A GYŐRI VASUTAS
TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET
TÁJÉKOZTATÓJA ÉS
ÉVES TÚRAPROGRAMJA
„Reggeltől estelig a friss erdőbe járnék,
Amíg a vidám alkony, mely halk sípon dúdolgat,
Mint arany sapkát dobná a magasba a holdat,
S kék csipkével beszegné az utakat az árnyék…
S elfáradnék, s nem kéne zsongító mérgű vegyszer,
Hogy alhassam, puhán elringatna a pázsit.”
Tóth Árpád

Kedves természetjárók, túrázók, a zöldben mozogni vágyó érdeklődők!
Sportolni, túrázni és kirándulni hívunk mindenkit! A nagyszülőket, a
szülőket, a gyermekeket, az unokákat, családosokat és egyedülállókat! Egész
évre szóló meghívást nyújtunk át a természetbe: lehetőséget a sportolásra,
kikapcsolódásra, felüdülésre, társas együttlétre vagy éppen a természet
szépségében, sokszínűségében való gyönyörködésre.
A természet (hegyek, völgyek, erdők, rétek) rugalmas talajával a
legtökéletesebb sportlétesítmény a túrázóknak. Az együttes kirándulás közös
élmény. Egy hegycsúcs meghódítása, egy várrom megtekintése együtt sokkal
maradandóbb élmény. Nem is szólva a túra során elhangzó beszélgetésekről,
amelyekre a rohanó hétköznapokon alig jut idő.
Kirándulási
ajánlataink változatosak:
rövidebbek-hosszabbak,
könnyebbek-nehezebbek, de mindegyiken szép tájakat láthatunk és mindenki
megtalálhatja benne a képességeinek, lehetőségeinek megfelelő programot vagy
sportteljesítményt.
A szabadban végezhető természetjáráson kívül feladatunknak tekintjük
hazánk és a szomszédos országok természeti és műemléki értékeinek,
kultúrájának megismerését. A környezet védelme, a természetszeretete és az
egészséges életmód iránti igény kialakítása is a céljaink között szerepel.
Programjainkkal minél több győri és környékbeli lakosban szeretnénk kedvet
ébreszteni erre a hasznos és kellemes időtöltésre.

Minden túrázás iránt érdeklődőt szeretettel várunk
egyesületünkbe!

Amit kínálunk tagjaiknak és a rendezvényeinken résztvevőknek:
- egész évben változatos túraprogramokat szervezünk önköltséges áron, szakszerű
túravezetéssel - itthon és külföldön egyaránt,
- turisztikai felszereléseket (sátor, hálózsák, hátizsák stb.) kölcsönzünk
tagjainknak – korlátozott számban,
- közösségi programok és hangulatos klubélet, vetített úti beszámolók, a
közösséghez való tartozás öröme,
- a túrázással, természetjárással kapcsolatos rendszeres tájékoztatás,
ismeretszerzés, információ átadás, oktatás és önképzés segítése.

HÉT ÉVTIZEDES
A GYŐRI VASUTAS TERMÉSZETJÁRÁS!
A 2009 novemberében önálló egyesületté alakult Győri Vasutas
Természetjáró Egyesület, mint a győri vasutas természetjárás méltó
utódja jelentős múlttal büszkélkedhet: a 7 évtizeddel ezelőtt alapított,
1946 áprilisában megalakult turistacsoport elnevezése még „Győri Vasutas
Turista Szakosztály” volt. Később az elnevezésünk többször is változott:
„Törekvés”, majd „Lokomotív” lett.
1959-ben Józsa László alapító tagot választották a szakosztály
elnökének, aki egészen 1993-ban bekövetkezett haláláig töltötte be ezt a
tisztséget. 1962-ben, mint önálló természetjáró egyesület megszűntünk
ugyan, de az 1912-ben alapított MÁV Dunántúli Atlétikai Club
szakosztályaként tovább tevékenykedtünk.
1993-1995. között Tóth István, majd 2004-ig Szabó István volt a
szakosztályvezetőnk. 2003-2009. között szakosztályunk is a sportkör
Integrál-DAC-ra változtatott nevét használta a 2009-es egyesületté
alakulásig. (A szakosztály történetének részletesebb leírása a honlapunkon
olvasható: gyvte.hu)
Az utóbbi évtizedben túráink számának jelentős növelése és
érdekes,
változatos
programjainknak
köszönhetően
tagságunk
többszörösére nőtt. Színes klubéletünk és túráink rendszeres programot
biztosítanak 500 fő feletti tagságunk és az érdeklődők számára.
Az elnökség és a gyakorlott túravezetők biztosítják tagjaink részére
a gyalogos és kerékpáros túrák, valamint az autóbuszos és a magashegyi
túrák szakszerű vezetését.
Az egyesület elnöke 2009 óta Csuka István, aki ezt megelőzően is,
már 20 éve vesz részt annak irányításában és a túrák szervezésében.
Vezető tisztségviselőinket és túravezetőinket külön oldalon mutatjuk be.
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Figyelem! A 2019-es szabályzatunk néhány helyen megváltozott az előző
évihez képest, ezért kérjük figyelmesen olvassátok el az alábbiakat.

Egyesületi tagság
Egyesületünknek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. Az új
jelentkezők a „Tagfelvételi kérelem és elfogadó nyilatkozat” kitöltésével és
aláírásával kérhetik a felvételüket az egyesületbe. A tagságnak éves díja van, ez
egy összegben fizetendő. Új belépő az első évben csak pártoló tag lehet.
Rendes tag adott évben az lehet az egyesületben, aki az előző évben rendes
vagy pártoló tag volt, továbbá legalább 10 óra közösségi munkát végzett az
egyesületben az előző évben (természetesen pártoló tag közösségi munkavégzés
nélkül is lehet valaki). A közösségi munkavégzés Alapszabályunk szerint is elvárt
a rendes tagjainktól (8/a: ”Aktívan működjék közre az Egyesület céljainak
megvalósításában.”). Közösségi munka lehet: túravezetés, segéd túravezetés,
záróemberi feladat ellátása, rendezői feladat vállalása túrán vagy rendezvényen,
jelzésfestés, turistaút karbantartás, túrafotók készítése és közreadása,
élménybeszámoló készítése, tolmácsolás, adminisztráció stb. Az elvárt közösségi
munkavégzés nem vonatkozik a 18 éven aluliakra és a 70 év felettiekre.
Rendes tagjaink az egyesületünkbe való belépéssel automatikusan tagjai lesznek
a Vasutas Természetjárók Szövetségének (VTSZ) is. A pártoló tagok viszont
csak az egyesületünk tagjai lesznek, VTSZ tagok nem lehetnek.
A rendes tagok szorosabban kötődnek az egyesülethez és a vasutas
természetjáráshoz, mint a pártolók. A rendes tagok – a 18 éven aluliak kivételével
– pl. szavazhatnak a közgyűlésen és megválaszthatók az egyesület bármely
tisztségére, míg a pártoló tagok nem szavazhatnak és nem választhatók.
Rendes tagjaink közösségi munkáját díjakkal ismerjük el, esetenként túrák
részvételi díjának támogatásával, ingyenes múzeumi belépőjegyekkel, útiköltség
térítéssel stb. viszonozzuk. Az egyesület turisztikai eszközeit elsősorban a rendes
tagok kölcsönözhetik.
Minden tagunk térítésmentesen tagja lehet a Magyar Természetjáró
Szövetségnek (MTSZ) is, ha ezt beiratkozás, érvényesítés alkalmával kéri.
Tagjaink túrateljesítményük alapján részt vehetnek túrapontok gyűjtésében,
és a pontgyűjtésen alapuló minősítésben (jelvényszerzésben).
A rendes tagjaink a VTSZ és az MTSZ minősítési rendszerében is részt vehetnek,
pártoló tagjaink csak az MTSZ minősítési rendszerében vehetnek részt, mivel ők
nem VTSZ-tagok.
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Beiratkozás, tagsági viszony megújítás,
tagsági igazolvány intézés
Ezek intézésére a keddi klubnapokon van lehetőség: januárban minden
kedden 16 órától 18 óráig, a VOKE Arany János Művelődési Ház földszinti
irodájában (Győr, Révai u. 5.). Egyébként csak minden hónap első keddjén
van beiratkozás vagy tagsági viszony megújítás 16.30-18 óra között.
Új tag felvétele: az új tag a „Tagfelvételi kérelem és elfogadó nyilatkozat”
nyomtatvány olvasható kitöltésével és annak aláírásával kérheti a felvételét az
egyesületbe. Új tag első évben csak pártoló tag lehet, rendes tag nem. A
nyomtatványt a keddi klubnapokon az egyesület elnökségi tagjaitól lehet kérni,
továbbá az egyesület honlapjáról is letölthető (gyvte.hu). Bármilyen
felvilágosítást a keddi klubnapokon lehet kérni az elnökség tagjaitól. Az
elfogadó nyilatkozat e túraterv kiadvány 3-13. oldalain található szabályzatok
elolvasására, elfogadására, betartására vonatkozik.
Tagság megújítása: aki az előző évben már volt tag, annak a „Tagfelvételi
kérelem és elfogadó nyilatkozat” nyomtatványt újból nem kell kitöltenie, de
megújításkor be kell jelentenie a személyi adataiban történt változtatásokat.
Egyesületi rendes tagsági díj:
Dolgozó:
5.800 Ft
Nyugdíjas:
3.200 Ft
Diák vagy önálló keresettel nem rendelkező személy, 24 éves korig: 1.500 Ft.
Tárgyévben 14. életévét be nem töltött gyermek tagsága ingyenes.
Egyesületi pártoló tag befizetés:
Dolgozó:
4.000 Ft
Nyugdíjas:
2.000 Ft
Diák vagy önálló keresettel nem rendelkező személy, 24 éves korig: 1000 Ft.
Tárgyévben a 14. életévét be nem töltött gyermek: 0 Ft
A tagdíj a beiratkozás időpontjától függetlenül adott naptári évre szól és egy
összegben fizetendő.
Rendes tagjaink mivel tagjai a VTSZ-nek is, a VTSZ plasztik kártya
igazolványát kapják, amely az egyesületünkben fennálló rendes tagságot is
igazolja. A rendes tagoknak tehát nincs külön GYVTE igazolványuk!
Aki az előző évi rendes tagságát újítja meg, az csak egy érvényesítő bélyeget
kap, melyet a beiratkozást intéző tagunk ragaszt fel a már meglévő
igazolványba. Ezért fontos, hogy az érvényesítésre az igazolványát mindenki
hozza magával. Az igazolvány elvesztése esetén 200 Ft ellenében kaphatunk
újat 1-2 hónapos ügyintézési idő elteltével.
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A pártoló tagjaink mivel nem lehetnek tagjai a VTSZ-nek, ezért VTSZ
igazolványuk sem lehet: papírból készült GYVTE igazolványt kapnak. Aki az
előző évi pártolói tagságát újítja meg, annak az igazolványát aláírással és
bélyegzéssel érvényesítjük a megfelelő rovatban. Ezért fontos, hogy a
beiratkozásra az igazolványát minden tag hozza magával! Elvesztett
igazolvány esetén térítés ellenében állítunk ki újat.
Tagjaink a Magyar Természetjáró Szövetségnek (MTSZ) is tagjai lehetnek, ha
ezt beiratkozás, illetve érvényesítés alkalmával kérik. Tagsági díjat ezért nem
kell fizetni. Minden évben új MTSZ igazolványt adunk, az ezzel kapcsolatos
összes ügyintézést az egyesület elvégzi.
Tagjaink beiratkozáskor megkapják egész éves Túraterv füzetünket.
Az éves túratervben év közben változások lehetnek. Ajánlott a változások
figyelemmel kísérése, melyeket az egyesület faliújságján (a VOKE Arany J.
Műv. Házban), honlapján, elektronikus hírlevelében, esetenként Facebook
oldalán is közzé tesszük, de a túravezetők a keddi klubnapokon is elmondják.

