Gaja-patak (Bodajk - Fehérvárcsurgó)

A székesfehérvári ALBA REGIA SC Természetjáró Szakosztály
2019. évi munkaterve
Köszöntjük programunk olvasóit, a szakosztály régi és új tagjait,
valamint a belépni szándékozókat.
Általános tudnivalók:
Fogadó óráinkat az ALBA REGIA Sportcentrumban, /Gáz u. 19./ tartjuk,
amelyek időpontjai a munkaterv végén találhatók.
Csak az éves tagdíjukat befizetők jelentkezhetnek és vehetnek részt
különjárati buszos útjainkon és egyéb rendezvényeinken. Kérjük,
a mellékelt adatlapokat a tagdíj befizetésekor kitöltve hozzák
magukkal.
A 2019. évre fizetendő tagdíjak a következők:
Felnőtt tagdíj (18. életév felett)
3.000,- Ft.
Ifjúsági tagdíj (18. életévig)
1.500,- Ft.
Aki a tagdíjat befizeti, a Magyar Természetjáró Szövetség tagjává válik, és
igényelheti a számos kedvezményre jogosító, névre szóló Természetjáró
Kártyát. A kedvezmények jegyzéke a www.termeszetjaro.hu honlapon
található.

2

Aki más szakosztálynál, egyesületnél már érvényesített, vagy érvényes
Természetjáró kártyával rendelkezik, de nálunk tag, vagy az akar lenni, 1.500,Ft tagdíjat fizessen a 2019. évre.
Az év folyamán belépő új tagjaink is teljes évi tagdíjat fizetnek.
A postaköltség csökkentése érdekében az e-mail címüket is megadó
tagjainknak hírlevélben küldjük meg programjainkat és a legfrissebb
híreket.
A különjárati buszos utakra jelentkezéskor az előleg, vagy a teljes összeg
befizetését legkésőbb a programban megadott határidőig kérjük. Ha ez a
határidőig nem történik meg, a tartalék - jelentkezők kerülnek a névsorba. A
befizetett összeg a szállás, az autóbusz lefoglalására szükséges. A buszok csak
kellő létszám esetén indulnak.
A különjáratos utakra befizetett összeget útlemondás esetén csak helyettesítő
személy biztosítása esetén tudjuk visszafizetni!
A belépődíjaknál,
szállásdíjnál a 2018. évi összegekkel számoltunk. Ha egyes cégek 2019-ban
díjat emelnek, úgy az aktuális emelt összeget kell összegyűjtenünk.
A belépődíjakat és az étkezések árát az utazás során, a buszon szedjük össze.
A menetrend szerinti autóbuszos, vagy vonatos útjainknál a programban
szereplő kocsi-állásnál vagy a vasútállomás jegyváltó csarnokában 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.
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
Kígyóssy László
300-295 vagy 20/390-9635
Polyák Mihály
300-018 vagy 30/377-8615
Tausz László
300-823 vagy 20/413-6611
Szentes László
315-794 vagy 20/329-2564
Az alábbi jelvényszerző túramozgalmakhoz kapcsolódhat:
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).
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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:
Január 6. 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 9. szerda:
Séta a Budai Várban, a felújított középkori Parlament épülete (I.ker.
Szentháromság tér), délután a Várkert Bazárban a"Csernus és a
Montmartre" kiállítás, illetve a művész Csernus Tibor Emlékműterme
Tal.: 8.30 a vá. jegyváltó csarnokában Ind. : 8.48. Visszaérk.: 18 ó.
Telefonon előre jelentkezést kérek legkésőbb a túra előtti napon!
Túravezető: dr. Kissné Sinka Klára
