
Egészségmegırzı túrát a könyvtárból!

Egy éven át tartó túrasorozatot indítunk
az egészségért, 
környékünk megismeréséért 
minden hónap 3. szombatján délelıttönként.
Terveink között szerepel többek között a Csergezán Pál-,
 a Kaán Károly-kilátó, a Végvári szikla, az Irhás-árok, 
a Farkas-hegy, a budaörsi Kıhegy, a mamutfenyık felkeresése.

Hatodik túránk:
2009. február 14.
Gyülekezés a Nagy Gáspár Városi Könyvtárban
(Budakeszi, Fı u. 108. 2. emelet) 8.45 – 8.55 között
vagy a Volánbusz Budakeszi Iskola megállójában
(Temetı u. Széchenyi u. keresztezıdésében) 9.10-kor

Könyvtár – Volán busszal a Hidegvölgyi erdészlak megállóig –
Csergezán Pál-kilátó- Nagykovácsi - visszaút: 63-as busz, 61-es
villamos, 22-es busz
(Nagy sárra, a kilátóban szélre lehet számítani, a túra idıtartama hosszabb a
megszokottnál, érdemes harapnivalót hozni)

Várunk mindenkit!

Érdeklıdni lehet a 23/451-136 telefonszámon.

Következı túra: március 14-én
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