Klubnapok
Egyesületünk minden kedden klubnapot tart a VOKE Arany János
Művelődési Házban, az első emeleti Konferencia teremben és a földszinti
irodában (Győr, Révai u. 5). Januárban 16-18 óra között, a többi hónapban
16.30-18 óráig tart a beiratkozással kapcsolatos teendők intézése a földszinti
irodában (januárban minden kedden, utána csak minden hónap első keddjén).
Többnyire már 16.30-tól megkezdődik a meghirdetett utakra és túrákra
történő jelentkezés, utazási költség befizetés az első emeleti klubteremben.
A klubteremben 17 óra körül – attól függően, mennyi a túrákra jelentkező
vagy befizető - kezdődik a klubnap következő szakasza, a kihirdetendő
túrákkal kapcsolatos információk átadása, mely általában 18 óráig tart. A
túravezetők itt hirdetik ki a soron következő túrákkal kapcsolatos tudnivalókat.
A kihirdetés napjától kezdődően lehet jelentkezni a túrákra. A tudnivalókat a
túravezetők több héten át megismétlik a klubnapokon. A túrák meghirdetésének
egyéb rendszeres forrásai az egyesület honlapja, elektronikus Hírlevele (erre
bárki feliratkozhat), az egyesület faliújságja, esetenként a Facebook oldala.
Saját programjainkon kívül ismertetjük a Megyei Természetbarát Bizottság
túráit, és a Vasutas Természetjárók Szövetsége központi programjait is.
Kérjük a tagokat, hogy az információk átadása és a közös megbeszélés ideje
alatt mellőzzék a befizetéseket, a mobiltelefonok használatát és a kötetlen
beszélgetéseket, melyekre kb. 18 óra után, a klubnap végén még van lehetőség.
A klubnapokon alkalmanként a megvalósított túrákról szóbeli vagy
fényképvetítéses beszámolókat tartunk, melyre várjuk a résztvevők jól sikerült,
kiválogatott fényképeit. A tagok által hozott vagy interneten küldött,
kiválogatott túrafotókat az egyesület számítógépén gyűjtjük. A gyűjteményből
kért digitális fotókról a tagok helyben másolatot kaphatnak.
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A túrákra történő jelentkezéssel, részvételi díj
befizetéssel, túrázással kapcsolatos szabályok
1. A túrára történő jelentkezés általános szabályai
A túravezető hetekkel, esetleg hónapokkal a túra előtt szóban kihirdeti a
túrájával kapcsolatos tudnivalókat a keddi klubnapokon (Győr, Révai u. 5,
VOKE Arany János Művelődési Ház), egyúttal gondoskodik arról, hogy ez
közzé legyen téve az egyesület fenti címen lévő faliújságján, elektronikus
hírlevelében (e-mail-ben), honlapján (esetenként az egyesület Facebook
oldalán) is. A kihirdetéstől kezdődően lehet jelentkezni a túrákra a
túravezetőnél telefonon, e-mailben vagy személyesen a klubnapokon
(Facebook üzenetben, Messengeren, stb. nem!).
1.1 Egynapos vonatos és a menetrend szerinti autóbuszos túrára történő
jelentkezés egyedi szabályai
Ilyen túránál nem szükséges előzőleg jelentkezni a túravezetőnél, de javasolt,
mert ezzel megkönnyítjük a munkáját. Nem egyesületi tagok, azaz vendégek
is részt vehetnek ilyen túrán, ha a túravezető ehhez hozzájárul. Ezen túrák egy
része nyílt túrának van meghirdetve, melyekre várunk alkalmi vendégeket.
Ezeket a túrákat a médiában is hirdetjük (ezáltal lesznek „nyílt” túrák). A
vendégek a túra megkezdése előtt kapnak egy „Túrára való jelentkezéssel,
részvételi díj befizetéssel, túrázással kapcsolatos szabályok” című
dokumentumot. Ennek elolvasása után a túravezetőnél alá kell írniuk egy
„Elfogadó nyilatkozatot”. Ez feltétele a túrán való részvételnek.
1.2 A kerékpáros túrára történő jelentkezés egyedi szabályai
Egynapos túránál általában nem szükséges előre jelentkezni a túravezetőnél,
de javasolt, mert ezzel megkönnyítjük a munkáját. Ha vonatos
kerékpárszállításra is sor kerül, a túravezető által megadott határidőig
mindenképpen jelentkezni kell, mert korlátozott a kerékpár szállítási
kapacitás.
Többnapos túránál akár van vonatos kerékpárszállítás akár nincs, előzetesen
jelentkezni kell, hiszen szállást is kell foglalni.
Nem egyesületi tagok, azaz vendégek is részt vehetnek kerékpáros túrán, ha a
túravezető ehhez hozzájárul. A vendégekre vonatkozó egyéb tudnivalókat lásd
az 1.1-es pontban.
A kerékpáros túrák további szabályai és tudnivalói a honlapunkon
olvashatóak.
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1.3 A bérelt buszos túrára történő jelentkezés egyedi szabályai
Az autóbusz férőhelyeinek száma korlátozza az adott túrán résztvevők számát.
A létszám betelése utáni jelentkezőket pótjelentkezőként várólistára írja fel a
túravezető. Lemondás esetén a túravezető az első a pótjelentkezőnek ajánlja
fel a megüresedett helyet. Akinek közben tárgytalanná válik a pótjelentkezése,
azonnal értesítse a túravezetőt!
Bérelt autóbuszos túráinkon csak az egyesületünk tagjai vehetnek részt.
2. A részvételi díj befizetés általános szabályai
Egynapos vonatos vagy menetrend szerinti autóbuszos túránál előre nem kell
útiköltséget befizetni, mert a menetjegyét mindenki maga veszi meg.
Többnapos vonatos vagy menetrend szerinti autóbuszos túránál a befizetési
feltételeket a túravezető hirdeti ki. Ebben az esetben nincs egységes
szabályozás, mert ilyen túrák ritkán fordulnak elő.
A bérelt autóbuszos túrákat önköltséges áron szervezzük tagjainknak. Az
utazási költséget minimális maradványt betervezve számítjuk ki, és az
esetlegesen keletkező maradvány az egyesület pénztárába kerül bevételezésre,
melyet közhasznú tevékenységünkre fordítunk. A beszedett pénzből a busz
bérleti díját, autópálya- és parkolási díját fizetjük ki, nem szedünk be utazási
költséget a túravezetőktől. Ritkán, de előfordul, hogy a beszedett pénz nem
lesz elegendő, ilyenkor a túra végén a résztvevőknek közösen kell azt
kipótolniuk.
Fontos szabály: az utazási költséget határidőre, egy összegben kell befizetni.
2.1 Az egynapos bérelt autóbuszos túrára történő befizetés és az
útlemondás szabályai:
• A tagnak a jelentkezését követően mielőbb be kell befizetnie egy
összegben az utazási költséget, de legkésőbb a befizetési határidőig,
amely időpont mindig a túra előtti 10. nap.
• Utazási költséget befizetni a klubnapokon a túravezetőnél vagy az általa
megbízott felelősnél lehet. A kapott nyugtát az utazás végéig őrizzük meg!
• Ha valaki jelentkezett egy útra, de a határidőre történő befizetést
elmulasztotta, akkor azt a túravezető az út lemondásának tekinti, és ha van
a túrára pótjelentkező, akkor a helyét a pótjelentkezővel betölti. (Ha a
jelentkezőnek a határidőre történő befizetés akadályba ütközik, akkor
elvárás, hogy azt minél előbb jelezze a túravezetőnek.)
• Ha a befizetés a befizetési határidő előtt már megtörtént, de az illető a
befizetési határidő letelte előtt lemondja az utat, akkor a befizetett pénzt
visszakapja, amennyiben a befizetésről szóló nyugtát visszaadja.
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• Ha a befizetés megtörtént, de a befizetési határidő lejárta után az illető
lemondja az utat, viszont nincs pótjelentkező az útra, akkor a lemondónak
kell gondoskodnia maga helyett másik jelentkezőről. Ha ez megtörténik,
akkor a befizetett összeget a lemondó visszakapja, amennyiben a befizetésről
szóló nyugtát visszaadja. Ha nem talál maga helyett másik személyt, akkora
befizetett összeget nem kapja vissza, mert arra a pénzre az utazás
költségeinek rendezéséhez szükség van. A túravezető az utazás végleges
költségelszámolása után, pénzmaradvány keletkezése esetén indokolt
esetben (pl. betegség) a befizetett összeget vagy egy részét visszaadhatja.
• Ha lemondás miatt a soron következő pótjelentkező részt vehet az utazáson,
akkor a túravezető értesíti, és a leghamarabb be kell fizetnie az útiköltséget.
• Aki jelentkezett egy utazásra, de határidőre nem fizette be a részvételi díjat,
ám mégis részt akar venni, és a helye még betöltetlen maradt, az a befizetési
határidő után (pl. az indulás előtti klubnapon) is befizethet, de a határidő
elmulasztása miatt 20 %-os felárat is kell fizetnie, mely az egyesület
pénztárába kerül. (A felár nem vonatkozik az úgynevezett várólistásokra,
akik a határidő előtt jelentkeztek ugyan, de akkor még csak várólistára
kerülhettek.)
• Aki a befizetési határidő lejárta után jelentkezik az utazásra, és van még
szabad hely, akkor felár nélkül vehet részt az utazáson.
• Ha egy utazás meghiúsulna, akkor a befizetett részvételi díjat a befizető a
keddi klubnapokon visszakaphatja, ha leadja a befizetéskor kapott nyugtát.
2.2 A többnapos bérelt autóbuszos túrára történő jelentkezés, befizetés és
az útlemondás egyedi szabályai
Jelentkezés: minden egyesületi utazásunknál a résztvevőnek a túravezetőnél
kell jelentkeznie, esetleges lemondási szándékát is vele kell közölnie.
Utazási költség befizetése: az előző pontban leírtak az érvényesek.
Többnapos utaknál az utazási költség kiegészül a szállás-, csoportos étkezési-,
idegenvezetési-, belépő-, stb. költségekkel. Ezt hívjuk „szállás csomagnak”.
A szállás csomagot utazási irodánál rendeli meg a túravezető. Ennek díját a
megadott utazási irodában kell befizetni. Az iroda utazási szerződést köt a
jelentkezővel, ez részletezi a feltételeket a „szállás csomaggal” kapcsolatban.
Az útlemondás egyedi szabályai: útlemondáskor a szállás csomagot illetően
az irodával kötött utazási szerződésben foglaltak az irányadók. Az utazási
költség visszatérítésére pedig az előző, 2.1-es pontban leírtak az érvényesek.
Ha a szállást nem az utazási irodánál, hanem a szállás helyszínén kell befizetni, úgy
lemondás esetén a szállásdíj befizetésével számolnia kell a visszalépőnek, amennyiben
a szállásadó feltétlenül ragaszkodik a szállásdíj befizetéséhez.

