
 

Július 2. szombat                   Egy nyári nap Szekszárdon 
   
Útvonal: Babits Mihály Emlékház-Mézeskalács Múzeum-Kálvária kilátó 
Túratáv: 8 km 
Találkozás: 7.45-kor a vasútállomás órája alatt 
Indulás: 8.02-kor induló vonattal Szekszárdra 
Visszaindulás: 13.59-kor vagy 15.59-kor induló vonattal Székesfehérvárra 
Útiktg. (teljes árú) oda-vissza Szfvár-Szekszárd 2*2.200,- Ft  
Belépők: Babits Múzeum: 800,- Ft/fő, Mézeskalács Múzeum 800,- Ft/fő 
Túravezető: Imre Judit  
 
Július 9. szombat                  Tihanyi Kis Kör (levendula virágzás idején) 
Találkozó: Székesfehérvár vasútállomáson 7:00 órakor 
Indulás: 7:24- kor a KATICÁVAL Balatonfüredig, ott buszra szállunk Tihany 
felé. Tihanyba kb. fél 10-10 órakor érkezünk. 
Útvonal: Tihany kikötő→ZT→Ciprián forrás→Barátlakások→Óvár-
hegy→Szélmarta sziklák→Apátsági pince és présház→Aranyház gejzirit-
kúp→S+ → Tihanyi Belső-tó →Tihanyi Bencés Apátság, Pisky sétány, 
Kálvária,→Kikötő (visszafelé a kikötőt és buszmegállót Dottoval is 
megközelíthetjük. 
Túratáv: 8,6 km, szintkülönbség: fel: 319 m, le: 319 m. A túra tervezett 
időtartama lassú 3 km/órás tempóban, pihenőkkel: 4 óra. 
Hazaindulás: Tihanyból a hajóállomásról a 14:32-kor, 15:01-kor, vagy 15:31-kor 
induló autóbusszal Balatonfüredre, ahonnan a 15:11-kor induló KATICÁVAL, 
vagy 16:23-kor induló VIZIPÓKKAL indulunk hazafelé. Hazaérkezés 16:32-kor, 
vagy 17:41-kor. Balatonfüredről gyakrabban indul autóbusz, ezért helyben 
döntjük el, mivel megyünk.  
Igény szerint Tihanyból hajóval is mehetünk Füredre.  
Költségek: Szfvár-B.füred: vonat 2. osztály (1 irányba) teljesárú: 1300 Ft, 
autóbusz kb. 1200-1400 Ft, autóbusz teljesárú B.füred-Tihany 250 Ft-400 Ft (egy 
irányba). Opcionális: Tihany kisvasút (Posta-Kikötő): 600 Ft, hajójegy ára 
Tihany-Füred között kb. 2.000-3.000 Ft. 
Túracipő, napvédelem (naptej-sapka-kendő), esővédő öltözet, kullancsriasztó 
kötelező! 
Víz-fagyi-sör-bor vételi lehetőség sűrűn adódik az útvonalon! 
A túra előtt legkésőbb június 28-án 20 óráig jelentkezést kérek, mivel a 
vonatjegy vételről addigra lesznek pontos információim. Lehet, hogy előző 
nap meg kell venni! Ne vegyünk retúr jegyet, mert lehet, hogy hazafelé 
busszal jövünk! 
Túravezető: Harsányi Anikó Mária 30/302-2901 
 



Augusztus 5. péntek: Iszkaszentgyörgy, Amadé-Bajzáth-Pappenheim 
kastély,  

Útvonal: Kastélypark-Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastély kiállításainak 
megtekintése a 14.00-kor kezdődő tárlatvezetéssel.  Túratáv: 2 km   

Találkozás: 12.30-kor a buszállomás 10 kocsiállásánál  

Indulás: 12.40-kor az Isztimérre közlekedő busszal Iszkaszentgyörgy 
kastélyparkig. 

