
 

                                                                Arborétum - Agostyán  
   

 

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. 
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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 2017. évre. 
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. Az 
igénylés rendje, 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 várócsarnokában az óra alatt 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. 
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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       427-021 
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 
 
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 
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 17:00 – 19:00 óra között szerezhetők be.  
 

A részletes program: 
 
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. 
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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 20:30 órakor a szállodánk 
alól, a két órás hajókázás után visszaérkezés 23:00 óra körül. 
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!). 
Jelentkezés  a fogadóórákon, illetve a 22/465-118 telefonszámon Kőrösi   
Andrásné szervezőnél. A túra költségeiről tájékoztatást a jelentkezéskor 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  04:45 órakor  a SKÁLA áruház mögötti 
parkolóban, indulás 05:00 órakor.     Érkezés aug. 17-én   21:00 óra körül. 
Túravezetők: Harsányi Lászlóné,  Kígyóssy László. 
 

 
Augusztus 26. szombat:   
 NYÁRBÚCSÚZTATÓ a Székesfehérvár Bregyó horgásztónál: 

A sikeres piknik felelevenítése, az ebéd halászlé szegedi módra, túrós 
csusza, bor, ásványvíz. 
Gyülekezés és beszélgetés, az emlékek felelevenítése: 10:00 órától.                                 
Az ebéd kb. 12:30-kor kezdődik (a halak életkorától függően). 
Költség: 2.200 Ft/fő (amely tartalmazza az ételek, italok és a rendezvény 
területfoglalásának költségeit). 
A halászlét Polyák Mihály túratársunk főzi, a túrós csuszát Kertész 
Istvánné készíti. 
A nyárbúcsúztatóra jelentkezni a befizetéssel egyidejűleg, az ügyeleti 
napokon, vagy személyesen a túravezetőnél Kertész Istvánnál (tel: 06 
30/410-1300) 2017. augusztus 22-ig lehet. 
Mindenkit szeretettel vár: a túravezető aki egyben a házigazda Kertész 
István, valamint a főzőmesterek és a horgásztó üzemeltetője.  
 
Figyelem! A Bregyó horgásztó – az útépítések miatt – autóbusszal (10-es;  
11-es; 12-es; 14-es; 36-os; 37-es járatokkal) a „Hosszútemető” megállótól  
kb. 500 m. sétával érhető el.       
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Szeptember 9. szombat: 
 Sárpentelei Parkerdő: (6 km. szintemelkedés nincs). 
 Találkozás: a Szedreskerti ltp-ről 9:20-kor induló 10-es autóbuszon, 
 vagy 9:15-kor a VOLÁN pályaudvarral szemben levő megállóban. 
 Vissza: az Orsovai úti végállomásról minden óra 45 perckor. 
 Túravezető: Tausz László. 
 
 
Szeptember 14. csütörtök: 
 Csók István Képtár Székesfehérvár: 
 Az Aba-Novák Vilmos kiállítás megtekintése. 
 Találkozás: 14:00 órakor a könyvtár előtt (Bartók Béla tér). 
 A részvételi szándékot előző nap délig telefonon jelezni kell. 
 Túravezető: Dr. Kissné Sinka Klára.  
 
 
Szeptember 16. szombat: 
 Gyalogtúra Isztimér – Kisgyón – Bcsernye 11 km. szintemelk: 200 m.) 
 Indulás: VOLÁN pályaudvar „10” kocsi állás 8:40-kor. 
 Útvonal: Isztimér – kisgyóni természetbarát telep – Bakonycsernye. 
 Hazaérkezés: kb. 15:00 órakor. 

Túravezető: Dorcsák Árpád. 
 

 
Szeptember 19 – 28. kedd – csütörtök 10 nap/9éj: 
 Zalakarosi gyógyfürdőtúra a Vértes Meteor TSE szervezésében. 
 A részletes programot e-mailben megküldtük, valamint az ügyeleti 

napokon megkapható.  
 Jelentkezés azonnal a túravezetőnél. 
 Túravezető: Szentes László. 
 