Figyelem! A fentiek nem jelentik azt, hogy a jelentkezést és útlemondást
az utazási irodánál kell intézni, nem pedig a túravezetőnél.
A szállás csomag és az utazási költség befizetési és lemondási szabályait
együttesen kell betartani (tehát az egyesület és az utazási iroda szabályait is).
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3. A túravezetés, túrázás általános szabályai
Túravezetőink önkéntesként látják el a feladatukat. Idegenvezetői képesítésük
nincs, ezért az idegenvezetők által nyújtott szokásos szolgáltatások elmaradása
nem kérhető számon rajtuk. A túrák kihirdetése során több program kerülhet
felsorolásra, mint ami az időbe belefér. A túravezetőnek jogában áll eldönteni,
hogy mi valósul meg ezekből, és mi marad el, esetleg teljesen meg is
változtathatja a napi programot. Az elmaradt programokat nem lehet számon
kérni rajta.
Nagyobb túracsoport esetén, ha lehetséges a túravezető a túrának két vagy több
változatát tervezi be (kistúra, közepes túra, nagytúra). Ilyenkor segéd
túravezetővel biztosítja, hogy mindegyik túratávnak legyen vezetője. Ezek a
túra változatok nehézségben különböznek egymástól. A résztvevők maguk
dönthetik el, hogy melyiken akarnak részt venni. A túravezetőnek jogában áll
felülbírálni ezt a döntést, ha úgy látja, hogy egy résztvevő fizikai állapota,
ruházata, felszerelése nem alkalmas a nehezebb túrára.
A túrázás szabályai
A túra során a túravezető halad az élen, de megbízhat ezzel a feladattal mást is.
Az élen haladót megelőzni nem szabad. Aki ezt mégis megteszi, azt a
túravezető úgy tekintheti, hogy attól kezdve nem résztvevője a túrának. A
túravezető engedélyezheti, hogy a túrázók egy része előre mehessen a
többiekhez képest, pl. ismert, jól jelzett, egyértelmű út esetén, és ha az érintettek
rutinosak, jól tudnak tájékozódni, gyorsabb tempóhoz vannak szokva stb.
Közülük vezetőt kell megbízni.
A túravezető záróembernek kér fel a túrázók közül valakit, akinek az a
feladata, hogy a sor végén haladva figyeljen a lemaradókra és zárja a menetet. A
sor végén haladók figyeljenek a záróemberre, hisz őt is érheti baj, és mögötte
már nincs senki, aki a bajt észlelhetné, és segíthetne neki. Ha valakinek ki kell
válnia a sorból, akkor erről szóljon a túravezetőnek, a záróembernek, vagy a
körülötte lévő túrázóknak.
A túrázók lehetőség szerint úgy haladjanak a túra során, hogy mindegyikük
lássa az előtte haladót és a mögötte haladót. Ha úgy széthúzódna a mezőny,
hogy ez nem tartható be, és valaki nem tudja az útirányt, akkor legkésőbb egy
kereszteződésbe érve várja be a mögötte haladókat. Ugyanis a túravezetőn kívül
a leghátul haladó záróember is mindig tudja a helyes útvonalat.
Alapvetően a túrán a túravezetőé a felelősség a vezetők közül. A segéd
túravezetők és a záróemberek neki tartoznak felelősséggel. Egy csoport
túrájának hivatalosan mindig csak egy vezetője lehet, mindenki más legfeljebb
csak segéd túravezetőnek minősül („egyszemélyi felelősség” elve).
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Elvárt magatartás, együttműködés hiánya, kizárás a túrából
Mindenki jól figyeljen oda a túravezető tájékoztatójára. Figyeljen magára és
társaira is, ha rendkívüli esemény történik, azonnal jelezze azt a túravezetőnek.
A túrázó ismerje több résztvevő - különösen a túravezető - telefonszámát, és
legyen elérhető mobiltelefonon. Többnapos útnál írja fel a szállása címét is.
A személyi okmányok és a mobiltelefon mindig legyenek ott a résztvevőknél.
Ne felejtse otthon, a buszon, a családtagnál vagy a szálláson. A túrázó által
használt gyógyszereket mindig tartsa magánál. Akinek komolyabb betegsége van
(pl. szívbetegség), kötelező már jelentkezéskor tájékoztatnia erről a túravezetőt.
A túrán résztvevőnek be kell tartania a túravezető, segéd túravezető és a
záróember utasításait. A túravezetőnek jogában áll és kötelessége azon személy
kizárása a túrából, aki saját vagy mások testi épségét veszélyezteti, akadályozza a
társait, a túravezető valamely utasítását nem tartja be. Kizárásra kerülhet a túrából
az olyan túrázó is, aki mások közérzetét rontja, kulturált és egészséges
kikapcsolódáshoz való jogát sérti, vagy akinek állapota vagy viselkedése a
túravezető megítélése szerint nem kívánatos.
Ha egy kizárt túrázó saját hibájából elmarad a csoporttól és a vele való
kapcsolatfelvétel nem lehetséges, akkor a túravezető végső esetben – ha a csoport
érdekei alapvetően sérülnének - nem fogja tovább keresni, megvárni az eltévedőt.
4. A bérelt autóbuszos túrák egyedi szabályai
Egynapos utazásnál nincs ülésrend, ilyenkor az érkezés sorrendjében lehet helyet
foglalni. Minden felszálló legfeljebb egy helyet foglalhat le a sajátján kívül, a
mellette ülő társának. Többnapos túra esetén a túravezető ülésrendet állít össze,
elsősorban a jelentkezési, befizetési sorrendet véve alapul.
Célszerű felírni a busz rendszámát, és meg kell jegyezni a megállás helyszínét.
Mielőtt a túra elkezdődik, a túravezető közli a busz indulásának az időpontját és
helyét. (A túra vége és így a felszállás helye sokszor nem ugyanaz, ahol a leszállás
történt.) A túravezető közli, hogy meddig marad a leszállás helyén a busz. Akinek
valamilyen problémája adódik a túra során, visszamehet a buszhoz (ehhez
legalább két ember kell), miután egyeztetett a túravezetővel és még van a
visszatérésre idő.
Túrabotot az autóbuszba felvinni nem szabad, az alsó csomagtérben kell tárolni.
5. A külföldi túrák egyedi szabályai
Ilyenkor különösen fontos, hogy az úti okmányok (útlevél - ahol elégséges
személyi igazolvány és lakcímkártya - biztosítási iratok) folyamatosan a
résztvevőknél legyenek. A külföldi utazásokra kötelező elhozni az ingyenesen
kiváltható Európai Egészségbiztosítási Kártyát. Erről, illetve a további biztosítási
lehetőségekről a honlapunkon és a Facebook oldalunkon található részletes
tájékoztató. A túravezető kötelezően előírhatja bizonyos szintű biztosítás meglétét
(pl. magashegyi túránál).
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Balesetvédelem
Alapelv, hogy a túrákon mindenki saját felelősségére vesz részt. Balesetért,
eltévedésért, járműről történő lemaradásért, a túravezető csak akkor
vonható felelősségre, ha súlyosan gondatlanul járt el. Más esetekben tőle
vagy az egyesülettől anyagi vagy más jellegű kártérítés nem követelhető.
A túrázónak megfelelő ruházatban, a szükséges mennyiségű étellel, itallal,
gyógyszereivel, igazolványaival kell megjelennie a túrán. Szeszes italt a túra
előtt és alatt nem szabad fogyasztani.
A ruházat, felszerelés megválasztásához segítséget lehet kérni a túravezetőktől
és a túratársaktól. Ezen kívül tanácsok olvashatók az egyesület honlapján is
(gyvte.hu). Példaként egy fontos tudnivaló:
A természetjáró legfontosabb „eszköze” a cipő. Gyalogtúrákhoz a lábbelink
talpa megfelelően bordázott legyen, mert ellenkező esetben könnyen
elcsúszhatunk. Egyenetlen terepen legjobb, ha túrabakancsot viselünk nem
túra félcipőt, mert a bakancs jobban támasztja a bokát, így kisebb a boka
sérülésének vagy kifáradásának veszélye. A túravezető a balesetek
megelőzésére különösen figyeljen. A túra kezdete előtt tartson egy rövid
ismertetőt a túrázás veszélyeiről, kiemelve azokat a tudnivalókat, amelyeket az
elkövetkezendő túrán különösen fontos ismerni. Ellenőrizze le, hogy a túrázók
ruházata, felszerelése megfelelő-e a túra biztonságos teljesítéséhez.
Amennyiben nem, akkor csak kisebb túrát engedélyezhet a résztvevőknek ahhoz
képest, mint amin azok szerettek volna részt venni, de indokolt esetben akár
meg is tilthatja nekik a túra bármely változatán a részvételt.
A túravezető baleset, rosszullét esetén gondoskodjon az elsősegély nyújtásról,
és ha szükséges, szervezze meg az érintett mentését, ellátását. Ezen utóbbi
feladatokat indokolt esetben átadhatja másnak is. Legyen a túravezetőnél a túra
jellegéhez illő összetételű elsősegély nyújtó csomag.
A bérelt autóbuszon, amennyiben van biztonsági öv, annak használata kötelező.
Kerüljük buszon a menet közbeni felállást, járkálást.

Magashegyi túrázás
Az ilyen jellegű túrákon (Alpokban, Kárpátokban) gyakran még alacsonyabb
magasságban is nehéz terepen kell gyalogolni: meredek, sziklás, szakadékos,
omladékos lehet az út. Helyenként kiépített kapaszkodók, létrák segítik a nem
veszélytelen haladást. Nagyobb magasságban még a szélsőséges időjárással is
számolni kell (viharos szél, nyári hózápor). Tapasztalatlan, tériszonyos,
fizikailag felkészületlen, megfelelő felszereléssel nem rendelkező túrázók
számára az ilyen túrák nem ajánlottak.
Könnyebb szakaszok megtételével, fokozatos szoktatással és gyakorlással lehet
elsajátítani a magashegyi túrázáshoz szükséges tudást.
11

<<

Egyesületi tagság, szabályok, tudnivalók

>>

Az erdei viselkedés szabályai
Bár az erdőterületet gyalogosan, saját felelősségére bárki látogathatja, azonban
bizonyos szabályok ismerete és betartása szükséges.
A kirándulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális korlátozásokról (tűzgyújtás
stb.), meteorológiai helyzetről, hiszen ez határozza meg az öltözködésünket,
magunkkal vitt ételt, italt.
Az erdei utunk során keletkezett hulladékot vigyük el a legközelebbi szemetesig
– vagy akár az otthoni hulladékgyűjtőbe!
Tüzet csak a kijelölt tűzrakó helyeken szabad gyújtani, de erős szélben vagy
tűzgyújtási tilalom esetén még ott sem!
Az erdő növények és állatok ezreinek élőhelye. Viselkedjünk benne vendéghez
illő, kellő tisztelettel, fegyelmezetten! Úgy bánjunk az erdő lényeivel, ahogyan
szeretnénk, hogy velünk is bánjanak!
A természetben nyitott szemmel és füllel, a szépségre fogékony szívvel járjunk.
Osszuk meg az itt szerzett élményeinket másokkal is!
Hagyjunk magunk után rendben a játszó, pihenő és táborhelyet, hogy mások is
örömüket lelhessék benne!
Egy erdei túra során valószínűleg több alkalommal találkozunk más túrázókkal.
Mi túrázók, egy kis közösség tagjai vagyunk, ezért megszokott az üdvözlés, a
figyelem egymás iránt. A túrázás során minden szempontból viselkedjünk a
természeti környezet és embertársaink számára is példamutatóan!

Kerékpáros túrázás
A kerékpáros túrák szabályai és tudnivalói a gyvte.hu honlapon olvashatóak.

Téli túrázás
A téli túrázáshoz a meleg, réteges öltözködésen és a kiegészítő ruházaton kívül
néhány speciális felszerelés is hozzátartozik. Ezeket lehetőleg mindig vigyük
magunkkal a téli túrákra:
• lábszárvédő (megakadályozza a hó bejutását a bakancsba). Nem csak hó
esetén hasznos – esőben, sárban védi a nadrág szárát, és egyszerűbb kimosni,
megszárítani, mint egy nadrágot.
• csúszásgátló talp (jeges úton a bakancs talpára húzható szöges gumilap)
• fejlámpa, esetleg zseblámpa (ha a túra vége előtt besötétedne). Nem csak
télen, hanem tavasszal és ősszel is korábban sötétedik, mint nyáron, így a
lámpa ezekben az évszakokban is hasznos lehet.
• termosz (hogy hideg időben ne kelljen lehűlt, túl hideg vizet, vagy egyéb
folyadékot innunk).
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Fontosabb túramozgalmak, jelvényszerzés,
minősítés (túrapont gyűjtés)
Hazánkban már több száz jelvényszerző és egyéb túramozgalom, program
van, melyek közül mi csak néhányat építettünk be éves túraprogramunkba.
Ezekről bővebb információ az alábbi oldalakon olvasható:
http://termeszetbarat.hu/turamozgalmak
http://www.turabazis.hu/turamozgalom_lista

Jelvényszerző minősítés (pontgyűjtés)
Az igazolt tagsággal (VTSZ vagy MTSZ) rendelkező turisták jelvényszerző
pontgyűjtésben (minősítésben) vehetnek részt.
A pontgyűjtés alapját a túravezetők által a túrák alkalmával kiállított
túrajelentéseken feltüntetett pontszámok (vagyis a túra teljesítmények)
jelentik. A túra adatokat a minősítéshez az egyéni túranaplóban kell
dokumentálni.
A túravezetőknek a túrát követő 10 napon belül le kell adniuk szabályosan
kitöltött túrajelentésüket az egyesület felelősének.
A minősítési bizottság ezek alapján készíti el és terjeszti fel a tagokat a
különböző minősítésekre.
VTSZ minősítés szabályai:
A túrázónak az adott naptári évben (jan.1 - dec. 31.) megtett túráira járó
pontokat kell összegyűjtenie.
Min. 1000 pont összegyűjtése esetén = bronzjelvény,
min. 2000 pont = ezüstjelvény, min. 3000 pont = aranyjelvény.
(Bármilyen fajta jelvény a következő naptári évben újra megszerezhető.)
MTSZ minősítés szabályai:
Meghatározott időszak alatt kell összegyűjteni meghatározott túrapontot.
Szabályok:
Maximum egy éven belül gyűjtött 500 pont = bronzjelvény,
utána újabb max. egy éven belül újabb 800 pont = ezüstjelvény, utána újabb
max. két éven belül újabb 2300 pont = aranyjelvény
(ebből min. 500 pontot táj- vagy ország ismertető túramozgalomban vagy más
szakág keretében kell igazoltan teljesíteni).
Ezután érhető el az érdemes és a kiváló természetjáró fokozat.
(Bármely jelvény korlátlan számban ismételten megszerezhető, az azt
megelőző fokozat korábbi teljesítése esetén.)

Ajánlott felszerelés, ruházat túrázáshoz
Tanácsok a honlapunkon olvashatóak: www.gyvte.hu
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TÚRAPROGRAM
2019
FERGETEG HAVA
Január 1.
Évadnyitó túra a Hatos-tölgyhöz. (Megyei TB).
kedd
Táv: kb. 10 km. Utazás: 11.20 órakor Kajárpécre vagy a
Túravezető: 11.30 órakor Tényőre induló autóbusszal.
(Szervező: Győr-M.-S. Megyei Természetbarát Bizottság.)
Hluchány
József (MTB)
Január 6.
vasárnap
Túravezető:
Szűcs Tné

Hagyományos téli város körüli hótaposó séta
Útvonal: Egyetem – Győrújfalu. Táv: 10 km.
Találkozó: 9 órakor a Duna-kapu téren.

Január 19.
szombat
Túravezető:
Szűcs Tné

NYÍLT TÚRA: Hagyományos téli város körüli
hótaposó séta Bácsára. Táv: 8 km.
Találkozó: 9 órakor a Duna-kapu téren.

Január 20.
vasárnap
Túravezető:
Unzeitig L.

Túra a Bakonyban
Vinye – Panoráma út – Pálháza – Ferencháza –
Kopasz-hegy – Porva-Csesznek v.m. - Zirc.
Táv: 17,4 km, szint: 360 m. Utazás: 7.25-ös vonattal.

