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EZÜSTNET Egyesület 2016. decemberi kultúrprogramja 

 

2016. dec. 1. Csütörtök 17.00 óra 

„Dunántúl kincsei” előadás sorozat következő előadása 

Helye: BMK II. Művészterem 

Téma: Veszprém a királynék városa 

Előadó: Marton Gézáné Lici és Patonáné Faragó Zsuzsa 

 

2016. dec. 7. Szerda 14.00 óra 

Országjárás az Ezüstnet Egyesülettel előadás sorozat 

Helye: Újbuda Szenior Programközpont XI. Bölcső u. 3. 

Téma: Szeged városa, műemlékek, nevezetességek 

Előadó: Tóth Béláné Piroska és Prunk Józsefné Marika 

 

2016. dec. 8. Csütörtök – Újbuda 60+ tagok részére is! 

Kápolnásnyéki Dabasi - Halász Kastélyban kiállítás látogatás  

„A 65 éves MKB Bank magyar képzőművészeti gyűjteményének megtekintése a 200 

éves kastélyban” 

Helye: Kápolnásnyék Dabasi-Halász kastély Deák Ferenc u. 

Belépődíj: 800 Ft 

Utazás - vonattal Kelenföldről: találkozás 10.00 óra Kelenföld új vasúti aluljáróban 

az indulásokat jelző táblánál. (Déli pályaudvarról érkező vonat indul 10.16-kor) 

vagy: 
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Volán autóbusszal: 

- a gyaloglást nem bíró időseknek - az alábbi egyéni utazást is ajánljuk:  

Újbuda Központban lehet felszállni a Népligettől induló Volán buszra,  

(Bocskai út Raiffeisen Bank oldalánál) 

10.51-kor indul innen, amely 11.34-kor érkezik Kápolnásnyék Posta megállójába, a 

Deák Ferenc utca sarkánál csak 5 percre van a Kastélytól.  

A vonattal utazók kb. 11.10 óra körül érkeznek a kastélyhoz a pályaudvarról, kb. 1,5 

km-es sétával. A kastélyban nincs konkrét időhöz kötve a látogatás, de 

bejelentkeztünk és várnak bennünket. 

Az Egyesület csoportosan vonattal indul a Kelenföldi pályaudvarról, mert a csoportos 

utazás a Volánnal nehezen kivitelezhető, de ha valaki Volán busszal utazna, kérjük 

ezt is jelezze a jelentkezéskor. 

Jelentkezést buliczkajutka@gmail.com címen kérjük a várható létszám miatt! 

 
 

2016. december 3. szombat  

Túracsoport tervezett programja 

Téma: Pejacsevich család művészi öröksége c. kiállítás megtekintése Sopronban 

Találkozás: Kelenföldi pu. aluljáróban 7.00 vagy 9.00-kor (IC vonat választástól, 

függően, amelyek indulnak 7.18 vagy 9.18-kor, hely- és egyéb jegyvétel egyénileg!) 

Indulás: Jelentkezőkkel történő megegyezés szerint. 

Belépő nyugdíjas: 200 Ft, teljes árú 400 Ft 

A jelentkezés Csóka Istvánnál: cska.istv@gmail.com 

  Buliczka Jutka: buliczkajutka@gmail.com 

 

 

Szeretettel várunk Mindenkit a programokra, várjuk mielőbb a jelentkezéseket! 

Buliczka Jutka 

Ezüstnet Egyesület 
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