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Pákozd, Bella-tó   

A székesfehérvári  ALBA REGIA SC  Természetjáró Szakosztály 

2023. évi  túraterve 

Köszöntjük programunk olvasóit, a szakosztály régi és új tagjait, 

valamint a belépni szándékozókat. 
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Általános tudnivalók: 

 Fogadó óráinkat az ALBA REGIA Sportcentrumban, /Gáz u. 19./ tartjuk,  

amelyek  időpontjai a túraterv végén találhatók. 

 

Csak az éves tagdíjukat befizetők jelentkezhetnek és vehetnek részt 

különjárati buszos útjainkon és rendezvényeinken, amelyeket a mindenkori 

járványügyi előírásokat betartva szervezünk. 

A 2023. 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. 

Aki más szakosztálynál, egyesületnél már érvényesített, vagy érvényes 

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

Ft tagdíjat fizet a 2023. 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. 
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A különjárati utakra befizetett összeget útlemondás esetén csak helyettesítő 

személy biztosítása esetén tudjuk visszafizetni!                

A belépődíjaknál,  szállásdíjnál a tervezés-kori összegekkel számoltunk. Ha 

egyes cégek közben díjat emelnek, úgy az aktuális emelt összeget kell 

összegyűjtenünk. Az árkalkulációk elkészítése a szállítási-, élelmezési költségek 

állandósult emelkedése miatt nagyon nehézzé vált. Emiatt a szokásosan 

karácsonyig postázott programjaink a többnapos kirándulások részletes, 

beárazott túrakiírásait nem tartalmazzák, azokat csak később tudjuk elkészíteni. 

Korábban a téli időszakra tárlat-és múzeumlátogatásokat szerveztünk, most az 

energiaválság következtében egymás után zárják be az ilyen létesítményeket…. 

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. 

 

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 bővebb felvilágosítás a Fm-i 

Természetbarát Szövetség, Palotai út 4. 2.em. 225. szám alatti irodájában 

csütörtökönként 17:00 – 19:00 óra között szerezhetők be.  

 

A túravezetők, vezetőségi tagok telefonszámai: 

Harsányi Anikó 30/302-2901 

Molnár Margit, Manyi   70/436-2482    

Harsányi Lászlóné, Irma: 22/301-844, vagy 30/760-4178 

Dr. Kissné Sinka Klára 22/427-021 

Imre Judit: 20/979-0268 

Horváth Emese: 30/369-8463 

Kígyóssy László:22/300-295 vagy 20/390-9635 

Szentes László: 22/315-794 vagy 20/329-2564 

 

 

Tudnivalók a programban meg nem hirdetett gyalogtúrákról: 

Szentes László túravezető minden hónapban 25-30-a között TELEFONON várja 

a jelentkezőket rövidebb, 5-6 km-es gyalogtúráira.  

Kígyóssy László túravezető gyalogtúrái a túra időpontja előtt kb. 1 héttel e-

mailben lesznek meghirdetve. 
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Január 8. vasárnap: 

Millenniumi séta az Öreghegyen 

Találkozó: a 14.05 perckor a Jancsár útról induló 24-es helyi járaton. Leszállás: 

Végállomáson 

Útvonal: Csúcsos-hegyi Aranybulla emlékhely, Bánya tó, Millenniumi emlékmű. 

A sétát rossz idő, jeges utak esetén elhalasztjuk. 

Túravezető: Harsányi Anikó Mária (érdeklődni: 30/3022901) 

Január 19. csütörtök:  

Sárrét: Sóstói Tanösvény 

6 km-es nyílt túra. Találkozás: 9ó45-kor induló 11-es autóbuszon, illetve a 

Csíkvári utcában a Szent Kristóf templom megállónál, visszaérkezés. 

12ó30.  Közös túra a Vértes Meteor TSE-vel.  

Túravezető: Szentes László (06-20-3292-564). 

Január 28. szombat:  

Szakosztály értekezlet a Bányató Étteremben 

Bányató Étterem: Székesfehérvár, Zsolnai u. 39., a 24-es helyi járattal közelíthető 

meg. 