Január 20.
vasárnap

Alpannonia túraút: Semmering - Feistritzsattel
Táv: 13 km, szint.: 696 m.
Utazás: busszal, indulás: 6.30, érkezés: 20 óráig.
Túravezető: Bierbauerné és Tóth Zoltán.
Január 27.
vasárnap

Nordalpenweg 01 - Északi Alpesi Túraútvonal
1. szakasz: (Bécs) Perchtoldsdorf (265 m) –
Weitwanderstein túra emlékmű - Kammersteiner hütte
Túravezető: - Josefswarte kilátó (582 m) - Julienturm kilátó (645 m)
Csuka István – Sittendorf (370 m) - Heiligenkreuz (312 m).
Táv: 16,5 km, szint: 700 m.
Kistúra Sittendorfig, táv: 11 km, szint: 500 m.
+ Esti séta a bécsi belvárosban.
Utazás: busszal, indulás: 7.30, érkezés: 20 óra körül.
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JÉGBONTÓ HAVA
Február 2.
szombat
Túravezető:

Nádorvárosi séta a vidéki buszpályaudvartól.
(Szervező: Győr-M.-S. M. Természetbarátt Bizottság.)
Hluchány József

Február 2.
szombat
Túravezető:
Szűcs Tné

Kirándulás a téli Balatonhoz.
Séta Balatonfüreden. Kedvező időjárás esetén túra is.
Indulás 5.50-kor a balatonfüredi busszal.

Február 9.
szombat
Túravezető:
Horváth G.

Bakonyi túra
Útvonal: Zirc – Köves-hegy – Pénzesgyőr – Kerteskőiszurdok – Szentkút – Bakonybél.
Táv: 15 km, szint: 310 m. Utazás: 7:25-ös vonattal.

Február 10.
vasárnap
Túravezető:
Szűcs Tné

Hagyományos téli város körüli hótaposó séta.
Útvonal: Győr, Virágpiac - Rába-töltés - Rabkert –
Halásztanyák - Gyirmót, 1-es busz végállomása.
Találkozó: 9 órakor a Virágpiacon. Táv: 13 km.

Február 16.
szombat
Túravezető:
Gróz József

Túra a Gönyűi-erdőben
Gönyü – Gönyüi és Szentiváni-erdők - Győrszentiván.
Táv: kb. 15 km
Indulás: 7.45-kor a gönyűi busszal.

Február 24. Alpannonia túraút: Feistritzsattel - Mönichkirchen
vasárnap
Táv: 18 km, szint.: 497 m.
Utazás: busszal, indulás: 6.30, érkezés: 20 óráig.
Túravezető: Bierbauerné és Tóth Zoltán.
Február 24. Hagyományos téli város körüli séta
vasárnap
Útvonal: Kisbácsa - Győrújfalu. Táv: 12 km.
Túravezető: Szűcs Tiborné. Találkozó: 9 órakor a Duna-kapu téren.
Február 28. Túra a Bakonyba (nyílt túra)
csütörtök
Útvonal: Veszprémvarsány v.á. – Bakonygyirót-pincesor
Túravezető: – Bakonyszentlászló v.á. Táv: 10 km. Szintemelkedés:
Scheidlb. L.
211 m. Szintcsökkenés: 169 m. Utazás: vonattal.
Indulás 7:25-kor, a győri vasútállomásról.
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KIKELET HAVA
Márciusban Munkatúra a Sokoróban: útjelzés javítás, bozótirtás.
Túravezető: Utazás: busszal vagy személygépkocsival.
Csuka István További információk a túra előtt 1 hónappal.
Március 2.
szombat
Túravezető:
Hluchány J.

Tatai barangolás
(Szervező: Győr-M.-S. M. Természetbarát Bizottság.)
(Részletes program a későbbi kiírás szerint).

Március 3.
vasárnap

Nordalpenweg 01 - Északi Alpesi Túraútvonal
2. szakasz: Heiligenkreuz (312 m) - Mayerling (326 m)
– Maria Raisenmarkt - Peilsteini-sziklák (718 m) Túravezető: Weissenbach an d. Triesting. Táv:14 km, szint: 650 m.
Csuka István Kistúra: Maria Raisenmarkt - Peilstein (718 m) –
Weissenbach. Táv: 8 km, szint: 450 m.
+ Körtúra a Peilsteini-sziklák között.
Utazás: busszal, indulás: 7.30, érkezés: 20 óra körül.
Március 3.
vasárnap
Túravezető:
Szűcs Tné

Hóvirágnéző bakonyi túra
Útvonal: Porva-Csesznek vá. – Kopasz-hegy – Vinye.
Táv: kb. 8 km. Utazás vonattal, ind.: 7.25-kor.

Március 3.
vasárnap
Túravezető:
Bierbauerné

Nyílt túra a Sokoróban
Útvonal: Tarjánpuszta – Magyalos – Bakonypéterd.
Táv: 14 km, szint: 200 m.
Találkozás a győri vasútállomás pénztárcsarnokában
7.10 órakor.

Március 7.
csütörtök
Túravezető:

Túra Abda környékén 1.
Útvonal: Abda vá. – Rábca part – Börcs – Börcsi szőlő –
Abda-pillingérpusztai buszmegálló.
Scheidlberger Táv: 9,2 km. Szintkülönbség: 0 m.
László
Utazás oda vonattal, vissza busszal. Vonatindulás: 8:48.
A túravezető az abdai vasútállomáson várja a túrázókat.
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Csak csajok túra – út az ismeretlenbe (Ausztria),
a nap zárásaként étkezési lehetőség.
Utazás: busszal, indulás: 7.30, érkezés: 20 órakor.
Túravezető: Molnár Zsuzsanna
Március 9.
szombat

Március 9. Kiskőfej és Sorrentó 21/11 km - Budai hegység
szombat
Táv: 14 km, szint: 200 m.
Túravezető: Utazás: vonattal.
Bierbauerné
Március 10. Túra Tatabányán (körtúra)
vasárnap
Útvonal: Tatabánya v.á. – Szelim barlang – kilátó –
Túravezető: szanatórium – Tatabánya v.á. Útközben megnézzük a
Scheidlberger tatabányai klettersteig utakat. Táv: 7,7 km. SzintküLászló
lönbség: 308 m. Utazás: vonattal. Ind.: 8:39-kor.
Március 15.
péntek
Túravezető:
Hluchány J.

Győr környéki túra
Győrújbarát – Ménfőcsanak.
(Szervező: Győr-M.-S. Megyei Természetbarát Bizottság).

Részletes program a későbbi kiírás szerint).

Március
Külföldi túra a Felvidékre
15-17.
Jégtemplom a Magas-Tátrában, túra a Tarpatakipéntek-vas. vízesésekhez és a Lombkorona sétányhoz, látogatás a
sípályáknál, a télies Ótátrafüreden, Tátralomnicon és
Túravezető: Zakopane-ban. Szállás egyszerű hotelben a Tátraalján.
Csuka István Utazás: busszal, indulás: 6.30, érkezés: 21 óra körül.
Március 16.
szombat
Túravezető:
Bennárik Pál

Reptéri túra Pérre
Faluház megtekintése, Pázmándfalu, műemlék
katolikus templom látogatása. Táv: 15km.
Utazás busszal, ind:8,20-kor, Győrbe érkezés:16,03.

Március 17.
vasárnap
Túravezető:
Unzeitig L.

Eőry Dezső emléktúra a Sokoróban
Kajárpéc – Hatos-tölgy – Tényő (8 km/100 m), Tényő, Árpád-kút – Nyúl-hegy – Tényő-hegy – Tényő
központ (10 km/180 m). Utazás: 6.35-ös busszal.

Márc. 21.
csütörtök
Túravezető:
Szűcs Tné

Túra a Sokoróban
Győrszemere v.m. – Tényő – Eőry Dezső Túristaút –
Felpéc.Táv: 12 km, szintem.: 120 m.
Utazás a 7.42-es celldömölki vonattal.
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Márc. 22-25.
péntek-hétfő
(4 nap, 3 éj)
Túravezető:
Szabó
Istvánné

II. Rákóczi Ferenc Emléktúra a Nagyságos
Fejedelem tiszteletére, ünnepség Borsiban (Szlovákia)
Szállás Sátoraljaújhelyen panzióban. Utazás vonattal.
Az ünnepség tervezett időpontját a borsi szervezők
(II. Rákóczi F. Polgári Társulás) módosíthatják!
Részletes program a későbbiekben.

Márc. 24.
vasárnap

Alpannonia túraút: Mönichkirchen- Hochneukirchen
Táv: 17 km, szint.: 249 m.
Utazás: busszal, indulás: 6.30, érkezés: 20 óráig.
Túravezető: Bierbauerné és Tóth Zoltán.
Március 25.
hétfő
Túravezető:
Molnár
Zsuzsanna

Soproni - hegység kilátói (nyílt túra).
Károly kilátó, Gloriette kilátó, Taródi vár.
Táv: 12 km, szint: 400 m.
Utazás vonattal.

Március28.
csütörtök
Túravezető:
Szűcs Tné

Látogatás a Mosonmagyaróvári Kühne gyárban
Program: a gyártörténeti kiállítás megtekintése
ingyenes, de feliratkozni szükséges.
Utána városnézés. Utazás a 8.48-as vonattal.

Március 30. Beszámoló VTSZ Közgyűlés (Budapest).
Márc. 30-31. Dél-dunántúli Kék Túra 14. sz.: Zalai-dombság
szombatÚtvonal: Palin – Nagybakónak - Zalakaros.
vasárnap
Táv: 24 km, szint: 380 m.
Kistúra: Nagybakónak - Zalakaros.
Túravezető: Táv: 14 km, szint: 220 m.
Csuka István 15. sz.: Útvonal: Zalakaros - Galambok – Zalakomár Ormánd kastély – Nemesvid - Nagyszakácsi.
és Szűcs
Táv: 25 km, szint: 80 m.
Tiborné
Kistúra: Ormánd – Nemesvid - Nagyszakácsi.
Táv: 14 km, szint: 50 m.
Szállás panzióban Zalakaroson, fürdő látogatással.
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 20 órakor.
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SZELEK HAVA
Április eleje Munkatúra a Sokoróban: útjelzés javítás, szalagozás.
Túravezető: Utazás: busszal vagy személygépkocsival.
Csuka István További információk a túra előtt 3 héttel.
Április 4.
csütörtök
Túravezető:
Ertl Sándor

Szigetközi séta: Medvehagyma szedés
Útvonal: Halászi- Dunapart- Sárga jelzés- Máriakálnok
Táv: 7 km . Busz indul: 7,35. A túravezető 8,26-kor
száll fel a buszra Ásványrárón. A túra előtt 1 héttel be
kell jelentkezni a túravezetőnél: 06-30-226-2674.

Április 6.
szombat
Túravezető:

Bakonyi túra: Vinye - Porva-Csesznek – Zirc.
Táv: 12 km. Utazás a 7.25-ös vonattal.
Szűcs Tiborné

Április 6.
szombat

Tavasz a Börzsönyben
Zebegény – Julianus barát torony – Nagymaros
Táv: 12 km, szint: 500 m.
Túravezető: Utazás: busszal, indulás: 7.30, érkezés: 20 órakor.
Molnár Zs.
Április 7.
vasárnap

Alpannonia túraút: Hochneukirchen - Bernstein
Táv: 14 km, szint.: 341 m.
Utazás: busszal, indulás: 6.30, érkezés: 20 óráig.
Túravezető: Bierbauerné és Tóth Zoltán.
Április 7.
vasárnap
Túravezető:
Bálint József

Kéktúra a Pilisben
Útvonal: Pilisszentkereszt – Dera-szurdok – Szentkút –
Kevély-nyereg- Egri vár- Teve-szikla- Rozália téglagyár.
Táv: 18 km, szint: 400 m. Utazás vonattal, ind.: 6.39.

Április 10. Útkarbantartó túra a Sokoróban
szerda
Útvonal és indulási időpont később lesz meghirdetve.
Túravezető: Molnár Zsuzsanna
Április 11.
csütörtök
Túravezető:
Scheidlb. L.