 
Szeptember 23. szombat:  
 Autóbuszos Balaton-felvidéki kirándulás:        
          Nagyvázsony: Kinizsi-vár, Postamúzeum (850,- Ft), a  pálos kolostor 

romjai – Óbudavár - Hegyestű: Geopark látványos  bazalt vulkánkúp 
kráterrel  (600,- Ft, 3-14 évesig 400,- Ft) - Köveskál: Mosóház- 
Szentbékkálla: a Káli-medence ékköve a Kőtenger rel -  Tapolca: séta a 
Malom-tó körül.           Ebéd hozott élelemből.  

          Jelentkezés: 3.500 Ft  útiköltség  befizetésével  szeptember 04-ig. 
 Találkozás: Skála parkoló 7:25-kor, indulás 7:30-kor, érkezés kora este. 
 Túravezetők: Harsányi Lászlóné és Kígyóssy László. 
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Szeptember 27. szerda: 
 Délelőtt a Memento Park megtekintése: 
 Utazás a Zónázó vonattal, majd Kelenföldtől a 150-es busszal. 
 Délután a Szent Gellért templom megtekintése Kelenföldön. 
 Találkozás a MÁV pályaudvaron 8:30-kor az óra alatt. 
 Költségek: MÁV: 2*1300 Ft; belépő 600 Ft; + BKV jegyek. 
 A részvételi szándékot előző nap délig telefonon jelezni kell. 
 Túravezető: Dr. Kissné Sinka Klára. 
 
 
Szeptember 29. péntek: 
 A Kutatók éjszakája Székesfehérváron: 
 Minden korosztálynak az ovistól a nyugdíjasig! 
 Találkozás kora délutántól késő estig. (később pontosítva, ha az időpont 

foglalásra megnyílik a lehetőség) 
 Program: - GRUNDFOS Magyarország Kft (víztisztítás a nagyvilágban); 
 - Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló (távcsöves bemutatók);  

- Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar (tudományos- és technikai     
bemutatók, játékok minden korosztálynak). 
Jelentkezés: a túravezetőnél szeptember 15-ig (az időpont- és létszám 

 foglaláshoz. 
 Túravezető: Imre Judit. 
 
 
Szeptember 30. szombat: 
 Sárpentelei Parkerdő: (6 km. szintemelkedés nincs). 
 Találkozás: a Szedreskerti ltp-ről 9:20-kor induló 10-es autóbuszon, 
 vagy 9:15-kor a VOLÁN pályaudvarral szemben levő megállóban. 
 Vissza: az Orsovai úti végállomásról minden óra 45 perckor. 
 Túravezető: Tausz László. 
 
 
Október első két hetében, munkanapon: 
 Autóbuszos kirándulás a Felvidékre:  
 Ógyalla (Hurbanovo): üzemlátogatás magyar nyelvű vezetéssel  a 

nevezetes csallóközi sörgyárban, sör kóstolási és vásárlási lehetőség – 
Madar: (est)ebéd, szőlőhegyi borkóstolás, borvásárlási lehetőség. 

 Jelentkezés az ügyeleti napokon.  
A pontos időpont egyeztetése, a költségek megállapítása folyik.  

          A részletes program a hírlevélben, illetőleg a jelentkezőknek postázzuk. 
 Túravezetők: Kőrösiné, Edit  és  Kígyóssy László. 
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Október 12. csütörtök: 
 Őszi séta Nadapon: 
 A Szintezési ősjegy és a Természetbarátok Emlékművének megtekintése. 
 Indulás: VOLÁN pályaudvar „9-es” kocsi állás 14:30-kor. 
 Hazaérkezés kb. 18:00 órakor. 
 A részvételi szándékot előző nap délig telefonon jelezni kell. 
 Túravezető: Dr. Kissné Sinka Klára. 
 
Október 15. vasárnap: 
 Dr. Horváth Géza emléktúra, 10. unokatúra a Budai hegységben. 