Január 26. szombat:
Évzáró – évnyitó találkozó a Csákvári Csárdában
Utazás autóbusszal, gyülekezés Szfvár, Skála parkoló, ind. 9 órakor.
Program: Manyi vezetésével ismerkedés a Vértes ölén fekvő Csákvár
nevezetességeivel. Ebéd kb.13 órakor, ezután visszatekintünk a múlt
évre és beszámolunk az előttünk álló kirándulásokról.
Hazautazás 16-17 óra.
Részvételi díj: 4.500Ft, mely tartalmazza az utazási költséget, a belépődíjat és az alábbi menüt: üdvözlőital házi pálinka
- Csontleves metélttel
- Főmenü: "A" - Gombás sertésszelet ( 2 szelet) nokedlivel / vagy
"B" - Csákvári tál 2 személyre (2 szelet rántott sajt, rántott
csirkemell és párizsi szelet, továbbá rántott borda, rizibizi,
hasábburgonya és savanyúság) ; ehhez a változathoz 2-2
személynek társulni kell)
- Desszert: 2 szelet sütemény, 1-2 pohár bor vagy üdítő.
Az ezen felüli fogyasztás (kávé, sör, stb.) egyéni térítéses.
Jelentkezés: 2019. január 22-ig a részvételi díj egyidejű befizetésével, valamint a választott menü megjelölésével.
Házigazda: Kőrösiné, Edit, Molnár Margit
Február 9. szombat:
Téli átmozgató séta Pokol pincétől a Pentelei tornapályáig
Útvonal: Pokol pince- Napsugár dűlő-Pentelei tornapálya
Táv: 4 km Találkozás: 7.45-kor az autóbusz állomás 6 kocsiállás.
Indulás: 8.00-kor Polgárdiig közlekedő busszal.
Visszaindulás: az Orsovai út végéről a 10-es busszal minden óra 45-kor.
Túravezető: Imre Judit
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Február 13. szerda:
A MTA könyvtára és a kupolacsarnok festménykiállítása, majd a Szent
István Bazilika megtekintése
Tal.: 8.30 a vá. jegyváltó csarnokában Ind. : 8.48. Visszaérk.: 18 ó.
Telefonon előre jelentkezést kérek legkésőbb a túra előtti napon!
Túravezető: dr. Kissné Sinka Klára
Március 20. szerda:
A Posta Múzeum és a Ráth György Múzeum megtekintése
Tal.: 8.30 a vá. jegyváltó csarnokában Ind. : 8.48. Visszaérk.: 18 ó.
Telefonon előre jelentkezést kérek legkésőbb a túra előtti napon!
Túravezető: dr. Kissné Sinka Klára
Március 30. szombat:
Autóbuszos kirándulás Kemenesaljára:
Ság-hegy: a tűzhányók működését látványosan bemutató Vulkánházban
követjük a magma útját a kitörési pontig, a kürtőig. Séta a valódi
bazaltvulkán kráteréig - Celldömölk: belvárosi séta, kegytemplom, bencés
romtemplom - Ostffyasszonyfa: a Monarchia egyik legnagyobb
hadifogolytáborának szépen rendbe hozott temetője hat nemzet több,
mint tízezer katonájának nyughelye.
Költség: 5.000 Ft. Jelentkezés mielőbb, befizetés 02.25-ig .
Belépők: diák, 70 év alatti nyugdíjas: 900 Ft, aktív felnőtt: 1.300 Ft.
Ebéd rendelhető kb. 1.500 Ft , részletek később.
Találkozás: Skála parkoló 6:45-kor, indulás 6:50-kor, érkezés kb. 20 óra.
Túravezetők: Harsányi Lászlóné és Kígyóssy László
Április 6. szombat:
Az újjászületett sóstói tanösvény: (6 km, szintemelkedés nincs).
Találkozás: a Szedreskerti ltp-ről 8.45-kor induló 11-es autóbuszon, vagy
9.53-kor a buszpályaudvarral szemben levő megállóban.
Túravezető: Tausz László
Április 10. szerda:
Séta a Batthyány tér műemlék épületei és szobrai között
(Vásárcsarnok, Szent Anna templom, Kölcsey Ferenc és Gróf Batthyány