Túra a Bakonyba (körtúra)
Útvonal: Odvaskő – Hubertlaki („Gyilkos”) tó – jelzetlen
út – Odvaskő. Táv: 6,7 km. Szintkülönbség: 245 m.
Utazás: személyautókkal.
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Április 13.
szombat

PANNONHALMA ÉS RAVAZDI RÓKA
TELJESÍTMÉNYTÚRÁK:

Szervezők: elnökség, túravezetők.
Helyszín: Ravazd környéke. Utazás: vonattal, busszal.
A túrákon nevezési díj befizetésével lehet részt venni.
Díjazás: oklevél, kitűző. Ellátás az ellenőrző pontokon.
1. Résztáv: Pannonhalma 10 teljesítménytúra.
Útvonal: Pannonhalma, Piactér – Apátság – Imre herceg-hegy – Illakierdő – Ravazd, Jegenye Étterem.
Táv: 10 km, szintemelkedés: 150 m.
2. Résztáv: Ravazdi róka 10 teljesítménytúra. Családi túratáv!
Útvonal: Ravazd, Jegenye Étterem– Rekettyés-tető– Vadles- Ravazd.
Táv: 10,5 km, szint.: 220 m.
3. Résztáv: Ravazdi róka 15 teljesítménytúra.
Útvonal: Ravazd, Jegenye Étterem – Rekettyés-tető - Jánosházi
pihenő - Ravazd. Táv: 17 km, szint.: 300 m.
4. Résztáv: Ravazdi róka 20 teljesítménytúra.
Útvonal: Ravazd, Jegenye Étterem – Rekettyés-tető – Vadalmás
pihenőhely - Jánosházi pihenő - Ravazd.
Táv: 21,8 km, szint.: 300 m.
5. Résztáv: Ravazdi róka 30 teljesítménytúra
Útvonal: Ravazd, Jegenye Étterem – Rekettyés-tető – Ravazdi-hegy Jánosházi pihenő - Ravazd.
Táv: 29 km, szint.: 400 m.
6. Résztáv: Ravazdi róka 40 teljesítménytúra (40,5 km, sz:560 m).
7. Résztáv: Pannonhalma 50 teljesítménytúra (49 km, sz:760 m).
(Részletes információk 1 hónappal a túra előtt: www.gyvte.hu )

A Teljesítménytúrákon a nevezési díj helyszínen történő befizetése
után kapott igazoló lap alapján kell a kijelölt útvonalat bejárni,
(ellenőrző pontok érintésével) a szintidőn belül (kb. 4 km/óra átlagsebességgel haladva). Honlap: www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu
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Április 14.
vasárnap
Túravezető:
Szűcs Tné

Április 14.
vasárnap
Ápr. 17-19.
szerda-pént.
Túravezető:
Bennárik Pál

GYEREKTÚRA a Sokoróban
Tarjánpuszta v.á. – Magyalosi Cserkésztábor Vaddisznóskert – Rókavölgyi út - Ravazd. Táv: 10 km.
Utazás a 9.20-as vonattal.
XXXI. Nemzetközi Túranap IVV és kupatúra
Helyszín: Soproni-hegység (táv: 10 és 20 km).
Szervező: Soproni Városi Tj. Bizottság
Látogatás Pécsre és környékére
Városnézés Pécsen, Pellérden nyárson malacsütés,
Orfű, Abaliget.
Utazás busszal, ind: 6,00-kor,
Győrbe érkezés: 19-én 21órakor.

Túra a Kőszegi-hegységbe (körtúra)
Útvonal: Kőszeg-hogásztó – határ menti turistaút –
jelzetlen út Rattersdorfba (Ausztria!) – KőszegScheidlberger horgásztó. Táv: 10,7 km. Szintkülönbség: 376 m.
László
Utazás: személyautókkal.
Április 18.
csütörtök
Túravezető:

Április 20. Túra Bőny-Szőlőhegyre
szombat
Bőny-Szőlőhegy – Györgyháza – Nagyhegy –
Túravezető: Győrszentiván. Táv: kistúra: 10 km, nagytúra: 17 km.
Gróz József Utazás 6.35-kor a bőnyi busszal.
Április 20.
szombat
Túravezető:
Horváth
Gábor

Bakonyi túra
Útvonal: Bakonybél– Odvas-kő– Kőris-hegy – Tekereskút – Százhalom – Száraz-Gerence – Bakonybél.
Táv: 20 km, szint: 550 m. Utazás: 7:25-ös vonattal.

Április 22.
Nordalpenweg 01 - Északi Alpesi Túraútvonal
húsvét hétfő 3. szakasz: Weissenbach an der Triesting – Hochwald
– Jagasitz – Steinwandklamm (kiépített szurdok) –
Túravezető: Gasthof Jagasitz. Táv: 14 km, szint: 900 m.
Csuka István Kistúra: Weissenbach – Steinwandklamm – Gasthof
Jagasitz. Táv: 12 km, szint: 750 m.
(Csak a Steinwandklamm is bejárható: 3 km, 300 m.)
Utazás: busszal, indulás: 7.30, érkezés: 20 óra körül.
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Április 25.
csütörtök
Túravezető:
Ertl Sándor

Szigetközi körtúra: Morotva-tó kerülés
Útvonal: Lipót, Posta - Morotva tavi tanösvény Dunaremetei komp - Füves rétek - Lipót. Táv:10 km.
Busz indul Győr 6,30/Hédervár Kont étterem érk. 7,13.
A túravezető a hédervári Kont étterem előtt várja a
túrázókat. Busz indul: Hédervár Kont étt.: 7,18 –
Lipót posta 7,22. Autóval érkezők Lipót Posta, Iskola
környékén parkoljanak. A túra előtt 1 héttel be kell
jelentkezni a túravezetőnél: 06-30-226-2674.

Április 27.
szombat

Bakonyi Csillagtúra Verseny:

KIEMELT
TÚRA!

Porva-Csesznek és környéke.
Gyalogtúrák több útvonalon cél: Porva-Csesznek vá.
Részletek a túra előtt 1 hónappal lesznek kihirdetve.
Szervezők: Megyei TB és a túravezetőink.

Április 27- Külföldi túra Csehországba, túrázás a Szudétákban
Május 1.
Az Adrspach-teplicei sziklavidék csodái, gyalogtúrák az
szo.-szerda Óriás-hegységben (Krkonoše). Túra az Elba-forrásához,
gerinctúra a Szudéták gerincén a cseh-lengyel határ
Túravezető: mentén. Kirándulás Lengyelországban.
Csuka István Minden nap hegyvidéki túrák, városlátogatás.
Szállás panzióban vagy hotelben Csehországban.
Utazás: busszal, indulás: 6.30, érkezés: 21 óra körül.

PÜNKÖSD HAVA
Május 1.
Komárom IVV túranap 21/12/6 km
szerda
Utazás: vonattal.
Túravezető:
Bierbauerné
Május 2.
csütörtök
Túravezető:

Túra a Pilisbe (körtúra)
Útvonal: Kétbükkfa-nyereg – Feketekő – Pilis-nyereg –
Kapisztrán-kunyhó – Kémény-szikla – Simon halála –
Scheidlberger Kétbükkfa-nyereg. Táv: 7,6 km. Szintkülönbség: 433 m.
László
Utazás: személyautókkal.
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Május 2-5.
csüt. - vas.

VTSZ Tavaszi Csillagtúra: Tata és környéke
Szervező: VTSZ elnökség, jelentkezés: Zimmermanné
Győri Valéria. Kis- közép és nagytúrák, több útvonalon.
(Részletes program a későbbi kiírás szerint).

Május 4.
szombat
Túravezető:
Bennárik Pál

Révkomáromi városnézés.
Európa udvar, Trianoni emlékmű, várlátogatás.
Utazás vonattal, találk. a pénztárcsarnokban 7,00-kor,
Győrbe érkezés:17,49-kor.

Május 4.
szombat

Kerékpáros túra
Rajkáról Szlovákiába és Ausztriába határ mentén.
Útvonal: Rajka – Oroszvár – Horvátújfalu – Köpcsény–
Lajtakörtvélyes – Ürgemajor – Németjárfalu –
Hármashatár - Rajka vá. Táv: 50 km.
Indulás: Győr vá. 6,48 órakor Rajkára.
Vissza: 15,09 vagy 17,09 órakor.

Túravezető:
Morvay
Julianna
Május 4.
szombat
Túravezető:
Hluchány
József (MTB)

Akácvirág túra
Útvonal: Tétszentkút – Kányahegy - MórichidaRábaszentmiklós. Utazás busszal.
(Szervező: Győr M. S. Megyei Természetbarát Bizottság.)

Május 4-7.
szo.-kedd

Kirándulás az Al- Duna környékén, Vaskapu szoros
Hajózás az Al-Dunán, Kazán-szoros, Vaskapu-szoros,
Néra-szurdok. Fürdés a Herkules fürdőben.
Túravezető: Indulás: szombat 6.00, érkezés kedd kb. 19.00. órakor.
Molnár Zs.
Május 5.
vasárnap

Nordalpenweg 01 - Északi Alpesi Túraútvonal
4. szakasz: Schneerosenhaus (660 m) – Waxeneck
Haus – Geyersattel - Hohe Mandling (967 m) –
Túravezető: Reichental- Waidmannsfeld. Táv:13 km, szint:700 m.
Csuka István Kistúra Reichentalig, táv: 10,7 km, szint: 600 m.
Utazás: busszal, indulás: 7.30, érkezés: 20 óra körül.
Május 5.
vasárnap
Túravezető:
Szűcs Tné

Túra Gánton
Bányászati Emlékmúzeum megtekintése és túra a
Gánti Földtani Tanösvényen és a környéken.
Utazás 6 órakor, busszal Székesfehérvárig, majd
onnan Gántra. Hazaérkezés esti órákban.
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Május 9.
csütörtök
Túravezető:
Ertl Sándor

Szigetközi Nyílt túra: Zárások
Útvonal: Hédervár 700 éves fa - Bokros tó- Gombócosi
zárás - Halrekesztő zárás - Bonsai kiáll. – Ásványráró.
Táv 10-12 km. Busz indul 7,35-kor. A túravezető 8,26kor száll fel a buszra Ásványrárón. A túra előtt 1 héttel
be kell jelentkezni a túravezetőnél: 06-30-226-2674.
Ásványrárón halászlé csak egyénileg kérhető előzetes
rendeléssel, Titán halászcsárda: 06-96-716-846.

Máj. 11-12.
szombatvasárnap
Túravezető:
Csuka István

Dél-dunántúli Kék Túra 16. sz.: Somogyi-dombság
Útvonal: Nagyszakácsi – Mesztegnyő – Felsőkak Újvárfalva. Táv: 28 km, szint: 120 m.
17. szakasz. Útvonal: Újvárfalva – Somogysárd –
Kaposmérő. Táv: 18 km, szint: 60 m.
Szállás panzióban. Létszámkorlát!
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 20 órakor.

Május 11.
Bakonyi túra
szombat
Vinye v.m. – Fenyőfő – Bakonyszentlászló v.á.
Túravezető: Táv: kistúra: 10 km, nagytúra: 17 km.
Gróz József Utazás a 7.25- ös bakonyi vonattal.
Május 11.
szombat

Hatos-tölgy túra (Szervező: Kajárpéci Önkormányzat).
Útvonal: Kajárpéc - Sárkány - Hatos-tölgy – Rátki.

Május 12.
vasárnap

Alpannonia túraút: Bernstein - Unterkohlstatten
Táv 14,6 km, szint.: 483 m.
Utazás: busszal, indulás: 6.30, érkezés: 20 óráig.
Túravezető: Bierbauerné és Tóth Zoltán.
Május 12.
vasárnap
Túravezető:
Unzeitig L.

Túra a Keszthelyi-hegységben
Sümeg – Fehér-kövek, kilátópont – Csabrendek –
Kiskertek – Sümeg. Várlátogatás, városi séta.
Táv: 12 km, szint: 420 m. Utazás: 6.30-as busszal.

Május 16.
csütörtök
Túravezető:
Szűcs
Tiborné

Túra a Nagy-Kevélyre
Útvonal: Csillaghegy – Róka-hegy – Ezüst-hegy –
Nagy-Kevély (534 m) – „Egri vár” – Teve-szikla –
Pilisborosjenő. Táv: 15 km, szint: 300 m. Nehéz túra!
Utazás: 6.45-kor személyvonattal (gyorsított)
Kelenföldig, majd BKK járatokkal.
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Május 18.
szombat
Túravezető:
Magyar
Antal

Kéktúra a Vértesben
Útvonal: Bodajk Lakótelep elág. – Csókakő vá. Csókakő Vár – Géza pihenő – Gánt, Vértes Vendéglő.
Táv: 18 km, szint: 400 m.
Ind.: Győr, autóbusz állomás: 5.50-kor.

Május 18.
szombat
Túravezető:
Horváth G.

Bakonyi túra
Útvonal: Csesznek-Kőmosó-völgy-Ördög-árok-Kő-hegy
- Kő-árok - Csesznek.
Táv: 15 km, szint: 400 m. Utazás: busszal.

Országos Kéktúra: Mátraverebélytől – Sirokig.
Keresztül a Mátrán: Galyatető, Kékestető.
Utazás: busszal, indulás: 6.30, érkezés: 20 órakor.
Túravezető: Bierbauerné
Máj. 18-21.
csüt. - vas.

Május 19.
vasárnap
Túravezető:
Szűcs Tné

GYEREKTÚRA a Bakonyban
Porva-Csesznek – Kopasz-domb – Szemete-bükk –
Pálháza – Vinye – Kőpince-forrás. Táv: 10 km.
Utazás a 9.20-as vonattal. Hazaérkezés: 17.11-kor

Május 19.
vasárnap

Kilátó túra a Balaton-felvidékre
Balatonkenese – Soós-hegyi kilátó és vissza –
Balatonfűzfő – balatonfűzfői kilátó és vissza –
Túravezetők: Balatonalmádi – Óvári messzelátó kilátó és vissza –
Scheidlberger Eplény – Álmos-hegyi kilátó és vissza.
László és
Táv: ahány kilátó felkereshető a nap folyamán,
Molnár
szint: max. 400 m. A busz amennyire csak lehet,
Zsuzsanna
megközelít minden egyes kilátót. A kilátók közt a busz
szállítja az utasokat. A kilátók egy része kihagyható.
Indulás: 7.30 órakor, érkezés kb. 19.00. órakor.
Május 23.
csütörtök
Túravezető:
Szűcs Tné

Május 23.
csütörtök
Túravezető:
Ertl Sándor

Túra a Budai-hegységben
Hármashatár-hegyi, Guckler Károly-kilátópont (8 km).
Római-parti séta és ebéd, majd D12-es hajóval vissza
a Belvárosba. Utazás 6.45-kor induló személyvonattal
(gyorsított) Kelenföldig, tovább BKK járatokkal.
Tata: Fényesfürdő tanösvény
Útvonal: Tata vá. - Berta malom - Által ér- Fényesfűrdő
és vissza. Táv:8 km. Vonat indul: Győr 7,39.
Találkozó a vonat előtt.7,30-kor. Belépő kb 1000Ft.
A túra előtt 1 héttel jelentk. a túravezetőnél: 06-30-226-2674.
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Május 25.
szombat

KIEMELT
TÚRA!
Május 30.
csütörtök
Túravezető:
Scheidlb. L.