Szeretettel meghívunk az Alba Regia Természetjáró Szakosztály 2022. évet záró 

és 2023. évet nyitó, evés-ivással, tánccal egybekötött értekezletére! 

Érkezés: 13:00 óra. 

Az ebédet 3 féle menüből lehet kiválasztani: 

1-es menü: sertéscsülök „Pékné” módra, somlói galuska 

2-es menü: sajttal töltött csirkemell rántva, zöldséges rizzsel, somlói galuska 

3-as menü: rántott -trappista, -gomba, -karfiol zöldséges rizzsel, somlói 
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galuska 

A részvételi díj szakosztályi tagoknak kedvezményesen 3500 Ft, vendégeknek 

4000 Ft. A részvételi díj tartalmazza a választott menüt, egy pohárka köszöntő 

pálinkát, valamint az asztalra kihelyezett ásványvizet, üdítőt. 

Az ezen felüli fogyasztást egyénileg kell rendezni. Az étkezés költségét a januári 

fogadóórákon, de legkésőbb 2023. január 23-án 15:00-16:00 óra között az Alba 

Regia SC Sportcsarnokban (Gáz u. 19.) fogadóórán lehet befizetni. 

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon január 14-ig, mivel a pontos létszámot 

tudnunk kell! A jelentkezéssel egyidejűleg kérjük megjelölni a választott 

menüt! 

Jelentkezni elsősorban fogadóórán, vagy Harsányi Lászlónénál a 22/301-844-es 

vagy 30/760-4178-as telefonon, illetve Harsányi Anikónál a 30/302-2901-es 

telefonon, és a harsanyianikoo@gmail.com e-mail címen kell.   

Február 11. szombat 

Fejér Megyei Téli Természetbarát Találkozó Kisgyón 

Program, amire túravezetőket és résztvevőket vár az FMTSz! 

1. Kisgyón környékén túra (saját szervezésben, lehet rövid séta a környéken), 13 

órakor a Bányászházhoz érkezés és itt disznótoros lakomával, közös 

beszélgetéssel, borozgatással zárod a napot. 

2. Kisgyón Bányászháznál 8 órától a disznó feldolgozásában, hurka, kolbász 

töltésében, ételek készítésében aktív részvétel, (ehhez külön jelentkezést kérek)  

A menü: toroskáposzta, pecsenye, sült hurka, kolbász, forraltbor, tea.  

Az toroslakoma hozzájárulási díja: 3 000 Ft. 

Ebédet csak az előjelentkezettek részére tudunk biztosítani. 

Jelentkezés: Harsányi Anikó Mária szakosztályvezetőnél, Kígyóssy László 
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túrafelelősnél fogadóórán a részvételi díjjal együtt, határidő: 2023. 01. 30. A 

jelentkezőkkel egyeztetünk az indulást és az ottani programokat illetően. 

Február 26. vasárnap: 

  24. unokatúra, Tausz László nyomában II., Sárpentelei Parkerdő 

Szeretettel emlékezünk Tausz Lászlóra. 

Nagyon örülök, hogy részt vehettem két Sárpentelei Parkerdőben vezetett túráján. 

Köszönöm szépen minden kedves turistának, hogy 2022-ben eljött Tausz László 

emlékére tartott első túrára. Külön köszönet Sinka Klárinak a gyönyörű beszédért. 

Találkozás: A Szedreskerti ltp-ről 9.20-kor induló 10-es autóbusz 

végállomásánál Orsovai utcánál  9. 40-kor 

9.27-kor indul ez a busz a VOLÁN pályaudvarral szemben lévő megállóból. 

Vissza: az Orsovai úti végállomásról minden óra 45 perckor. 

