
Gyűlések az        

 AA öt ajánlása 

szellemében:  

Ne igyál! 

Járj a gyűlésekre! 

Legyen szponzorod! 

Dolgozz a lépéseken! 

Vállalj szolgálatot! 

„Azt hittük, a „körülmények” 

kergettek minket az ivásba; és 

amikor sikertelenül 

próbáltunk rajtuk javítani, az 

ivás elhatalmasodott rajtunk 

és alkoholisták lettünk. Az 

soha nem jutott eszünkbe, 

hogy nekünk kellene 

megváltoznunk ahhoz, hogy 

minden lehetséges 

körülményhez alkalmazkodni 

tudjunk.”                                            

(12 Lépés 12 Hagyomány, 48.o.) 

„Félmegoldások                                             

semmire sem 

vittek…” 

Meghívó 
Az                        

Anonim Alkoholisták                                                          

25.                                              
Országos Találkozójára                                        

Pécs                                                                                                             
2019. július 12 – 14.  



Regisztráció:  2000 Ft/fő                                           

A helyszínen készpénzben fizetendő.                 

A terápiáról érkezőknek ingyenes! 

Szállás:  A Boszorkány úti kollégiumban.  A 

szobák blokkos rendszerűek. Minden blokkhoz 
2 db 2 ágyas szoba, egy közös fürdő és wc 
tartozik.       
Árak:  2 ágyas szoba  3500 Ft/fő/éj 

 2 ágyas szoba 1 fő részére  5000 FT/éj 
 

A szállás csak péntekre és 
szombatra foglalható! 

 

 
Étkezés: A kollégiumban található „Boszi” 

étteremben, önkiszolgáló rendszerben.  
Árak : reggeli   980 Ft/fő                                                                              

ebéd   1600 Ft/fő                                                                                                                                                                                                                                               
vacsora 1200 Ft/fő                                                                                    

A szállás és étkezési igényt a weboldalon 
található megrendelő lap kitöltésével lehet 
igényelni június 1-30. között.  

https://aa2019.ewk.hu/szallas--etkezes/ 

Az igényedet e-mailben visszaigazoljuk.   
Ebben a visszaigazolásban közöljük a  
bankszámlaszámot, amire a fizetendő 
összeget  kell átutalnod. Fontos, hogy a 
visszaigazoló kódodat tüntesd fel a közlemény 
rovatban!    

A szállást és étkezést csak előre  
fizetve lehet igénybe venni! 

A Találkozó helyszíne: Pécs PTE                                                

Műszaki Informatikai Kar                                                      

7624 Boszorkány u 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weboldal:  https://aa2019.ewk.hu               

Facebook:  https://www.facebook.com/Országos-

Találkozó-Pécs                                                                       

E-mail: aa2019.pecs@gmail.com                           

Telefon: +36 30 3567458  

 

Megközelíthetőség: 

A helyszín megközelíthető a vasútállomástól 

a, 37, 46 és 47-es jelű helyijáratú buszokkal.  

A Rodostó u. nevű megállónál kell leszállni. 
 

Autóval:  
GPS Koordináták:-46.0805525, 18.2117936 

Budapest felől a 6-os úton a belváros felé  

a Rákóczi út – Hungária út - Petőfi utca - 

Bálicsi út irányába. Szigetvár felől a 6-os 

úton a Tüzér utca-Szigeti út - Petőfi utca - 
Bálicsi út irányába. 

Az egyetem területén 
ingyenes a parkolás. 

Kulturális programok: 

Társaink művészi alkotásaiból           

  „AA felépülés ajándékai „  címmel 

kiállítást rendezünk az aulában.  

Szombaton késő délután idegenvezetéssel 
átfogó belvárosi séta Pécs történelmi 
központjában sok mesével, érdekességgel. 
Jelentkezés a weboldalon.  Részvételi díj:  
1500 Ft/fő, amit a regisztrációval együtt a 
helyszínen kell fizetni. 

Más 12 lépéses csoportok számára előzetes 
egyeztetés alapján  gyűléstermet biztosítunk. 

Anonimitásunk fontos hagyomány.         
Kérjük, hogy a találkozón ne fotózz! 