Vasutas Természetjáró és Egyesületi Nap: Ság-hegy
A szombathelyi és soproni vasutas természetjárókkal
közösen. Részletes program később lesz meghirdetve.

Túra a Gerecsébe (körtúra)
Útvonal: Szomód– Dávid kilátó– Kőpite-hegy- Szomód.
Táv: 10 km. Szintkülönbség: 204 m.
Utazás: személyautókkal.

NAPISTEN HAVA
Május 31.június 3.
péntek-hétfő
(4 nap, 3 éj)
Túravezetők:
Szabó
Istvánné és
Mesics Imre

Kalandozások Palócföldön a Cserhátban:
Kis- és közepes túrákkal, tréfás programokkal és a
Palóc Fesztivállal rendezvényeivel.
Szállás a Szandavári Diáktáborban
Utazás vonattal, helyi közlekedés bérelt kisbusszal,
részletes program a későbbiekben.
Megj: A Palóc fesztivál 2019. évi időpontja még nem
került meghirdetésre!

Június 1.
szombat
Túravezető:
Szűcs Tné

Gödöllői Királyi Kastély megtekintése.
Múzeumi belépő egységesen: 2.600 Ft.
Utazás a 6.30-kor induló személyvonattal Kelenföldig,
tovább BKK járatokkal Gödöllőre és vissza.

Június 1.
szombat
Túravezető:
Ertl Sándor

Felső-szigetközi körtúra
Útvonal: Dunasziget, óvoda – Tündérsziget - Zátonyi
Duna - Vágott erdő – Híd - Televényi rét - Dunasziget.
Táv 10-12 km. Busz indul: 6,30-kor.
A túravezető 7,08-kor száll fel a buszra Ásványrárón
A túra előtt 1 héttel be kell jelentkezni a
túravezetőnél: 06-30-226-2674.

Június 1.
szombat

Túra Ausztriába, a Hochwechselre (1743 m)
Útvonal: Mariensee – Wasserfallwegen – Marienseer
pihenőhely – Hochwechsel – Niederwechsel – Haller
Túravezető: menedékház – Mariensee.
Molnár Zs. Indulás: 6.30 órakor, érkezés kb. 20.00. órakor.
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Június 1.
szombat

Túravezető:

Kerékpáros túra: Szigetközi tekerés
Útvonal: Rajka – Dunakiliti – Tejfalusziget –
Dunasziget – Halászi – Arak – Darnózseli – Hédervár–
Ásványráró – Dunaszeg – Győrújfalu – Győr.
Táv: 65 km.Indulás: Győr vá. 6,48 órakor Rajkára.
Morvay Julianna

Június 2.
vasárnap
Túravezető:
Szűcs Tné

GYEREKTÚRA Sopronban - Vadgazdálkodási és
Vadászati Tanösvény bejárása: Brennbergbánya –
Récény–Magas-bérc (557 m). Táv:10 km, szint.:250 m.
Utazás a 8.51-es vonattal. Előjelentkezés szükséges!

Június 8.
szombat
Túravezető:
Szűcs Tné

Dunaparti kirándulás: Esztergom - Párkány
Esztergomi városnézés, majd a Mária Valéria hídon át
Párkányba. Utazás a 7.45-ös esztergomi busszal.
Hazautazás: busszal, majd vonattal. (Esztergom-Tata-Győr)

Június 8.
szombat
Túravezető:
Bennárik Pál

Gaja-szurdok és Bodajk
Bodajk, Lamberg-kastély, Kálvária,
Séta a Gaja-patak partján.
Utazás vonattal 7,39-kor, Győrbe érkezés:18,15-kor.

Június 9.
vasárnap
Túravezető:
Unzeitig L.

Túra a Bakonyban
Vinye – Dornyay emlékút – Suttony – Aranyos-völgy –
Károlyháza– Huszár út– Cuha-völgye – Porva-Cs. v.m.
Táv: 8 km, szint: 310 m. Utazás: 7.25-ös vonattal.

Június 9.
vasárnap

Sokorói Kalandok 15, 35, 50 Teljesítménytúra – Nyúl.
Szervező: Bakonyi Kalandorok TE.

Június 15.
szombat

Kerékpáros túra: kerekezés a Kemenes-vidéken
Útvonal: Celldömölk – Nagysimonyi – Sitke – Káld –
Hosszúpereszteg – Szajki tavak- Türje vá. Táv: 55 km,
szint.: 360 m. Indulás: Győr vá. 6,36-kor Celldömölkre.
Vissza: Türje vá. 15,11 vagy 17,11 órakor.
Morvay Julianna

Túravezető:
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Jún. 15-16.
szombatvasárnap
Túravezető:
Csuka István
és Szűcs
Tiborné

Dél-dunántúli Kék Túra 18. sz.: Somogyi-dombság
Útvonal: Kaposmérő– Kaposdada– Szenna (Skanzen)
– Patca – Katica Tanya – Szilvásszentmárton –
Zselickisfalud. Táv: 18 km, szint: 260 m.
Kistúra: Szenna (Skanzen látogatás) – Katica Tanya Zselickisfalud. Táv: 10,5 km, szint: 180 m.
19. szakasz: Zselic. Útvonal: Zselickisfalud– Ropoly–
Simonfa– Gálosfa (400. km!). Táv: 25 km, szint: 80 m.
Kistúra: Zselickisfalud – Ropoly – Simonfa.
Táv: 17 km, szint: 320 m.
Szállás panzióban Kaposváron, városnézés.
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 21 órakor.

Június 16.
vasárnap

Soproni Ünnepi Napok
IVV és Kupatúra. Szervező: SVTB és BTSSZ

Jún. 19-23. 65. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó
szerda-vas. Helyszín: Révfülöp és környéke.
Rendező: Vasutas Természetj. Szövetsége elnöksége.
Kis- közép és nagytúrák többféle útvonalon a Balatonfelvidéken. Jelentkezés: Zimmermanné Győri Valéria.
(Részletes kiírás később.)
Június 23.
vasárnap

Alpannonia túra: Unterkohlstätten-Geschriebenstein
Táv: 10,5 km, szint.: 343 m.
Utazás: busszal, indulás: 6.30, érkezés: 20 óráig.
Túravezető: Bierbauerné és Tóth Zoltán.
Június 23.
vasárnap
Túravezető:
Bennárik Pál

Ászár, Kisbér, Szent Iván éji napok.
Ászár: Jászai Mari szülőháza, Mini Skanzen,
Kisbér: Mini Magyarország.
Utazás busszal, ind:9,15-kor, Győrbe érkezés:16,30.

Június 29. Kőszegi csillagok 15/10/5 km teljesítménytúra
szombat
Utazás: Helyközi busszal.
Túravezető:
Bierbauerné
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ÁLDÁS HAVA
Július 4.
csütörtök
Túravezető:
Szűcs Tné

Balaton-felvidéki túra
Útvonal: Veszprém – Veszprémfajsz - Király-kút –
Király-kúti-völgy – Lovas - Csopak (fürdés). Táv: 15 km,
szint: 200 m. Utazás busszal, ind.: 5.50-kor.

Július 7.
vasárnap

Nordalpenweg 01 - Északi Alpesi Túraútvonal
5. szakasz: Waidmannsfeld – Plattenstein (1154 m)
– Katharinenschlag (1227 m) – Öhlerschutzhaus –
Túravezető: Mamauwiese (950 m) – Dürre leiten (1249 m) –
Csuka István Edelweisshütte (Schneeberg).
Libegővel Losenheimbe. Táv: 18 km, szint: 1200 m.
Kistúra: Schneebergstrecke– Dürre leiten (1249 m) –
Edelweisshütte, libegőzés. Táv: 7 km, szint: 700 m.
Utazás: busszal, indulás: 6.30, érkezés: 21 óra körül.
Július 13.
szombat
Túravezető:
Szűcs Tné

Veszprém
Túra a Csatár-hegyi kilátóhoz, városnézés. Utcazene
Fesztivál programjainak megtekintése.
Indulás a 8.20-as busszal. Hazaérkezés: 22.10-kor.

Júl. 12-21. A Katalán tengerparttól a Pireneusokig, Barcelona
péntek-vas. Ismerkedés a Costa Brava (vad part) nyaralóhelyeivel:
Barcelona, Tossa de Mar, Lloret de Mar, Santa Susana.
Túravezető: Kirándulás a Pireneusokba, Andorra, Montserrat,
Csuka István hegyvidéki túra. Szállás tengerparti szállodában.
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 22 óra körül..
Alpannonia túraút: Geschriebenstein/Pass - Kőszeg
Táv: 16,5 km, szint.: 247 m.
Utazás: busszal, indulás: 6.30, érkezés: 20 óráig.
Túravezető: Bierbauerné és Tóth Zoltán.
Július 21.
vasárnap

Július 25.
csütörtök
Túravezető:
Szűcs Tné

Balaton-felvidéki túra
Alsóörs – Somlyó-hegyi-kilátó – Lovas, majd fürdés
Csopakon. (az időjárás függvénye a túra hossza)
Indulás az 5.50-es Füredi busszal.
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Júl. 27-31. Magashegyi túrák a Dolomitokban.
szo.–szerda Gyalogtúrák az alpesi tavaknál és a tengerszemeknél,
vízesés túra, városnézés, várlátogatás, libegőzés
Túravezető: magashegyi túrákkal, látványos panoráma utak.
Csuka István Szállás egyszerű hotelben vagy panzióban.
(Részletes program később lesz meghirdetve.)
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 22 órakor.

ÚJ KENYÉR HAVA
Aug. 1.
csütörtök
Túravezető:
Szűcs Tné

Túra és fürdés Tihany-Sajkodon
Túra a félszigeten (a túra hossza az időjárástól függ).
Indulás: 5.50-ös busszal, hazaérk.: kb. 22 órakor.

Aug. 3.
vasárnap
Túravezető:
Bierbauerné

Balaton túra (nyílt túra).
Utazás vonattal: Keszthely – Hévíz.
Táv: 13 km, szint.: 200 m.
Találkozás a győri
vasútállomás pénztárcsarnokában 6:45 órakor.

Aug. 4-10. Határtalan túrázás a Fekete-erdőtől Elzászig.
(vas. – szo.) Túrák a Fekete-erdőben, kirándulás a Rajna mentén:
Freiburg im Breisgau, Baden-Baden, Karlsruhe.
Túravezető: Utazás Franciaországba, Elzász felfedezése:
Csuka István Colmar, Mulhouse, Riquewihr, Obernai, Eguisheim
(„mesebeli” házak), elzászi borút. Szállás panziókban.
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 22 órakor.
Aug. 15.
csütörtök
Túravezető:
Szűcs Tné

Túra a Keszthelyi-hegységben
Útvonal: Vonyarcvashegy v.m. – Vas-hegy, Kitaibel
Pál kilátó – Balatongyörök, Bél Mátyás-kilátó - strand
(fürdés). Kánikula esetén csak kisebb túra lesz.
Táv: 10 km, szint: 200 m. Utazás: vonattal.

Aug. 19. hétfő Kerékpáros túra: Páneurópai Piknik 30. évfordulója
Útvonal: Sopron – Klingenbach - Páneurópai Piknik
Emlékhely - Szt. Margitbánya – Rust – Mörbisch –
Sopron. Táv: 50 km, szint.: 360 m.
Túravezető: Indulás: Győr vá. 6,48 órakor Sopronba.
Vissza: 17,46 órakor.
Morvay J.
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Aug. 24.
szombat

Túra Ausztriába, a Schneebergre
Nagytúra: Losenheim felvonó – Edelweishütte – Nördl.
Grafensteig – Adolf-Kögler-Hütte – Schneebergdörfl.
Túravezetők: Táv: 11,2 km. Szintemelk.: 754 m. Szintcsökk.: 1285 m.
Scheidlberger Kistúra: Losenheim felvonó – Edelweishütte – Nördl.
László és
Grafensteig – felvonó alsó állomás.
Molnár
Táv: 4,9 km. Szintemelk.: 249 m. Szintcsökk.: 596 m.
Zsuzsanna
Indulás: 6.30 órakor, érkezés kb. 20.00. órakor.
Aug. 25.
vasárnap

Alpannonia túraút: Fischbach - Alpl.
Táv: 9,22 km, szint.: 467 m.
Utazás: busszal, indulás: 6.30, érkezés: 20 óráig.
Túravezető: Bierbauerné és Tóth Zoltán.
Aug. 31.
szombat

Magas-Bakony 10, 20, 30, 50 Teljesítménytúra
(kupatúra) Szervező: Bakonyi Kalandorok TE.