Táv: 5 km 

Túravezető: Horváth Emese 

Március 15. szerda: 

Bajna, Sándor Móric-Metternich kastély 

Nemzeti Ünnep (aznap a kastély látogatása ingyenes) 

Útvonal: Bajna Sándor Móric-Metternich kastély               Túratáv: 2 km 

Találkozás: 7.35-kor a buszállomás 16 kocsiállásánál 

Indulás: 7.51-kor (Veszprém-Esztergom) között közlekedő busszal Bajna 

faluközpontig.  Visszaindulás: 14.47-kor az Esztergom-Szfvár buszjárattal. 

Útiktg. (teljes árú) oda-vissza 2*1.490,- Ft (2022. évi árak) 
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20 fő feletti létszám esetén mentesítő járatot kell igényelni, így kérek 

mindenkit,aki szeretne jönni, hogy 2023. február 28-ig jelezze szándékát 

telefonon részemre! (Tel: 20/979-0268)                         Túravezető: Imre Judit 

Március 25. szombat: 

25. unokatúra Bakony Burok-völgy felfedezése 

Tagjaink által kért nehéz túra, edzett iskolás unokákat is szeretettel várunk! 

Útvonal: Bakonykúti – Burok-völgy – Királyszállás 

Táv: kb. 15 km     Szintkülönbség: 300 méter. 

A túra rövid ismertetése: A Bakony keleti, szétszabdalt tömbje, a Palotai-Bakony 

számos szépséges szurdokvölgye közül a leghosszabb és tán a 

legvadregényesebb, a közel 10 km hosszan, Királyszállástól Bakonykútiig, félkör 

alakban húzódó Burok-völgy. A nehézkesen járható, eredeti, őserdő formájában 

fennmaradt, védett völgyet járjuk be Bakonykútiból indulva. A tavaszi 

medvehagyma szezonban különösen szép a völgy. 

Találkozó: a 8.35-kor Székesfehérvár autóbusz pályaudvar 10-es kocsi állásnál a 

busz 8.40-kor indul Isztimér felé.  Menetdíj: 465 Ft. 

Visszafelé: legkorábbi indulás Királyszállásról 16.48-kor, legkorábbi érkezés 

Székesfehérvárra várhatóan 17.30-kor. Menetdíj: 715 Ft. 

Túravezető: Horváth Emese 

Április 15. szombat:  

Pilisborosjenő Egri vár másolata, Teve sziklák 

Útvonal: Pilisborosjenő buszforduló-Egri vár másolata-Teve sziklák-

Pilisborosjenő                                                           Túratáv: 5 km 

Találkozás: 7.00-kor a vasútállomás órája alatt 
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Indulás: 7.12-kor a Bp-re közlekedő vonattal Kelenföldig, ott átszállás 1-es 

villamos Flórián térig, onnan busszal tovább Pilisborosjenőig. 

Visszaindulás: 12.15-től félóránkénti busz indulással fordított módon. 

Útiktg. (teljes árú) oda-vissza Szfvár-Bp Kelenföld: 2*1.300,- Ft, 2db villamos 

BKV vonaljegy 2*350,- Ft Bp-Pilisborosjenő: 2*310,- Ft (2022. évi árak) 

Túravezető: Imre Judit 

Április 29. szombat: 

Pázmánd, Zsidó-hegy-Nadap, Szintezési ősjegy 

Útvonal: Pázmánd Újtelep-Kálvária-Zsidó-hegy-Csúcsos-hegy-Nadap Szintezési 

Ősjegy                                                              Túratáv: 8 km 

Találkozás: 6.15-kor az buszállomás 8 kocsiállásánál 

Indulás: 6.25-kor a Verebig közlekedő busszal Pázmánd Újtelepig 

Visszaindulás: 12.05-kor vagy 14.05-kor Nadapról Székesfehérvárig közlekedő 

busszal 

Útiktg. (teljes árú) oda Szfvár-Pázmánd 560,- Ft, Nadap-Szfvár 465,- Ft (2022.évi 

árak)                                                        

Túravezető: Imre Judit 

Május 13. szombat: 

26. unokatúra   Budai-hg.        Kilátó túra könnyű, rövid túra 

Útvonal: Szépjuhászné – Nagy-Hárs-hegy (454 m) Kaán Károly-kilátó – Kis-

Hárs-hegy (362 m) Makovecz Imre-kilátó – Hűvösvölgy Túra után van lehetőség 

Budapest valamelyik érdekes múzeumának megtekintésére. 