Visszaindulás: 15.48-kor   

Úti ktg (teljes árú) oda-vissza Szfvár-Iszkaszentgyörgy 2*310,- Ft  

Belépő: felnőtt: 2.000,- Ft 62 év felett: 1.000,- Ft   

Túravezető: Imre Judit   

 
2022. szeptember 3. szombat: Nyárbúcsú a Balatonnál - Keszthely, Szigliget 

csodái 

Találkozó: 6:15-kor Skála parkolóban. Indulás: 6:30-kor 

Keszthely: első programunk a páratlan érdekességet rejtő gótikus stílusban épült 
Magyarok Nagyasszonya Templom, Keszthely főterén. A város legrégebbi, 
most is álló épülete, továbbá itt találhatók a mai Magyarország legnagyobb 
gótikus freskói. 
Helikon Kastélymúzeum: a keszthelyi Festetics kastély Magyarország 
leglátogatottabb kastélya. Ma muzeális intézményként működik. Helyi 
tárlatvezetővel megismerhetjük a főúri enteriőrt idéző kastély belső termeit, majd 
a csodálatos parkban sétálunk és közben megnézzük a Hintó Múzeumot. Belépő: 
Felnőtt: 3200 Ft, 6-26 év és 62 felett: 1600 Ft.  
Gyenesdiás: ebédelünk a Nádas Csárdában, ebéd után meglátogatjuk a J&A 
Kerámiaházat, ahol Magyarország legjelentősebb fazekas hagyományokkal 
rendelkező régióiból származó kerámia dísz -és használati tárgyakkal várják az 
érdeklődőket. A Kerámiaház egy közel 160 éves, felújított, nádfedeles épületben 
kapott otthont, amely egy tipikus Balaton-felvidéki népi építészeti emlék. 
Vásárolni is lehet. 
Vonyarcvashegy: séta a csodás szépségű mólón, fagyizás. 
Szigliget: A Szigligeti vár Balaton-felvidék egyik legkedveltebb látnivalója. A 
Balaton váraként is ismert erődítmény a 239 méter magas Várhegyen áll, 
ahonnan lenyűgöző a kilátás a Balaton gyönyörű kék vizére, a Badacsonyra, a 
különleges formájú Szent György-hegyre és Csobánc várára. Mióta felújították, 
Magyarország egyik leglátogatottabb vára lett.  Belépő: felnőtt: 1000 Ft, ifjúsági: 
6-18 év: 500 Ft. 



Ebéd: kétféle menüből lehet választani: 1. menü: csontleves, rántott és natúr 
szelet vegyes körettel, csalamádé, 2. menü: csontleves, rántott sajt körettel, 
tartármártás. Irányára: 2100 Ft. 

Érkezés: 19:00 óra és 20:00 óra között. 

Részvételi díj: 6600 Ft.- 

Felhívom a figyelmet, hogy a gazdasági helyzetre való tekintettel a 
szolgáltatók irányárat tudtak megadni, ezért előfordulhat, hogy a 
buszköltség és az étkezés magasabb összegű lesz! 

A nagyfokú bizonytalanság és a súlyosbodó kovid-helyzet miatt a 
programokban változás lehet! 

Jelentkezni, a menüt kiválasztani, és a részvételi díjat befizetni az augusztus 
1., 8., 15., de legkésőbb a 2022. augusztus 22-i fogadóórán lehet.  

Túravezetők: Harsányi Anikó Mária, Kígyóssy László, Harsányi Lászlóné 

Szeptember 10-11. szombat-vasárnap: Fejér megyei Természetbarát 
Találkozó Kisgyónban. Két napos részvétel esetén szállásfoglalás szükséges.  

Vasárnapi túraprogramok: dr. Hegyi Imre emléktúra 10/20/30 km távon.  

E kétnapos program további részleteit e-mailban fogjuk megküldeni. 