FÖLDANYA HAVA
Szept. 1.
vasárnap
Túravezető:
Horváth
Gábor

Bakonyi túra: „Barlangok útja”
Útvonal: Bakonybél – Tönkölösi Likaskő-barlang –
Odvaskő-barlang – Kőris-hegy – Ördög-lik – SzárazGerence – Pörgöl-barlang – Bakonybél.
Táv: 20 km, szint: 800 m. Utazás: 7:25-ös vonattal.
A túra a Magas-Bakony Turistája túramozgalom része.

Szept. 5.
csütörtök
Túravezető:
Szűcs
Tiborné

Őszi túra Badacsonyban
Útvonal: Badacsonytördemic v.m. – Kuruc-körút Szegedi Róza Múzeum – Badacsony v.á. Táv: 12 km.
Utazás busszal és vonattal, ind.: 5.50-kor
Balatonalmádiig busszal, onnan vonattal B.tördemicre.

Szept. 7.
szombat

Sokorói Csillagtúra Verseny: Táp és környéke

KIEMELT
TÚRA!

Gyalogtúrák több útvonalon Tápra beérkezéssel.
Részletek a túra előtt 1 hónappal lesznek kihirdetve.
Szervezők: Megyei TB és a túravezetőink.
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Szept. 8.
vasárnap
Túravezető:
Gróz József

É-D. Kupa: Lővérek IVV túra
Helyszín: Soproni-hegység (táv: 6, 10 és 20 km).
Szervező: Soproni Városi Természetbarát. Bizottság.
Utazás a 6.49-es vonattal Sopronba.

Szept. 12.
csütörtök
Túravezető:

Túra Esztergom környékén (körtúra)
Útvonal: Esztergom - Terézia utca - Dobogókői út
kereszteződés – Vaskapu – Bari-hegy– Vaskapu-erdő–
Scheidlberger Vaskapu – indulási hely. Táv: 10,2 km. Szint.: 540 m.
László
Utazás: személyautókkal.
Szeptember
13-16.
péntek-hétfő
(4 nap, 3 éj)
Túravezetők:
Szabó
Istvánné és
Mesics Imre

Az Őrzők legendája: 2 napos gyalogtúrával az Örségi
Nemzeti Parkban. Közepes, 15-20 km-es túrák.
Határainkat honfoglaló őseink őrállók segítségével
védték, innen kapta nevét e mesés vidék. Szállás
panzióban Őriszentpéteren vagy a környékén. Mivel a
férőhelyek korlátozottak, ezért február végéig
előjelentkezés szükséges.
Utazás kisbusszal vagy személygépkocsikkal.

Szept. 14.
szombat

Nordalpenweg 01 - Északi Alpesi Túraútvonal
6. szakasz: Libegővel Losenheimből a Schneebergre
Edelweisshütte – Fadensteig (sziklás ösvény!) Túravezető: Klosterwappen (2076 m)– Kienthaler Hütte (1400 m)
Csuka István – Weichtalhaus (Höllental). Táv: 10 km, szint: 900 m.
Kistúra: Edelweisshütte – Kienthaler Hütte (1400 m)
– Weichtalhaus (Höllental). Táv: 9 km, szint: 500 m.
Utazás: busszal, indulás: 6.30, érkezés: 21 óra körül.
Szept. 15.
vasárnap
Túravezető:
Gróz József

Túra a Pilisben
Útvonal: Pilisszentlélek - Dobogókő.
Táv: 15 km, szint: 450 m.
Utazás busszal. Részletek később lesznek kihirdetve.

Szept. 17-22. Fenyőfától a pálmafáig – Utazás Szlovéniába
kedd-vas.
Bled, Vintgar-szurdok, Trieszt és Miremare kastély,
Grotte Gigante barlang, hajózás, fürdési lehetőség a
Túravezető: szállásnál. Két éj szállás Bledben, 2 éj szállás Isola
környékén. Indulás: kedden 6.00-kor, szombat éjjel
Molnár
utazás haza, érkezés vasárnap a reggeli órákban.
Zsuzsanna
Szept. 18-21. VTSZ Őszi Csillagtúra: Bogács központtal.
csüt. – vas.
Szervező: Zöldsport Egyesület.
Jelentkezés: Zimmermanné Győri Valéria.
(Részletes program a későbbi kiírás szerint)
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Szept. 19.
csütörtök
Túravezető:

Nyílt túra a Soproni-hegységbe: Strenner János
emléktúra. Útvonal: Brennbergi út -Várhely utca
kereszteződés – Várhely kilátó – Vas-hegy – Gloriette
Scheidlberger kilátó – Nádor magaslat – Ady Endre út - Tölgyes köz
László
kereszteződés (esetleg: vasútállomás).
Táv: 6,5 km (a vasútállomásig gyalogolva 9 km).
Szintemelkedés: 346 m. Szintcsökkenés: 363 m.
Utazás: vonattal, ind.: 7.51, majd a brennbergi busszal.
Szept. 21.
szombat

Észak-Dunántúli Kupa: Sokorói kilátók, magaslatok
10, 20, 50 km Teljesítménytúra – Győrújbarát, Nyúl.
Szervezők: elnökség, túravezetők.
A túrákon nevezési díj befizetésével lehet részt venni.
Díjazás: oklevél, kitűző. Ellátás az ellenőrző pontokon.
1. Résztáv: Sokorói kilátók 10 teljesítménytúra.
Útvonal: Győrújbarát, Fehérkereszt– Nyúli kilátó– Józan-völgy– Győrújb.,
Kilátó– Rákóczi Kopjafa - Győrújbarát, Ildi Presszó. Táv: 10,3 km, 280 m.
2. Résztáv: Sokorói kilátók 20 teljesítménytúra
Útvonal: Győrújbarát – Győrújbaráthegy – Paperdő – Lila-hegyi kilátó –
Nyúli-hegy – Tényő, Árpád-kút – Bartus-völgy - Gyermektábor Győrújbaráthegy - Kilátó - Győrújbarát, Iskola. Táv: 20,2 km, sze:360 m.
3. Résztáv: Sokorói kilátók 50 teljesítménytúra
(Részletes információk 1 hónappal a túra előtt: www.gyvte.hu)
Szept. 22.
vasárnap
Túravezető:
Szűcs Tné

19. Vecsési KáposztaFeszt
Részvétel a fesztivál programjain.
Utazás a 7.39-es személyvonattal Keleti pu.-ig, tovább
troli és vonat. Érkezés az esti órákban.

Szept. 22.
vasárnap
Túravezető:
Unzeitig L.

Túra a Vértesben
Csákvár–Haraszthegyi Tanösvény–Csákvár, Sas-hegy
– Bányatelep – Emlékkereszt, szép kilátás – Gánt.
Táv: 16 km, szint: 470 m. Utazás: 7.26-kor busszal.

Szept. 22.
vasárnap

Alpannonia túraút: Alpl - Pretul
Táv 12,06 km, szint.: 480 m.
Utazás: busszal, indulás: 6.30, érkezés: 20 óráig.
Túravezető: Bierbauerné és Tóth Zoltán.
Szept. 22.
vasárnap
Túravezető:

Kéktúra a Vértesben
Útvonal: Várgesztes – Űző-hegy - Vitányi vár- Mária
szakadék - Csákányospuszta TH. - Szárliget vá.
Magyar Antal Táv: 15 km, szint: 400 m. Utazás vonattal, ind.: 6.30.
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Szept. 25.
szerda
Túravezető:

Kelet - Bakony (nyílt túra)
Útvonal: Várpalota – Burok-völgy – Várpalota.
Molnár Zsuzsanna Nehéz túra! Utazás vonattal.

Szept. 26.
csütörtök
Túravezető:

Túra Veszprémbe
Útvonal: vasútállomás – Jutas Vitéz kilátó – Aranyos
völgy – Szt. Katalin kolostor romjai – Állatkert – Gulya
Scheidlberger domb – Állatkert (esetleg vasútállomás).
László
Táv: 7,1 km (a vasútállomásig gyalogolva: 11,8 km).
Szintkülönbség: 180, ill. 285 m).
Utazás: vonattal, ind.: 7:25. A túra után az állatkerttől
vissza a vasútállomásra helyi busszal, vagy gyalog.
Szept. 28.
szombat
Túravezető:
Szűcs Tné

GYEREKTÚRA a Sokorón
Győrasszonyfa v.m. – Kisnyalkapuszta –
Pannonhalma, (kilátó, lombkorona tanösvény és
arborétum). Táv: 10 km, szintem.: 150 m.
Utazás a 9.20-as bakonyi vonattal.

Szept. 21.
szombat

Kerékpáros túra: Nyugat-Rábaköz és Sopron
Útvonal: Vitnyéd – Csapod – Röjtökmuzsaj –
Csermajor – Pereszteg – Nagylózs – Nagycenk –
Fertőboz – Balf – Sopron. Táv: 52 km, szint.: 260 m.
Indulás: Győr vá. 6,49 órakor Vitnyédre.
Vissza: Sopron vá. 15,45 vagy 17,46 órakor.

Túravezető:
Morvay J.
Szeptember
28-29.
szombatvasárnap

Dél-dunántúli Kék Túra, 20. sz.: Baranyai-dombság
Útvonal: Gálosfa – Felsőkövesd – Nagymáté
vadászház – Abaliget vá. Táv: 27 km, szint: 470 m.
Kistúra: Bakóca – Nagymáté vadászház – Abaliget vá.
Táv: 14,5 km, szint: 230 m.
Túravezető: 21. szakasz: Mecsek. Útvonal: Abaliget vá.- Barlang–
Csuka István Jakab-hegy - Remeterét. Táv: 17 km, szint: 700 m.
Kistúra: Abaliget és Orfű környékén. Táv: kb. 10 km.
és Szűcs
Szállás panzióban Abaligeten vagy Orfűn.
Tiborné
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 21 órakor.
Szept. 29.
vasárnap

Túra Ausztriába, a Semmering környékére
Nagytúra: Maria Schutz – Greis – Eselstein – Rastplatz
Schottwien – Aue. Táv: 10,1 km. Szintemelk.: 652 m.
Túravezetők: Szintcsökkenés: 872 m. A túra meghosszabbítható.
Scheidlberger Kistúra: Maria Schutz – Greis – Eselstein – Rastplatz
László és
Schottwien. Táv. 7,7 km. Szintemelk.: 494 m. le: 537 m.
Molnár Zs.
Indulás: 6.30 órakor, érkezés kb. 20.00. órakor.
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MAGVETŐ HAVA
Október 3.
csütörtök
Túravezető:
Ertl Sándor

Szigetköz: Árvai rét körtúra
Útvonal: Ásványráró - Bonsai kiállítás - Part Camping Árvai-rét – zárás – hallépcső – Béka-ér – Kucsérok –
Ásványráró. Táv 10-12 km. Busz indul: 7,35-kor.
A túravezető Ásványráró autóbusz fordulónál, a COOP
előtt várja a túrázókat 8,25-kor. A túra előtt 1 héttel be
kell jelentkezni a túravezetőnél: 06-30-226-2674.
Ásványrárón Halászlé csak egyéni előzetes bejelentkezéssel, Titán halászcsárda: 06-96-716-846.

Október 5.
szombat

Kerékpáros túra: Dunamenti tekerés Szlovákiában
Útvonal: Rév-Komárom – Izsa – Pat – Zsitvatő –
Dunaradvány – Dunamocs – Karva – Párkány –
Esztergom. Táv: 63 km.
Ind.: Győr vá. 6,33 órakor, érk. Komáromba 6,57-kor.
Vissza: 14,13 órakor, átszállás Almásfüzitő 15,27,
tovább Győrbe: 15,37 órakor.

Túravezető:
Morvay J.
Október 5.
szombat
Túravezető:
Szűcs
Tiborné

Túra a Vértesben
Útvonal: Felsőgalla – Csákányospuszta, T.ház– Máriaszakadék – Vitányvár – Rockenbauer Pál emlékfa –
Vértessomló, busszal Tatabányára.
Táv: 16 km, szint: 520 m. Nehéz túra!
Utazás a 6.30-as személyvonattal, majd Tatabányáról
busszal Felsőgallára.

Október 5.
szombat

Észak-Dunántúli Kupa: Hatos-tölgy túra 30, 10 km
Teljesítménytúra – Kajárpéc. Szervező: Megyei TB.

Október 6.
vasárnap

Alpannonia túraút: Pretul - Feistritzsattel
Táv 12,06 km, szint.: 480 m.
Utazás: busszal, indulás: 6.30, érkezés: 20 óráig.
Túravezető: Bierbauerné és Tóth Zoltán.
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Okt. 10.
csütörtök
Túravezető:
Szűcs Tné

Budapesti kirándulás
A felújított Szépművészeti Múzeum állandó
kiállításainak megtekintése. 1400/700 Ft. Délután Gül
baba türbéjének felkeresése. Utazás a 7.39-es
személyvonattal a Kelenföldig, BKK járatokkal tovább.