Útvonal: Nagykovácsi –Széltöréserdő – Csergezán kilátó (559 m) – 
Kopaszerdő – Vöröspocsolyáshát – Kecskehát (itt megszakítható) – 
Petneházirét – Adyliget buszmegálló. 
Táv: 10,7 km. Szintkülönbség 320 m. 
A túra rövid leírása: A Páty, Nagykovácsi és Telki hármas határán 
emelkedő 18 méter magas kilátó névadója a híres természet- és 
vadászfestő Csergezán Pál. A pont 100 lépcsőfokon elérhető magasságból 
egyedülálló körpanoráma tárul a látogatók szeme elé.  
Tiszta időben a főváros 100 kilométeres környezetét belátni, a Mátrától a 
Pilisen és Zsámbéki medencén át a Velencei hegységig. Az esztergomi 
bazilika akár felhős időben is szabad szemmel látható. A jól azonosítható 
látnivalók irányát a kilátószinten ábrák és feliratok jelzik. Édesapám ide 
vezette 2007-ben a jubileumi 10. unokatúráját így példáját 10 év elteltével 
én is követem. Az akkor egy éves Veronika lányom első szakosztályi 
túrája volt a Csergezán kilátó meghódítása. 
Találkozó: 9:30-kor Hűvösvölgyben a 63-as autóbusz megállójában. 
Fehérvárról megközelíthető a 7:48-kor induló személyvonattal, amely 
8:49-re ér a Déli pályaudvarra, majd a 8:59-kor, vagy a 9:14-kor induló 
61-es villamossal kell a Hűvösvölgyig utazni. 
Költségek teljesáron MÁV: 2*1300 Ft. + BKV jegyek. 
Várható visszaérkezés a Déli pályaudvarra 16 óra körül. 

 Túravezető: Horváth Emese. 
 
Október 18. szerda: 
 Délelőtt a felújított Deák téri (Budapest) Evangélikus Múzeum 

megtekintése: 
 Belépő: 65-70 év közötti nyugdíjasoknak 600 Ft; 70 év felett ingyenes. 
 2 órás vezetés ára 5000 Ft amely a résztvevők között megoszlik. 
 Délután: látogatás a Mentő Múzeumban. (Markó u.) 
 Találkozás a MÁV pályaudvaron 8:30-kor az óra alatt. 
 Költségek: MÁV: 2*1300 Ft; belépők; + BKV jegyek. 
 A részvételi szándékot előző nap délig telefonon jelezni kell. 
 Túravezető: Dr. Kissné Sinka Klára. 
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Október 21. szombat: 

Séta a Sóstói Tanösvényen. (7 km.): 
   Útvonal: a „Tanösvény” bejárása. 

Találkozás: a Szedreskerti ltp-ről 9:45-kor induló 11-es autóbuszon, 
 vagy 9:30-kor a VOLÁN pályaudvarral szemben levő megállóban.   
 Hazaindulás: 13:05-kor, vagy 14:15-kor. 
 Túravezető: Tausz László. 
 
Október 28. szombat: 
 Őszi séta a Gaja-patak völgyében: (9 km. szintemelkedés 230 m.)  

Indulás: VOLÁN pályaudvar „15” kocsi állás 8:40-kor. 
 Útvonal: Bodajk, Ifjúsági tábor – Gaja völgye – Alba Regia forrás  - 

Szőlőhegy – Fehérvárcsurgó. Hazaérkezés kb. 15:00-kor. 
Túravezető: Dorcsák Árpád. 

 
November 4. szombat: 
 XVI. Tihanyi Garda Fesztivál:   

Program: Bencés Apátság, részvétel a Garda fesztiválon, a kikötőben, a 
félsziget bebarangolása, a program látnivalóinak megtekintése 
Találkozás: MÁV pályaudvar csarnokában 7:10 órakor az óra alatt. 
Indulás 7:22-kor Balatonfüredre, majd busszal Tihanyba. 
Költségek teljes áron: MÁV 2*1300 Ft, busz: 2*310 Ft.  
Hazaérkezés 18:40-kor.  
A Vértes Meteorral közös program. 
Túravezető: Imre Judit és Újpál Gyuláné. 
 