Lajos szobor), majd du. a felújított Budai Vigadó (Hagyományok Háza)
épületét nézzük meg.
Tal.: 8.30 a vá. jegyváltó csarnokában Ind. : 8.48. Visszaérk.: 18 ó.
Telefonon előre jelentkezést kérek legkésőbb a túra előtti napon!
Túravezető: dr. Kissné Sinka Klára
Április 13. szombat:
Zsámbék nevezetességei
Útvonal: Romtemplom, Lámpamúzeum, Tájház, Törökkút, Zárdakert.
Táv: 6 km Találkozás: 7.45-kor az autóbusz állomás 16-os kocsiállás.
Indulás: 8.00-kor Esztergomig közlekedő busszal.
Visszaindulás: 15.10-kor
Túravezető: Imre Judit
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Április 27. szombat:
a.) Városi természetbarát találkozó a sárpentelei Parkerdőben.
Gyülekezés a Szedreskerti ln.-ről 9.20-kor induló 10-es busz Orsovai u.-i
végállomásán. Séta Széchenyi Zsigmond emlékkövéhez, műsoros
megemlékezés, koszorúzás. Beszélgetés a Nagy esőbeálló alatt. Vissza:
az Orsovai úti végállomásról minden óra 45 perckor induló 10-es busszal.
b.) Autóbuszos kirándulás a felvidéki Fülekre /Filakovo/ és az Ipoly
mentére
Szécsény: a bencés templom és kolostor – Nógrádszakál, a Palóc Grand
Canyon tanösvény: mindenki végigsétálhatja a rövid, de szép
szurdokvölgyet- Fülek: a felújított vár és kiállításainak megtekintése
tárlatvezetéssel.
Költség: 5.500 Ft.
Jelentkezés mielőbb, befizetés 03.25-ig .
A belépődíjak, tárlatvezetések árai: 600 Ft, ill. diák, 70 év alatti nyugdíjas:
3 €, aktív felnőtt: 5 €.
Ebéd: Palócgulyás /1.300 Ft/
Találkozás: Skála parkoló 6:25-kor, indulás 6:30-kor, érkezés kb. 20 óra.
Túravezetők: Harsányi Lászlóné és Kígyóssy László
Május 4 – 5. szombat – vasárnap:
Autóbuszos kirándulás Stadtschlaining és környéke, Johannesbachklamm
A Városi Szövetség kétnapos kirándulást szervez kőszegi szállással,
félpanziós ellátással tagszervezetei tagjai részére a burgenlandi Városszalónakra
és környékére: 8 km-es IVV túra 1,5 € rajtpénz, vagy séta a belvárosban.
Másnap rövid túra az alsó-ausztriai Johannesbachklamm jól járható
szurdokában. Szakosztályunk 5 fővel vehet részt az úton. Kérésre részletes
tájékoztatót küld lkigyossy@gmail.com , jelentkezés is e címen.
Május 12. vasárnap:
13.Unokatúra Pomáz –Kő-hegy – Szentendre, Kocsigyár
Táv: 10 km Szintkülönbség: 350 méter.
Szentendre és Pomáz közigazgatási területének határán fekszik a Visegrádihegység délkeleti „végvára” a Kő-hegy. E települések felől közelítve látványos
sziklaletörések hívják magukra figyelmünket. A hegy lapos fennsíkján található
a Kő-hegyi menedékház, ahol kvízt szervezünk a résztvevők számára. Dr.
Horváth Géza 15 évvel ezelőtt járt erre, akkor a szélvészgyors Maja asszony
vezette a turistaházat.
Találkozó: A HÉV Batthyány térről 9.18-kor Szentendrére induló vonatának
hátulról számított 3. kocsijában; jegy Pomázig váltandó. Szfv-ról a 7.48-kor
induló, Bp. Déli-pu-ra 8.48-ra érkező vonattal javasolt utazni, majd tovább
metróval két megálló a Batthyány tér.
Érkezés Szfv-ra 18 óra körül.
Kérem, hogy a szeptember 1-i túrámra jelentkezők május 31-ig értesítsenek
részvételi szándékukról, illetve augusztus 31-ig erősítsék meg azt.
Túravezető: Horváth Emese