 
Szeptember 17.  szombat:     Jásd Szentkút-Tés Gróf Széchenyi Zsigmond 
kilátó, Szélmalmok  

Útvonal: Jásd községháza-Szentkút-Tés Gróf Széchenyi Zsigmond kilátó-
Szélmalmok            Túratáv: 8 km (szintemelkedés 243m)  

Találkozás: 6.10-kor a buszállomás 13 kocsiállásánál  

Indulás: 6.20-kor a Várpalotáig közlekedő busszal, ott átszállás Jásd autóbusz 
váróteremig   

Visszaindulás: 12.12-kor Tésről Várpalotáig, ott átszállás Székesfehérvár felé.  

Útiktg. (teljes árú) oda-vissza Szfvár-Várpalota 2*465,- Ft Várpalota-Jásd 370,- 
Ft. Tés-Várpalota 310,- Ft  

Túravezető: Imre Judit 

  
Szeptember 19. hétfő – szeptember 28. szerda 9 éj/10 nap  GUNARAS 
GYÓGYFÜRDŐ 
TÚRA DOMBÓVÁR MELLETT 
 



Szállás: a gyógyfürdőhöz 300 méterre lévő EURÓPA HOTEL GUNARASBAN, 
kétágyas szobákban. (fürdőszoba zuhanyozós, TV, Internet, WIFI.) Ellátás: 
félpanzió, 9 svédasztalos reggeli a hotelben, a svédasztalos vacsora a hotel 
melletti éttermében. Költség: 82.500 Ft, amely tartalmazza a szállás, étkezés 
(reggeli, vacsora) és az IFA árát.  
 A fürdő Dombóvártól kb. 3 kilométerre van, nagy erdős kijelölt sétányokkal a 
környéken. Kirándulásokat egyénileg vagy csoportosan összeállva célszerű 
szervezni. A szálló előtt indul autóbusz helyi járat Dombóvárra.  
Utazás: szeptember 19-én egyénileg személygépkocsival, 10-14 ó közötti 
érkezéssel az első napi beosztáshoz igazodva. Parkolás a szálló udvarában, vagy 
a szálló előtt. Aki távolsági járattal utazik, gondosan tervezze meg, a menetrend 
változhat! Túravezető: Szentes László   06-20-3292-564;   06-22-315794 
 

Szeptember 24. szombat:        Panorámakör a Vértes szegélyén 
 
Kellemes félnapos (délutáni) kirándulás a Vértes platójának egyedi hangulatot 
rejtő nyugati sziklabércein, melyekről a Móri-árkot és a túloldalon hullámzó 
Bakonyt csodálhatjuk, illetve ősszel a sziklavilágot lakó növényzet varázslatos 
színkavalkádjában gyönyörködhetünk. 
Találkozó: Székesfehérvár, autóbusz pályaudvar 10:45 órakor, 14-es kocsiállás. 
Indulás: 11:00-kor  
Túra indul: Csákberényből: 11:45-órakor 
Útvonal: Csákberény→Ezerjó Borút→Z+, Kopasz-hegy→Z▲→Kopasz-dombi 
kilátóhely és panoráma út→Z▲→Gémförtés-völgy→Z▲→Csákberény. 
Túratáv: 8,3 km, szintkülönbség: fel:264 m, le: 264 m. A túra tervezett 
időtartama lassú 3 km/órás tempóban, pihenőkkel: 3 óra. 
Visszaindulás: Csákberényből 16:15-kor, vagy 18:00-kor induló autóbusszal.  
Költség: 465 Ft teljesárú menetjegy, oda-vissza 930 Ft.  
Túracipő, esővédő felszerelés, hátizsák, sapka-kalap, kullancsriasztó, víz (nem 
lesz vízvételi lehetőség) kötelező! 
A túra előtt szeptember 18-án vasárnap este 10 óráig jelentkezést kérek! 
Túravezető: Harsányi Anikó Mária   30/302-2901 
 
2022. október 08. szombat: Baja, Duna Dráva Nemzeti Park Ökoturisztikai 

Központ, Grábóc 

Találkozó: 6:15-kor a Skála parkolóban, indulás 6:30-kor. 