Táv: 6 km     Szintkülönbség: 150 méter. 
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A túra rövid ismertetése: Utunk során gyönyörű budai panorámában 

gyönyörködhetünk. 

Utunk kiindulópontja: Szép Juhászné név a monda szerint Mátyás királytól eredt, 

aki itt találkozott Vele. Pálosok itt építettek kolostort valamint híres vendéglő állt 

itt az 1700-as évektől. 1865-től Borsos József, a kiváló festő lett a kocsmárosa, 

aki még koncert- és tánc szalont is építtetett hozzá. Borsos József azonban alig 

egyévi házasság után elvesztette szeretett feleségét, minden gyakorlati 

tevékenységgel felhagyott, és bérbe adta a fogadót. Ő maga ott élt visszavonulva 

1883-ban bekövetkező haláláig. Deák Ferenc és Erzsébet királyné is járt itt. Egy 

1939-es apróhirdetés szerint a „volt Szépjuhászné vendéglőnél” gerendákat és 

cserepet árulnak. A tulajdonos mindent lebontatott. A volt pálos kolostor faragott 

köveit, amelyek a régi épület falaiba voltak építve, feldaraboltatta és eladta. 

Kirándulás után múzeumlátogatáson vehetnek részt az érdeklődők. 

Túravezető: Horváth Emese 

Május 19-21. péntek-vasárnap:  tervezés alatt! 

Szeged-Makó-Szabadkígyós-Gyula 

Reményeink szerint 2023 február végéig a részletes programot el tudjuk 

készíteni, postán és e-mailben is küldeni fogjuk.  

A szállás Makón lesz, nagyon szép, ***-os diákotthonban, 2 ágyas, fürdőszobás 

szobákban. Az ellátás félpanziós, 2 reggeli, 2 vacsora. A szállás díja (2022-es ár) 

5000 Ft/fő/éjszaka. Az étkezések ára a szállásdíjon felül fizetendő, jelenleg még 

nem tudtak árat mondani. 

Részvételi díj: kb. 18-20 000 Ft lesz.  

Túravezetők: Kígyóssy László, Harsányi Anikó  
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Május 27. szombat: 

Ajka Bányászati Múzeum, Molnár Gábor parkerdő 

Útvonal: Csingervölgy gőzmozdony- Bányászati park- Molnár Gábor parkerdő- 

Bányászati Múzeum skanzen 

Túratáv: 6 km (gyaloglás)       Szintemelkedés 60 m 

Találkozás: 7.15-kor a vasútállomás órája alatt 

Indulás: 7.46-kor a Zalaegerszegre közlekedő vonattal Ajkáig. (IC pótjegy 

váltása kötelező), ott átszállás 1-es buszra Csinger, Gárdonyi G.utcáig 

Visszaindulás: 13.00-tól óránkénti busz indulással fordított módon. 

Útiktg. (teljes árú) oda-vissza Szfvár-Ajka 2*1.680,- Ft, 2 db helyi buszjegy 

2*270,- Ft (2022. évi árak) 

Múzeumi belépő: felnőtt: 700,- Ft/fő nyugdíjas:500,- Ft/fő (2022. évi árak) 

Túravezető: Imre Judit 

Június 3. szombat: 

Majk, Kamalduli Remeteség és Esterházy kastély, premontrei 

kolostorromok, Bányászati Múzeum 

Találkozó: 7:15 Székesfehérvár, Autóbusz állomás 16-os kocsiállás 

Indulás a 7:35-kor induló autóbusszal Oroszlányba. 