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Május 15. szerda:
Vonattal Esztergomba. A Bazilika, a Kincstár meglátogatása és a
MNM Esztergomi Vármúzeumának megtekintése
A találkozás, és vonatindulás időpontját a tavaszi vasúti menetrend alapján a
jelentkezéskor tudom megmondani. (Budapesten keresztül korai időpontban,
6-7 óra között várható az indulás Szfv-ról).
Visszaérk.: 19 ó.
Telefonon előre jelentkezést kérek legkésőbb a túra előtti napon!
Túravezető: dr. Kissné Sinka Klára
Május 18. szombat:
Kétjárműves kirándulás a Bakonyba „ kényelmesen”
Bakonyjákó: buszunkról átszállunk kisvonatra /DOTTO/, hogy a
gyalogolni kevésbé tudók is eljussanak e festői táj legszebb részeire:
Németbánya-Királykapu - Hubertlak, „bakonyi Gyilkos-tó” -Witt-kilátó - Gerence- puszta, ahol visszaülünk buszunkba.
Vacsora
rendelhető, kb. 1.600 Ft, részletek később.
Költség: 7.000 Ft.
Jelentkezés mielőbb, befizetés 04.25-ig .
Találkozás: Skála parkoló 6:40-kor, indulás 6:45 órakor, érk: kb. 20 óra.
Túravezetők: Harsányi Lászlóné és Kígyóssy László
Június 12. szerda:
Séta a Margitszigeten, a Margit-hídtól az Árpád-hídig
Tal.: 8.30 a vá. jegyváltó csarnokában Ind. : 8.48. Visszaérk.: 18 ó.
Telefonon előre jelentkezést kérek legkésőbb a túra előtti napon!
Túravezető: dr. Kissné Sinka Klára
Június 19. szerda:
Budai kirándulás belépőjegyek nélkül
Program: a pesthidegkúti Klebersberg Kultúrkúria, illetve Kastély,
emlékház, továbbá a rózsadombi Gül Baba türbe újjávarázsolt
épületeinek megtekintése. Találkozás a vasúti pu. jegyváltó csarnokában
8:30-kor ,utazás Bp.-re a 8.48-as vonattal, hazaérkezés délután. A
fővárosi közlekedéshez legalább 6 BKK -jegy szükséges. Menüebéd / kb.
1.200 Ft/ igénye esetén telefon jelentkezést kérek jún. 16-ig.
Túravezető: Kígyóssy László
Június 22. szombat:
Kerékpárral az iszkaszentgyörgyi Csillag-hegyi kilátóhoz Táv: 30 km
Találkozás 7.45-kor az Országalmánál, indulás: 8.00-kor
Visszaérkezés: kb. 15 óra körül.
Túravezető: Imre Judit
Június 29. szombat:
Balatonalmádi Vörös Homokkő Tanösvény, Óvári (Messzelátó) kilátó
Útvonal: Pannonia Aqua- Óvári messzelátó – Kőbánya - Régi mozdony Szent Jobb Kápolna - Öreg park (Sóhajok hídja
Táv: 6 km
Találkozás 7.10-kor a Vasútállomás órája alatt
Indulás: 7.23-kor a
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tapolcai vonattal Balatonalmádiig. Visszaindulás: 13.27-kor vonattal.
Túravezető: Imre Judit
Július 20. szombat:
Autóbuszos kirándulás Zala megye keleti felébe
Zalakaros: a híres fürdőhely egyik újdonsága a termáltó és az ökopart
- Zalamerenye: korhűen helyreállított malom, benne egy új pálinkafőző
Kehidakustány: Deák Ferenc kúriája tárlatvezetéssel, majd fürdés az
élmény-, gyógy-, és strandfürdőben: felnőtt 2.200 Ft, nyugdíjas 1.800 Ft.
Költség: 6.000 Ft. Jelentkezés mielőbb, befizetés 06.03-ig .
Belépődíjak: őrlési bemutató és a pálinkafőző ismertetése 3 féle termék
kóstolásával, szakvezetéssel; tárlatvezetés: 2.200 Ft. Ebéd: kb.1.300 Ft.
Találkozás: Skála parkoló 6:20-kor, indulás 6:30, érk: kb. 20 órakor.
Túravezetők: Harsányi Lászlóné és Kígyóssy László