Baja: városnézés idegenvezetéssel. Megtekintjük a belváros nevezetességeit. A 
városnézés során a Zsinagóga Ybl-díjas épületét belül is megnézzük, belépő: 200 
Ft. Az idegenvezetés díját a szakosztály fizeti. Ezt követően megtekintjük az „Év 
múzeuma 2022 díj esélyese” Türr István Múzeum kiállításait. Belépő: Felnőtt: 
2000 Ft, diák/nyugdíjas belépőjegy: 1000 Ft.  



Ezt követően megnézzük az „Ulmi dereglye” hasonmását, amely hajóval az itt 
élő németek ősei Bajoroszágból a Dunán leeveztek. 
Délutáni programunk a természet jegyében zajlik: A Duna-Dráva Nemzeti Park 
részét képező Gemenc tájegység”fővárosában”, Pörbölyön az Ökoturisztikai 
Központban két kiállítást láthatunk: „Legenda és valóság: a gemenci 
gímszarvas”, és a „Gemenc Kincsei- élet az ártéri erdőben” című kiállítást. 
Belépő: egységesen 2100 Ft 
Ezután végigmegyünk a Vadmegfigyelő sétaúton a Nagyrezéti vadmegfigyelő 
kilátóig: kb 800 m séta, jól járható úton, szintkülönbség nincs, kerítés mögött 
szarvasok és egyéb állatok figyelhetők meg (szabadon választható program!).  
Drávóc: gyönyörű természeti környezetben fekvő ortodox kolostor, mellette 
pompás ikonosztázáról ismert, szépen felújított templom. Az utóbbit belülről 
is megcsodálhatjuk, a kútházzal fedett hűs forrásvízzel felfrissülve nézhetjük 
meg a nevezetes szerb ortodox templomok makettgyűjteményét, majd a falu 
felett emelkedő Mária-kilátóból élvezhetjük a szelíd tolnai táj panorámáját. 
Belépő: 500 Ft. 
Hazaérkezés: kb. 20:00 órakor. 

Ebéd: Baján a Potyka Csárdában, választható: 1. menü: Bajai halászlé és 
túróscsusza: 3200 Ft, 2. menü: zöldségleves, zóna rántott szelet körettel, 
savanyúság: 2600 Ft. 

Részvételi díj: 8500 Ft. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gazdasági helyzetre való tekintettel a 
szolgáltatók irányárat tudtak megadni, ezért előfordulhat, hogy a 
buszköltség és az étkezés magasabb összegű lesz! 

A nagyfokú bizonytalanság és a súlyosbodó kovid-helyzet miatt a 
programokban változás lehet! 

Jelentkezni, a menüt kiválasztani, és a részvételi díjat befizetni legkésőbb a 
2022. szeptember 19-i fogadóóráig lehet.  

Túravezetők: Harsányi Anikó Mária, Kígyóssy László, Harsányi Lászlóné 

 

Október 9. vasárnap:  23. unokatúra  a Budai hegységben  
                       Dr. Horváth Géza István Emléktúra 
  
Útvonal: Solymár Hidegkúti út – Alsó jegenye völgy –Rózsika forrás – Őzvölgy 
– Szarvas-hegy Tök-hegy – Csúcs-hegy – Virágos-nyereg – Erdő alja 137-es busz 
Szentlélek térre érkezik 
Táv: 8 km, szintkülönbség: 300 m. 
A túra rövid ismertetése: A Rózsika –forrásnál történt felüdülés után „átfutunk”   
három hegyen, majd a Virágos nyergen található ifjúsági labdarúgó mérkőzéshez 



