegyek: 70 év felett: 0,-, diák, nyugdíjas: 1.500,- felnőtt: 3.000,-.  
(2016. évi árak!) 

 Találkozás: SKÁLA parkoló 5:55, indulás 6:00, hazaérkezés vasárnap   
kb. 20:30-kor. 

 Túravezetők: Harsányi Lászlóné, Kígyóssy László. 
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Június 26-30. hétfő-péntek közötti hétköznap: 
 Autóbuszos látogatás a kecskeméti Mercedes Gyárban+városlátogatás: 
 Részletes túrakiírást a Mercedes Gyár visszaigazolása után hírlevélben, 

illetve az ügyeleti napokon tudunk adni. 
 Túravezető: Imre Judit. 
 
Július 7. péntek: 
 Autóbuszos kirándulás a Szegedi Ünnepi Játékokra: 
 A Mamma Mia című musical megtekintése. 
 Szervezés alatt! A részletes túrakiírás hírlevélben, illetve az ügyeleti 

napokon tudunk adni. 
 Túravezető: Kertész István. 
 
Augusztus 13-17. vasárnap-csütörtök: 
 Autóbuszos kirándulás a horvát tengerpartra és a Plitvicei tavakhoz: 
Aug. 13. Háromnegyed órás pihenő és vásárlási lehetőség a nagykanizsai 
TESCO áruházban, majd néhány horvát autópálya menti rövid pihenő után a 
szállás elfoglalása, fürdés a szállónk  előtti  partszakaszon. 
aug. 14. Plitvicei - tóvidék: a kb. 150 km távolságra lévő - a Világörökség 
körébe tartozó- méltán híres természeti látványosság  tavait, vízeséseit keressük 
fel  idegenvezetőnkkel gyalog, hajóval és panorámabuszon (stabil,  kényelmes 
sportcipő vagy bakancs, esőkabát !).  
aug. 15. Krk-szigeti kirándulás idegenvezetőnkkel 
Omisalj: séta  a  hangulatos  kisvárosban.  Kosljun szigetecskére kishajózunk, 
ahol a ferencesek kolostorát és kiállításait tekintjük meg  Vrbnik: borkóstoló     
( köszöntő italok : füge-, és gyógynövény pálinka, törköly).   Magyar nyelvű 
rövidfilm a gazdaságról és környékéről.  „Borkorcsolya”:   prsut /mediterrán 
sonka/, juhsajt.   3 féle bor  kóstolása. Borvásárlási lehetőség. 
Visszaútban  fürdés a  baskai strandon. 
aug. 16. Crikvenica: séta a magyar nemesség egykor kedvelt fürdőhelyén. Jó  
piaca  módot nyújt  ajándékok  vásárlására  is. Fürdés a  fizetős homokos 
strandon, ahol a  zuhanyozás és a WC-használat díjmentes.   
Esti sétahajózás: a korai vacsorát követően indulás 20 órakor a szállodánk alól,  
21 órakor érkezés Njivicére.  Kiépített gyönyörű partján sokféle szórakozási 
lehetőség  lesz a  kétórányi ott tartózkodás során: kávézás, fagyi, séta (még 
fürdés is elképzelhető).  23 órakor visszaindulás, a hajón italként felszolgálnak 
egy pohár bort, éjfél körüli érkezés.   
aug. 17.  reggeli után 10 órakor hazaindulás. Néhány horvát autópálya menti 
rövid pihenő után séta és vásárlási lehetőség  Varasd  történelmi belvárosában, 
szaküzleteiben.  Vacsora Balatonszentgyörgyön. 
 Szállás, ellátás: félpanzió a tengerparttól 50 m-re lévő UVALA SCOTT  
szálloda, Kraljevica kétágyas  /pótágyazható/, fürdőszobás  szobáiban. 
Pihenés, fürdések  a tengerben (fürdőruha!). 
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 Jelentkezés  a fogadóórákon, illetve a 22/465-118 telefonszámon Kőrösi   
Andrásné szervezőnél. A túra költségeiről tájékoztatást a jelenkezéskor adunk. 

A kedvezményes összegű csoportos  biztosítást megkötjük annak, aki kéri; 
születési dátum és a lakcím szükséges. 
Útlemondás esetén visszafizetésre csak  helyettesítő utazó befizetése után van 
mód, akit a lemondó utasnak kell biztosítani; természetesen segítünk a pótutas 
keresésben.   
Találkozás: 2017. aug. 13-án  6:15 órakor  a SKÁLA áruház mögötti 
parkolóban, indulás 6:30.     Érkezés aug. 17-én   21:00 óra körül. 
Túravezető: Harsányi Lászlóné,  Kígyóssy László       
 

Előzetes a második félévre tervezett túráinkból: 
Az alább felsorolt túrák részletes leírásai a II. félévi munkatervünkben 
jelennek meg, ahol időbeni és tartalmi változás is előfordulhat. 
 

Augusztus 19. szombat: 
 Séta a sárpentelei parkerdőben. 
 Túravezető: Tausz László. 
 
Augusztus 26. szombat: 
 Nyárbúcsúztató a Bregyóban: 
 Házigazda: Kertész István. 
 
Szeptember 9. szombat: 
 Séta a sárpentelei parkerdőben. 
 Túravezető: Tausz László. 
 
Szeptember 23. szombat: 
 Gyalogtúra Isztimér – Kisgyón – Bakonycsernye 11 km. szemelk: 200 m.) 

Túravezető: Dorcsák Árpád. 
 
Szeptember 30. szombat: 
 Séta a sárpentelei parkerdőben. 
 Túravezető: Tausz László. 
 
Október 7. szombat: 
 Autóbuszos kirándulás a Balaton felvidékre. Nagyvázsony – Dörgicse – 

Köveskál – stb. 
 Túravezetők: Harsányi Lászlóné és Kígyóssy László. 
 
Október 15. vasárnap: 
 Dr. Horváth Géza emléktúra, 10. unokatúra a Budai hegységben. 
 Túravezető: Horváth Emese. 
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Október 21. szombat: 
Séta a Sóstói Tanösvényen. (7 km.): 

 Túravezető: Tausz László. 
 
Október 28. szombat: 
 Őszi séta a Gaja-patak völgyében: (9 km. szintemelkedés 230 m.) 

Túravezető: Dorcsák Árpád. 
 
November 4. szombat: 
 XVI. Tihanyi Garda Fesztivál:  

Bencés Apátsági Múzeum, Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 
A Vértes Meteorral közös túra.  
Túravezető: Imre Judit és Újpál Gyuláné. 

 
Ügyeleti menetrend: 

A Gáz u. 19. alatti Alba Regia Sportcentrum épületében tartjuk ügyeleti 
óráinkat az alábbi HÉTFŐI napokon 16:00 – 17:00 óra között. 

 
Ügyeleti napok:   
 január: 9; 23;  február: 6; 20;  március: 6; 20; 
 április: 3; 24;  május: 8; 22;  június: 12; 26; 
 július: 10; 24.  
 

Kellemes Karácsonyt és boldog Új Évet, valamint 
túráinkhoz jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást és jó időjárást kíván 
 

A VEZETŐSÉG! 
 

                                                                                                                                     

                                                                                                         