Előzetes a második félévre tervezett túráinkból:
Az összes túra részletes leírása a II. félévi munkatervünkben jelenik meg,
ahol időbeni és tartalmi változás is előfordulhat.
Augusztus 31. szombat:

Nyárbúcsúztató

Évtizedes hagyományainkat ápolva új helyen ismét megrendezzük a
nyárbúcsúztatót. Helyszín: Pátka, „Róth” magán- horgásztó, ahol
közkívánatra ismét halászlé készül.
Indulás: Skála parkoló 10.30-kor
13.00-kor ebéd : app. házipálinka, halászlé, pogácsa, üdítő, bor.
Részvételi díj: 3.000-Ft/fő. Jelentkezni a befizetéssel egyidejűleg, a fogadó
órákon augusztus 26-ig lehet.
Bízva a jó időben: napozás, beszélgetés, séta a tó körül.
Hazaindulás a hangulat függvényében.
Főszakács : Polyák Mihály, megerősítve a pátkai túratársakkal.
Szeptember 1. vasárnap:
14. Unokatúra. Dr. Horváth Géza emléktúra az iszkaszentgyörgyi
Amadé-Bajzáth- Pappenheim- kastélyba és környékére
Útvonal: Székesfehérvár belvárosának megtekintése (1 óra), Iszkaszentgyörgyön
séta, a kastély látogatása idegenvezetéssel. Gyalogtúra: Kastélybirtok
tanösvény, Kőasztal, Kilátó, Piramis, faluközpont. Táv: 6 km, szintkülönbség
250 m.
Találkozó:
1. A túravezető a csoportot Székesfehérváron a Budapest Népliget
buszpályaudvarról 8.15-kor induló és 9.30-kor Székesfehérvárra érkező
autóbusz megállójában várja.
2. csatlakozni lehet a túrához Székesfehérvár autóbusz pályaudvaron
10.40-kor az Iszkaszentgyörgy felé menő autóbusz megállójában,
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3. 11.00-kor Iszkaszentgyörgyön, a gyógyszertár megállóban a
gépkocsival, vagy kerékpárral érkezőknek.
A kastély barokk szárnyának (főépület) jelenlegi finn származású bérlője és
fenntartója Ari Santeri Kupsus lovag bemutatja az általa üzemeltetett múzeumot
és nyári lakhelyét.
Földszint: a kerti szalon barokk bútorokkal díszített, egykor Pappenheim gróf
és családja nyári rezidenciája. Ezeket ma a budapesti Ari Kupsus Galéria
kiállítótermeként használja.
Emelet: a tíz –aprólékosan berendezett- szalon olyan, mintha a grófi család
csupán a délutáni kerti sétára távozott volna . Minden bútor és díszítőelem 1860
előtt készült. A szalonok különböző stílusokban díszítettek: biedermeier-,
rokokó-, empire-, Napóleon szalon.
Az összes terem megtekintésének időtartama: 1 - 1,5 óra. A kastély
magánkézben van, nem kap állami vagy más pénzügyi támogatást.
Belépési adomány: a földszint megtekintése 1.000Ft, az emeleté 2.000Ft.
10 év alatti gyermekek belépési adománya a normál ár fele.
20% csoport kedvezmény 25 fő felett. Nyugdíjas kedvezmény nincs.
Kérem, a túrára jelentkezők értesítsenek részvételi szándékukról május 31ig, illetve augusztus 31-én kérném a részvétel megerősítését. Legyenek
szívesek megadni, hogy a kastélyt meg kívánják-e tekinteni, amennyiben
igen, akkor az emeletet, földszintet, vagy mindkettőt.
A kastély parkban lehet sétálni, piknikezni, játszani azoknak, akik nem kívánnak