felállítjuk a (hagyományos élő) kapufákat, és máris következhet a mérkőzés.    
Hajrá Alba Regia SC! 
Találkozó: Székesfehérvár vasútállomáson 7.45-kor a vonat 8.07-kor indul és 
8.54-re érkezik Budapestre. Az 56 A  villamossal megyünk Hűvösvölgybe   9.21 
- 9.46.  Találkozó a hűvösvölgyi busz végállomásáról induló 64-es busz 
megállójában 10-kor, a busz 10.06-kor indul,  leszállás Kökörcsin utcánál. 
Visszafelé: 137-es busz Viharhegyi úti megállójából a busz óra 01, 21, 41-kor 
indul és a Szentlélek térre érkezik. 
Várható visszaérkezés a Szfvár-ra : 19.00-20.00 óra körül. 
Túravezető: Horváth Emese 
 

Október 23. vasárnap          Várpalota Thury-vár            

Útvonal: a Thury-vár és kiállításainak megtekintése (nemzeti ünnepen ingyenes) 

Túratáv: 2 km  

Találkozás: 9.20-kor az buszállomás 12 kocsiállásánál   

Indulás: 9.30-kor a Várpalota buszpályaudvarig Szfvár-Balatonfüred busszal 

Visszaindulás: 13.57-kor vagy félóránként Székesfehérvárig közlekedő busszal 
a buszállomás a 3 kocsiállásától. 

Útiktg. (teljes árú) oda-vissza Szfvár-Várpalota 2*450,- Ft   

Túravezető: Imre Judit   

 

December 3. szombat   Angyalhaj és fenyőillat 

Adventi kirándulás Ausztria második legnagyobb városába, Grácba 

Találkozás: 2022. dec. 3-án 6:2o órakor a SKÁLA áruház mögötti parkolóban, 
indulás 6:30 órakor. 

Odafelé háromnegyed órás kávézási, vásárlási lehetőség a körmendi TESCO 
áruházban. 
A gráci belváros főbb nevezetességeivel séta közben ismerkedünk: Vár, 
Dóm/Mauzóleum, Városháza és a Főtér palotái, Fegyvertár, Városi 
plébániatemplom, Művészetek Háza, Mura-sétány. 

Ezután a díjmentes „fényvillamossal” az Óváros fölé  tornyosuló Várhegyhez 
utazunk, ahonnan siklóval érjük el a hegytetőt. Menetjegy árak: felnőtt: 2,50 €, 6-
14 éves, ill. fogyatékos: 1,30 €, 15-18 éves, ill 60 év feletti: 1,60 €. 
Szép idő esetén innen pazar a rálátás a Világörökségi listára felkerült történelmi 
városmagra. Az odafenti látnivalók: Óratorony, Harangtorony, kazamaták. 



A szabad program során az egymásba fonódó terek adventi vásárain stájer étel- és 
italkülönlegességek, kézműves termékek, karácsonyi ajándékok közül 
válogathatunk. 

Hazaindulás előtt a varázslatosan megvilágított, 35 tonna jégből faragott jászolt, 
a Városháza homlokzatának 3D-s épületvetítését, a Schmiedgasse „fejjel 
lefelé” függesztett fenyőit és a Herrengasse idénre újragondolt karácsonyi 
díszkivilágítását tekintjük meg. 

 Érkezés 21:40 óra körül. 

Öltözet: téliesített ruházat javasolt, kemény mínuszok esetén célszerű 
bekukkantani egy-egy üzletbe, áruházba.  

Étkezés: hozott étel, vagy a vásárban lehet fogyasztani. 

Útiköltség: 13 000 Ft. 

Jelentkezés: az aug.8., 22. illetve a szept. 5-i fogadóórákon. A részvételi költség 
befizetése egy összegben október 31-ig esedékes. A jelentkezéssel egyidejűleg 
jelezni kell, hogy kéri-e a csoportos utasbiztosítást. A biztosítás egy főre eső 
összegét a buszon szedjük be, mivel a biztosítást pontos létszám és életkor 
eloszlás alapján számítják. 

Túravezetők: Harsányi Anikó, Kígyóssy László. 

 

 

 