November 11. szombat: 
          Megyei kulturális körút autóbusszal:  
          A program: Perkáta: az újjávarázsolt  Győry-kastély egykori 

tulajdonosainak családtörténeti-, illetve a település kínai kapcsolatát 
bemutató kiállítások; Műszaki régiségek, főként kerékpárok gyűjteménye. / 
Megunt, használaton kívüli rádiót, kávédarálót, írógépet stb. a gyűjtemény 
szívesen fogad. Ha lenne felajánlás, a busszal el is szállíthatjuk./  
Kápolnásnyék: a felújított Halász kastély kiállítása  „Egy család három 
iskolateremtő művész” címmel.  FERENCZY Károly a századelő 
magyarországi festészetének kiemelkedő mestere volt. Lánya, Noémi  a 
gobelinművészet legnagyobb hazai alakja, fia, Béni a modern magyar 
szobrászat  megújítója.   
Lovasberény: a Cziráky-kastély és kápolnája, valamint a község legrégibb 
parasztházában berendezett Lenke  Galéria  Ütő Endre  érdemes művész,  
operaénekes  képzőművészeti alkotásaival. 
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          Belépődíjak, tárlatvezetések díja összesen: 1.700,- Ft.  Ebéd 1.300,- Ft-ért  
rendelhető.   
Útiköltség: 2.600 Ft.  Jelentkezés október 16-ig  az útiköltség 
befizetésével, az ebédigény jelzésével. 

 Találkozás: Skála parkoló 7:50-kor, indulás 8 órakor, érkezés kb. 17:00 
órakor. 

 Túravezetők: Harsányi Lászlóné  és Kígyóssy László. 
 

November 15. szerda: 
 Budapesten a gazdagréti és az Etele úti Meszlényi Zoltán templomok 

faliképeinek megtekintése. 
 Találkozás a MÁV pályaudvaron 8:30-kor az óra alatt. 
 Költségek: MÁV: 2*1300 Ft; belépők; + BKV jegyek. 
 A részvételi szándékot előző nap délig telefonon jelezni kell. 
 Túravezető: Dr. Kissné Sinka Klára. 
 
December 2. szombat: 
          Autóbuszos adventi kirándulás Pécsre: 
          A program: 12 órakor a Püspöki Palota dolgozószobáit, szalonjait,  

a „titkos” föld alatti összekötő folyosót, a Püspöki Pincét és a Magtár 
Látogató központot tekintjük meg.  
A belépő díjak: diák, nyugdíjas 800,- Ft, felnőtt 1.500,- Ft.  

          Rövid fakultatív  belvárosi séta keretében  néhány szép épület felkeresése.  
Étkezés egyénileg étteremben, vagy az adventi vásár forgatagában.  Az 
esti díszkivilágítás látványával és hangulatával búcsúzunk a baranyai 
fővárostól. Jelentkezés minél előbb, a  4.500,- Ft útiköltség  befizetése 
legkésőbb november 06-ig. 

          Találkozás: Skála parkoló 7:55-kor, indulás 8 órakor, érkezés kb. 20 óra. 
          Túravezetők: Harsányi Lászlóné és Kígyóssy László.  
 
December 13. szerda: 
 Budapesten a Kodály Zoltán emlékmúzeum (Andrássy út 89.) 

megtekintése délelőtt, majd  
délután a Ferenc József és felesége Erzsébet koronázásának 150. 
évfordulója alkalmából nyílt a koronázási ceremóniát és a királyné életét 
bemutató kiállítás megtekintése a budavári Nagyboldogasszony-, 
közismert nevén a Mátyás templomban. 
Találkozás a MÁV pályaudvaron 8:30-kor az óra alatt. 

 Költségek: MÁV: 2*1300 Ft; belépők; + BKV jegyek. 
 A részvételi szándékot előző nap délig telefonon jelezni kell. 
 Túravezető: Dr. Kissné Sinka Klára. 
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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:   
  
 július: 10; 24. augusztus: 7; 21; szeptember: 4; 18; 
 október: 2; 16; november: 6; 20; december: 4. 
 

 
Túráinkhoz jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást és jó időjárást kíván 
 

A VEZETŐSÉG! 
 
                                                                                                          