a kastélyban körülnézni.
E-mail: emeseh13@gmail.com vagy 06 30 369 8463 telefon
Várható visszaérkezés: Iszkaszentgyörgyről 14.50-kor induló autóbusz 15.10-re
érkezik Székesfehérvárra, Budapestre az autóbusz 16.30 vagy 17.10-re érkezik.
Túravezető: Horváth Emese
Szeptember 7 – 8. szombat – vasárnap:
Autóbuszos kirándulás Wechsel-hegység, Bécsi erdő
Mönichkirchen: a kedvelt klimatikus gyógyhelyről 4-üléses libegővel jutunk az 1.200m magas Schwaigra. Kisebb túra vagy séta, netán
ejtőzés a hegyi fogadó éttermében. - Heiligenkreuz: a világhírű ciszter
apátság és kolostor megtekintése - Baden: séta a patinás fürdőhely parkos
belvárosában.
Szállás: Kőszeg 2-3 szobás városszéli panzióban kétfogásos vacsorával,
büfé reggelivel.
Kérésre csoportos biztosítást kötünk.
Költség: 15.000,- Ft, amely tartalmazza az útiköltséget, a szállásdíjat és
az idegenforgalmi adót. Jelentkezés mielőbb, a 15.000 Ft befizetése
06.03-ig.
Étkezési díj: 3.400 Ft.
A belépődíjak és a felvonó menetdíja oda-vissza: diák:14€,
nyugdíjas:19€, aktív felnőtt:21€. Az étkezési díj, a biztosítási díj és az
euro összeg befizetése az utazás során, a buszon történik.
Vasárnapi vacsora is rendelhető, kb. 1.300 Ft, részletek később.
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Találkozás:SKÁLA parkoló 6.25, indulás 6.35, érk. vasárnap kb.20.30.
Túravezetők: Harsányi Lászlóné és Kígyóssy László
Szeptember 21. szombat:
Duna- parti séta Dunaújvárosban: Kálvária - Madárles kilátó /6 km/
Találkozás 7.20-kor az autóbusz pályaudvar 3-4 kocsi-állásánál. Indulás:
7.35-kor a dunaújvárosi busszal. Visszaindulás: 13.50-kor induló busszal.
Túravezető: Imre Judit
Október 5. szombat:
Autóbuszos kirándulás Kaposvárra és környékére
Várda: Szász Endre világhírű grafikus kastélymúzeumának antik műtárgy
gyűjteménye, műterme, arborétum jellegű park, Cadillac-ek - Kaposvár:
a Róma villa, Rippl-Rónai József festőművész emlékháza Kaposszentjakab: a 11. sz-ban épült bencés apátság romjai.
Költség: 5.200 Ft. Jelentkezés mielőbb, befizetés 08.12-ig .
Találkozás: Skála parkoló 6:20-kor, indulás 6:30 órakor, érk: kb. 19óra.
Túravezetők: Harsányi Lászlóné és Kígyóssy László
Október 20. szombat:
Sóstói tanösvény: (6 km, szintemelkedés nincs).
Találkozás: a Szedreskerti ltp-ről 8.45-kor induló 11-es autóbuszon, vagy
9.53-kor a buszpályaudvarral szemben levő megállóban.
Túravezető: Tausz László
A fogadóórák napjai:
A Gáz u. 19. alatti Alba Regia Sportcentrum épületében tartjuk
fogadó óráinkat az alábbi HÉTFŐI napokon 16:00 – 17:00 óra között.
január: 7, 14, 21,

február: 11, 25,

március: 11, 25,

április: 8, 29,

május:

június:

július:

augusztus: 12, 26.

1, 29

6, 20,

3, 17,

Túráinkhoz jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást és jó időjárást,
továbbá áldott Karácsonyt és boldog Új évet kíván a
a VEZETŐSÉG!