Túra leírása: Az autóbusz a páratlan szépségű és jelentős kamalduli remeteség 

műemlék épületegyütteséhez közel visz minket. Az egész Európában 

kuriózumnak számító műemlékegyüttes ma már teljes szépségében megújulva 

várja a látogatókat. Itt minden egész órakor 1 órás szakvezetés indul, melyet 

igénybe veszünk. A remeteség és a kastély megtekintése után sétálunk az 

újjászületett mértani kert fűszernövényei között, megcsodáljuk a grotta-kápolna 
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izgalmas freskóit, a csonka templomtorony újraöntött harangját és meglátogatjuk 

a cellaházakban kialakított látványmanufaktúrákat is. A program végeztével rövid 

sétát teszünk a remeteség mögötti parkba, ahol az 1200-as években már ismert 

premontrei kolostor romjait látogatjuk meg. Különlegessége a helynek, hogy 

rendkívül erős gyógyító, életerőt fokozó energiavonalak kereszteződésben 

helyezkedik el. Szakrális hely, felkészült meditációban előadott kérésünket is 

elmondhatjuk. Következő állomásunk a kb. 1 km-re lévő, 2022. év 

szeptemberében átadott, felújított, látványos Bányászati Múzeum. 

A buszmegálló felé haladtunkban a majki-tó gátján haladva a patakparton egy 

XVII. század végén épült vízimalom épülete áll, jobbra a kis erdős dombon pedig 

a barokk kori, celli Szűz Mária-kápolnában gyönyörködhetünk. 

Belépők: Majk: felnőtt 3000 Ft, nyugdíjas-diák: 1500 Ft, 70 év felett ingyenes. 

Tárlatvezetés:10000 Ft.  

Bányászati Múzeum: felnőtt 2300 Ft, diák-nyugdíjas 1200 Ft. Bányavasút: 500 

Ft, kilátó: 200 Ft, igény szerint külön kell fizetni. Tárlatvezetés: 4000 Ft. (2022-

es árak). 

Túratáv: a helyszínek között 4 km sétára lehet számítani. 

Hazaindulás: Oroszlány, Majkpuszta megállótól 14:48 kor, vagy 16:35 -kor. 

Költség: belépők+helyközi járat teljesárú menetjegy: 2*840 Ft= 1680 Ft. Az 

utazási adatok és belépők árai változhatnak, ezért előzetesen érdemes tájékozódni 

nálam! 

A túrára jelentkezést kérek telefonon, május 26-ig ! 

Túravezető: Harsányi Anikó Mária 

Június 10. szombat 

Dutra Múzeum, Bugaszegi Köztársaság, téglagaléria 

Útvonal: Balatonboglár Jankovich üdülőtelep-Dutra Múzeum-Bugaszegi 
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Köztársaság-Téglagaléria                                                    Túratáv: 6 km 

Találkozás: 7.30-kor a buszállomás 6-os kocsiállásánál 

Indulás: 7.45-kor (Tatabánya-Hévíz) között közlekedő busszal Balatonboglár 

Jankovich üdülőtelepig 

Visszaindulás: 15.48-kor (Hévíz-Tatabánya) között közlekedő busszal Szfvárig. 

Útiktg. (teljes árú) oda-vissza 2*1.680,- Ft (2022. évi árak) 

Túravezető: Imre Judit 

Június 17. szombat 

Kis-Balaton Nemzeti Park, Diás-sziget Fekete István Emlékhely, 

Balatonederics, Nagyvázsony 

Találkozó: 6:45-kor a Skála parkolóban, indulás 7:00 órakor 

Kis-Balaton: Európai viszonylatban is kiemelkedően értékes vizes élőhelyünk: 

madárrezervátum, nemzeti park, az intézményesült hazai természetvédelem 

szülőföldje, Fekete István regényeinek romantikus helyszíne, ökoturisztikai 

célpont.  

Szakvezetéssel, tapasztalt túravezető segítségével megismerkedhetünk a Kis-

Balaton történetével, természeti értékeivel, gazdag madárvilágával. A terepen 

való közlekedés saját járművünkkel történik. A töltésrendszeren lassan 

végighaladva lehetőségünk lesz a terület látványos szakaszainak bejárására, a 

madarak megfigyelésére. A Látogatóközpontban interaktív kiállítás vár minket. 