Október 12. Cseszneki túra
szombat
Útvonal: vár, Kőmosó-árok, Bakonyszentkirály.
Túravezető: Utazás vonattal 7,25-kor, Győrbe érkezés:15,30-kor.
Bennárik Pál
Okt. 12-13.
szombatvasárnap

Dél-dunántúli Kék Túra 20. sz.: Baranyai-dombság
22. szakasz: Mecsek.
Útvonal: Remeterét - Fehérkút kh. - Árpád-tető –
Zobákpuszta. Táv: 21 km, szint: 460 m.
Túravezető: Kistúra: Remeterét - Fehérkút kh. - Árpád-tető.
Csuka István Táv: 9,2 km, szint: 220 m. Túra után a környék
látnivalóinak, nevezetességeinek felkeresése.
és Szűcs
23. szakasz: Mecsek.
Tiborné
Zobákpuszta – Kisújbánya – Óbánya - 6-os út
kereszteződése. Táv: 16,5 km, szint: 370 m.
Zobákpuszta – Kisújbánya – Óbánya.
Táv: 11,2 km, szint: 200 m.
Pécsi városnézés. Szállás Pécsen vagy Sikondán.
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 21 órakor.
Október 17.
csütörtök
Túravezető:
Ertl Sándor

Szigetközi Nyílt túra: Őszi színek
Útvonal: Győrladamér - Csónak kikötő - Mosoni Duna
kunszigeti kanyar - Győrzámoly. Táv: 12 km.
Busz indul 7,35-kor. A túravezető a túrázókat 8,20-kor
várja Győrladaméron a kocsma előtt. (Győrladamér
autóbusz váróterem). A túra előtt 1 héttel be kell
jelentkezni a túravezetőnél: 06-30-226-2674.

37

Okt. 18-21.
péntek-hétfő
(4 nap, 3 éj)
Túravezetők:
Szabó
Istvánné és
Mesics Imre

Barangolások a csodálatos Zemplénben,
közepes túrákkal. „A Zemplén történelmi emlékeket
hordoz, rejtélyes, vadregényes és felejthetetlen
élményt nyújt.”(Bérelt kisbusz a helyi közlekedésre)
Szállás panzióban Sátoraljaújhelyen.
Utazás vonattal, részletes program a későbbiekben..

Ősszel a Kőszegi-hegységben
Bozsok – Kalapos kövek – Hosszú-völgy – Velem.
Maradék időben gesztenyézés.
Túravezető: Táv: 15 km, szint: 500 m.
Utazás: busszal, indulás: 7.30, érkezés: 20 órakor.
Molnár
Zsuzsanna
Okt. 19.
szombat

Október 19.
szombat
Túravezető:
Szűcs Tné

GYEREKTÚRA a Sokoróba
Győrújbarát, Csárdasor – Kiáltó-hegy, kilátó – Nyúl,
Lila-hegyi-kilátó – Szurdik – Nyúl buszmegálló.
Táv: 10 km, szintem.: 150 m. Utazás a 9.10-es
Győrújbaráthegyi busszal (Győr, vidéki busz pu.)

Október 20.
vasárnap
Túravezető:
Bálint József

Kéktúra a Keszthelyi-hegységben
Útvonal: Sümeg vá. - Bazaltbánya – Sarvaly erdészház
– Tátika-hegy – Hidegkút – Sztupa – Zalaszántó, Tátika
Vendéglő. Táv: 18 km, szint: 400 m.
Ind.: Győr, autóbusz állomás: 6.30-kor.

Október 24. Nyílt túra: Pannonhalmi tanösvény körtúra
csütörtök
Útvonal: Pannonhalma központjából induló két
Túravezető: tanösvény közül a 9.2 km-es, piros jelű bejárása.
Scheidlberger Szintkülönbség: 200 m. Utazás: busszal.
László
Indulás: 8 órakor, a győri buszpályaudvarról.
Október 26. Füredi Ősz IVV túra
szombat
Utazás: Helyközi busszal. Indulás: 6:30 kor.
Túravezető: Bierbauerné.
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Okt. 26-29.
szombatkedd

Dél-dunántúli Kék Túra, 24. sz. Baranyai-dombság.
Útvonal: 6-os út kereszteződése – Harsányi-kereszt –
Bátaapáti – Mórágy. Táv: 21 km, szint: 280 m.
Kistúra: 6-os út kereszteződése – Harsányi-kereszt –
Túravezető: Bátaapáti. Táv: 15 km, szint: 100 m.
Csuka István Egész napos kirándulás a horvátországi Eszékre,
és a Villányi-hegységhez: Villány, Villánykövesd,
és Szűcs
Palkonya, mohácsi városnézés.
Tiborné
Szállás Bátaszéken vagy Szekszárdon.
25. szakasz: Szekszárdi-dombság.
Útvonal: Mórágy – víztározó - Szálka – Grábóc.
Táv: 13,5 km, szint: 320 m.
Kistúra: Mórágy – Szálka. Táv: 9,6 km, szint: 240 m.
Grábóc: szerb ortodox kolostor és templom, kilátó.
26., befejező szakasz: Szekszárdi-dombság.
Útvonal: Grábóc - Sötét-völgy - Remete-kápolna Szekszárd vasútállomás. A DDK túra végpontja!
Táv: 20 km, szint: 420 m.
Kistúra: Grábóc - Sötét-völgy – Kék + túraút –
Szekszárd. Táv: 15 km, szint: 350 m.
Városi séta Szekszárdon, pincelátogatás.

Október 31. Nyílt túra: Győrújbaráti tanösvények körtúra
csütörtök
Útvonal: a győrújbaráti tábortól induló 3 tanösvény
Túravezető: közül egy, kettő vagy három bejárása. Mindhárom 5-5
Scheidlberger km hosszú, mindegyik a tábortól indul, és oda is ér
László
vissza. A túra távjai ennek megfelelően: 5 vagy 10
vagy 15 km, a szintkülönbségek 100 vagy 200 vagy
400 m. Utazás: busszal. Indulás: a győri autóbusz
állomásról 9:10-kor, a Győrújbarát-hegyi busszal.
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ENYÉSZET HAVA
Nov. 7.
csütörtök
Túravezető:
Ertl Sándor

Szigetközi csipkebogyó szedő túra
Útvonal: Hédervár városháza - Mosoni Duna Hédervári-erdő, rét - Mecséri út - Ásványráró.
Táv: 7 km. Busz indul 9,00-kor. A túravezető 9,46-kor
száll fel a buszra Ásványrárón. A túra előtt 1 héttel be
kell jelentkezni a túravezetőnél: 06-30-226-2674.

Nov. 9.
szombat
Túravezető:
Szűcs
Tiborné

Radnóti Emléktúra a költő halálának 75. évfordulóján
Útvonal: Győr- Élményfürdő – Pinnyéd - Radnóti
Emlékhely (megemlékezés) – Holt-Rábca töltés –
Újváros, töltés – Győr. Táv: 15 km.
Találkozó: 9 órakor, az Élményfürdő előtt.

Nov. 9.
szombat
Túravezető:
Hluchány J.

Sokorói túra:
Pátkapuszta - Sokorópátka.
Szervező: Győr-M-S. Megyei Természetbarát Bizottság.

Nov. 14.
csütörtök
Túravezető:

Túra Abda környékén 2.
Útvonal: Abda, CBA buszmegálló – Horgásztó – Zsilip
– Kunsziget, Duna utcai buszmegálló.
Scheidlberger Táv: 8.5 km. Szintkülönbség: 0 m.
László
Utazás: busszal, ind.: 9:00-kor.
A túravezető a buszmegállóban várja a túrázókat.
Nov. 17.
vasárnap
Túravezető:
Szűcs
Tiborné

Oth Alfréd emléktúra a Bakonyban
Útvonal: Vinye, Kőpince-forrás (megemlékezés), majd
túra Csesznekre a Zörög-oldalon, a sárga jelzésen.
Táv: 10 km szint: 200 m. Utazás a 7.25-ös vonattal.
Haza Csesznekről busszal.

Nov. 22-24.

Évzáró VTSZ Közgyűlés. Rendező: VTSZ elnökség.

Nov. 23.
szombat
Túravezető:
Bierbauerné

NYÍLT TÚRA: Vadlúd Fesztivál túra Tatára.
Tata - Öreg-tó - Kálvária domb - Tatai vár.
Táv: 13 km, szint: 100 m.
Utazás vonattal: Találkozás a győri vasútállomás
pénztárcsarnokában 8:15 órakor.
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ÁLOM HAVA

Dec. 1.
szombat
Túravezető:
Szűcs Tné

Gaja-völgyi Mikulás 25, 10 teljesítménytúra
Bodajkon.
Indulás: 8 órakor a székesfehérvári busszal, onnan
tovább Bodajkra. Hazaérkezés az esti órákban.

Dec. 8.
HavaZOO Budai-hegység 20/13 km teljesítménytúrák
szombat
Utazás a 7.39-es vonattal.
Túravezető: Bierbauerné és Tóth Zoltán.
Dec. 15.
vasárnap
Túravezető:
Hluchány
József (MTB)

Észak-Dunántúli Kupa: Megyei évadzáró túra
Útvonal: Vinye v.m. – Bakonyszentlászló.
ÉD Kupa átadás. Utazás a 7.25-ös vonattal.

Dec. 21.
szombat

Évzáró Ünnepi Taggyűlés a Klubban, 17 órától.
Program:
Elnöki beszámoló az egyesület 2019. évi
tevékenységéről. Előzetes pénzügyi beszámoló.
Az év során elért egyesületi és egyéni eredmények
ismertetése és méltatása.
Minősített túrázók MTSZ jelvényeinek átadása.
Kötetlen beszélgetés, majd turistabál.

Dec. 27.
péntek
Túravezető:
Csuka István

(Szervező: Győr-M-S. Megyei Természetbarát Bizottság.)

Évzáró esti túra a Sokorón, pincelátogatással.
Táv: kb. 10-12 km. Utazás egy dél körül induló vonattal
vagy busszal, visszaérkezés az esti órákban.
Részletek egy hónappal korábban lesznek meghirdetve.

Dec. 29.
vasárnap

Hótaposó gyalogtúra a Bécsi-Alpokban.
A havas fenyvesekben páratlan élmény egy téli hótaposó
túra! Az út során hangulatos túrát teszünk a hegyekben.
Túravezető: Táv kb. 10-15 km, Az időjárási körülményektől függően.
Csuka István Utazás: autóbusszal, ind.: 7,30, érk.: 20 órakor.
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EGYESÜLETI ADATOK
Az egyesület teljes neve:

Győri Vasutas Természetjáró Egyesület

Rövidített neve:

GYVTE

Szervezeti formája:

sportegyesület

Főbb tevékenységei:

9312/egyéb sporttevékenység

NSzOR kategória:

természethez köthető sporttevékenység (91)

Hatóköre:

országos

Székhelye:

9021 Győr, Révai u. 5.

Levelezési címe:

9081 Győrújbarát, Fő u. 40/2.

Telefonszáma:

+36-70/258-5098

e-mail címe:

istvan.csuka@gmail.com

Honlap címe:

www.gyvte.hu

Alapszabályának kelte:

2009.11.03.

Bírósági bejegyző végzésének száma: 62285 Pk.t.K.H. 60.180/2009.
Bírósági bejegyző végzésének dátuma: 2010.01.26.
Közhasznúsági fokozat:

közhasznú

Adószáma:

18016385-1-08

A Győri Vasutas Természetjáró Egyesület vezetősége:
Csuka István elnök (tel.: 70/258-5098).
Elnökségi tagok:
Horváth Gábor (30/492-8826), Molnár Zsuzsanna (70/413-0620),
Raskó Klára (20/516-6759), Scheidlberger László (30/240-7675)
Honlapunk címe: gyvte.hu
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TÚRAVEZETŐINK
Név

E-mail

Telefonszám

Bálint József

balintjozsef888@gmail.com

20/445-4265

Bennárik Pál

bennarik212@gmail.com

30/375-1172

Bierbauer Mihályné

biermagdi@gmail.com

30/232-3600

Csuka István

istvan.csuka@gmail.com

70/258-5098

Ertl Sándor

ertl.sandor51@gmail.com

30/226-2674

Horváth Gábor

hgabor1982@gmail.com

30/492-8826

Magyar Antal

m.antal1@freemail.hu

30/942-0889

Molnár Zsuzsanna

molnarzsuzska@citromail.hu 70/413-0620

Morvay Julianna

morvayjulianna@gmail.com

20/593-8800

Scheidlberger László

schlaci0@t-online.hu

30/240-7675

Szabó Istvánné

mesicsim1@t-online.hu

20/229-3315

Szűcs Tiborné

ica.szucs@gmail.com

20/496-0155

Tóth Zoltán

toth.zozo@freemail.hu

30/432-8611

Unzeitig László

unzeitigne@gmail.com

70/503-6092

Zimmermanné Győri
Valéria

gyorivali@boltnet.hu

20/913-4060

A túravezetők önkéntes munkát végeznek.
A túrákon esetlegesen felmerülő problémákért, sérülésért, balesetért
semminemű anyagi vagy erkölcsi kártérítés nem igényelhető
sem az egyesülettől, sem a túravezetőktől!
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