Belépők: 2022-es (!) áron: gyermek 3-14 = 1700 Ft, felnőtt 2400 Ft, nyugdíjas 

2000 Ft, fogyatékkal élő: 1700 Ft, kísérője: 0 Ft. 

Ebéd: szervezés alatt, kb. 3000 Ft lesz. 

Ha időnk engedi, Zalaszántón felsétálunk a Sztupához, és a Kosty-

vizimalomhoz. 
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Balatonederics: Afrika-Múzeum: A mesebeli Afrika hangulatát idézi meg a 

Balatonederics határában található Afrika Múzeum. A múzeumban trófeák százai 

és egy érdekes néprajzi kiállítás, a körülötte elterülő több hektáros területen pedig 

egy mini szafari park található. Belépő (2022-es (!) árak: 2300 Ft, nyugd.: 

1600 Ft, gyerek: 1600 Ft.  

Nagyvázsony, Kinizsi vár. A várat Hunyadi Mátyás 1472-ben adományozta 

Kinizsi Pálnak a hadjárataiban tanúsított vitézségéért. A Kinizsi-vár egy része és 

a közeli Szent-Mihály kolostor romjai a mai napig fennmaradtak. A várban 

látogatható a börtön, az őrszoba, a lovagterem és a vár egykori úrnőjének szobája, 

és interaktív kiállítás. Emellett a pálos kolostor és a kenyérmezei csata makettjei 

teszik megismerhetővé az épületet és történetét. Belépő (2022-es ár) 1000 Ft és 

kedvezményes 700 Ft. 

Szent István templom: Nagyvázsony római katolikus plébániáját a XI. 

században alapították. Figyelemre méltó a templom barokk berendezése, melyet 

a veszprémi egyházmegye szobrászművészei készítettek. 

Hazaérkezés: kb. 19 óra körül. 

A túrára jelentkezni május 27-ig lehet, befizetni június 10-ig, a fogadóórákon. 

Részvételi díj: 7500 Ft (2022-es árajánlat!) 

Tájékoztatás: a programok és a költségek változhatnak, mivel egyeztetésre a 

bezárások miatt nincs lehetőség.  

Túravezetők: Harsányi Anikó Mária, Kígyóssy László 
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II. félévi tervek: 

Szept. 2-3. szo-va A Bódva völgye szépségei Aggtelektől Edelényig (2 napos 

különjárati autóbuszos út, Imre Judit) 

Szept. 30. szo Eplény: csodálatos panoráma, gyönyörű erdő  (gyalogtúra, 

Harsányi Anikó) 

Októberi eső utáni hétvége Túra gombászszakértővel a Vértesben (gyalogtúra, 

Imre Judit) 

Okt. 7. szo.   Győr - Lébény                            (különjárati autóbuszos, Harsányi 

A., Kígyóssy L.) 

Okt. 15. vas. Pomáz–Kőhegy–Szentendre       Táv:10 km (gyalogtúra, Horváth 

Emese)  

Okt. 21. szo Gánt-Kőhányás-Várgesztes-V.kozma (gyalogtúra, Harsányi 

Anikó) 

December eleje: Adventi kirándulás, vacsora (különjárati autóbuszos, Harsányi 

Anikó, Kígyóssy László) 
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 A fogadóórák  napjai: 

 

A Gáz u. 19. alatti Alba Regia Sportcentrum épületében tartjuk   fogadó 

óráinkat az alábbi HÉTFŐI napokon 15:00 – 16:00 óra között. 

 

Január: 9, 16, 23,  február: 6, 13, 20, 27  március: 13, 27 

 

április: 3, 17, 24 május: 8, 15, 22    június: 5, 12        július: 31 

 

augusztus: 7, 14, 21, 28.  

 

A további fogadóórák időpontját majd a II. féléves programfüzet 

tartalmazza. 

 

       A túrákhoz jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást és jó időjárást, 

 

                 továbbá áldott Karácsonyt és boldog Új évet kíván a 

 

                                                   a Vezetőség ! 

 


