GYVTE HÍRLEVÉL 2016/1.
Tisztelt Egyesületi Tagok!
Szeretettel köszöntök minden kedves tagunkat az egyesület elnöksége és
túravezetői nevében a 2016-os évben. Egy újabb tartalmas évet zárva ismét
gazdag program kínálatot állíthattunk össze az újévre.

Érvényesítés 2016-ra, új tagok felvétele
Tagdíj befizetésével történik 2016. január 5. és február 2. között Raskó Kláránál.
A tagfelvétel mindig a keddi klubdélutánokon történik 16.30 órától 18 óráig.
Helyszín: VOKE Arany János Művelődési Ház (Győr, Révai u. 5.).
A tagdíjfizetés adott naptári évre mindig egy összegben történik, ára nem
emelkedett.
Az a kérésem a tagság felé, hogy időben rendezzék a tagdíjbefizetést, mert február
elején szeretnénk az igazolványokat a szövetségbe továbbítani érvényesítésre.
Kiosztásuk február végére várható.
Az új beiratkozóknak, és akiknek az év folyamán megváltozott valamilyen
korábban megadott adatuk Tagfelvételi kérelem nyomtatványt kell kitölteniük!
Aki 2015-ben már tag volt (és nincsen az adataiban változás), annak januárban csak
érvényesítenie kell és be kell fizetnie a 2016-ra szóló tagdíjat.
Az érvényesítéshez feltétlenül hozza el mindenki a tagsági igazolványát!
Új jelentkezők az első évben-kivéve az alaposan megindokolt eseteket-csak pártoló
tagnak léphetnek be, rendes tagnak nem.
Aki bizonytalan benne, hogy tagja legyen-e az egyesületünknek, az egy vagy egy-két
túrára beiratkozás nélkül, vendégként is eljöhet velünk, amely alkalmak aztán
segíthetnek neki a döntésben. Bérelt autóbuszos túráinkra viszont csak tagjaink
jöhetnek el.
A beiratkozók a beiratkozáskor kapnak egy 2016-os túratervet. A túraterv bevezető
része alaposan megújult, számtalan tudni való és az egyesület szabályzata
megtalálható benne. Kérjük, hogy ezeket az oldalakat figyelmesen tanulmányozzátok
át. A túraterv letölthető a honlapunkról is. Sikeres túrázást kívánunk minden
érdeklődőnek 2016-ra!
Részletes beiratkozási tudnivalók ide kattintva olvashatóak.

Az alábbiakban olvashatjátok túra kínálatunkat.
JANUÁRI PROGRAMJAINK
Január 23.
szombat
Túravezető:
Bierbauerné
Gróz József
Január 23.
szombat
Túravezető:

Gyöngyök útja.
Útvonal: Csobánka - Dobogókő.
Táv: 15, 2 km, szint: 390 m.
Utazás: autóbusszal, indul: 6,30, érk.: 20 órakor.

Kirándulás a téli Balatonhoz.
Séta Balatonfüreden. Kedvező időjárás esetén túra.
Indulás a 7.05-ös busszal, érkezés az esti órákban.

Szűcs Tiborné

Január 24.
vasárnap
Túravezető:
Csuka István

Január 27.
Túravezető:

Kul-Túra Alsó-Ausztria Kártyásoknak
Hótaposó túra az Alpokban, séta a sípályáknál
Libegőzés a Schneeberg oldalában, hócsúszkázás.
Táv: kb. 10-15 km. Séta Puchberg am Schneebergben.
(Hótalpak bérelhetők a Geotrek Túraboltban: 1.500 Ft/nap.
http://www.geotrek.hu/szolgaltatas-23).
Utazás: autóbusszal, ind.: 7,30, érk.: 21 órakor.

Látogatás a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben
Elmarad, később lesz megtartva.

Szűcs Tiborné

Január 30.
szombat
Túravezető:

Túra Bőny-Szőlőhegyre
Útvonal: Bőny-Szőlőhegy – Györgyháza - Nagyhegy – Győrszentiván.
Táv: kb. 14-15 km. Utazás a bábolnai autóbusszal Bőny-Szőlőhegyre.

Gróz József

Január 30.
szombat
Túravezető:
Csuka István

Bakonyi túra Lókúttól Eplényig.
Közép-Dunántúli Piros Túramozgalom.
Útvonal: Lókút - Fenyves-kút - Papod (kilátó) - Mohoskő - Eplény vá. –
Eplény – Ámos-hegy (kilátó) – Sípályák - Eplény.
Táv: 20 km. szint.: 400 m. (Eplényig: 15 km.)
Utazás a 7.25-ös vonattal Zircig, majd busszal Lókútig, vissza Zircig busszal,
vonattal Győrbe érk. 19.07-kor.

FEBRUÁRI ELŐZETES
Február 6.
szombat
Túravezető:
Csuka István

Február 7.
vasárnap
Túravezető:

Túra Gloggnitz környékén a Flatzer Wandnál,
látogatás a Lindt Csokoládé boltban.
Táv: kb. 10-15 km.
Utazás: autóbusszal, ind.: 7,30, érk.: 20 órakor.

NYÍLT TÚRA: Parti túra a Mosoni-Duna mentén:
Útvonal: Győr - Kunsziget – Öttevény.
Táv: 15 km. Találkozás a Széchenyi téren: 8 órakor.

Magyar Antal

Február 7.
vasárnap

Mohácsi Busójárás
Program: Ismerkedés a várossal és a felvonulás megtekintése.
Indulás: 6.00-kor, érkezés a késő esti órákban.

Túrav.: Szűcs
Tiborné

Február 13.
szombat
Túravezető:
Bierbauerné
Gróz József

Gyöngyök útja.
Útvonal: Dobogókő - Pilisszentlélek.
Táv: 14,6 km, szint: 450 m.
Utazás: autóbusszal, indul: 6,30, érk.: 20 órakor.

Febr. 13-14. Felvidéki hótaposó túrák fürdőkúrával
szo. – vas. Napi túra táv: 10-15 km (kis- és nagytúra).
Rövid fürdőzés meleg vizes gyógyfürdőben.
Túravezető: Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 21 órakor.
Csuka István JELENTKEZÉS FOLYAMATOSAN A SZABAD
FÉRŐHELYEK BETÖLTÉSÉIG.
Február 20. Kul-Túra Alsó-Ausztria Kártyásoknak
Kirándulás Bécsben, túra a Bécsi-erdőben
szombat
Múzeumok, kiállítások és látnivalók megtekintése,
gyalogtúra táv: kb. 10 km.
Túravezető:
Csuka István (Niederösterreich kedvezmény kártyás tagjainknak.)
Utazás: autóbusszal, ind.: 7,30, érk.: 20 órakor.

ELŐZETES JELENTKEZÉST IGÉNYLŐ TÚRAPROGRAMOK
Március 10. Látogatás a Kőbányai Sörgyárban
csütörtök
Program: Dreher Sörmúzeum megtekintése, gyárlátogatás, 2 pohár sör kóstolása.
Túravezető:
Várom rá a jelentkezéseket a belépő befizetésével. Csoportos jegy 1500 Ft.
Szűcs Tiborné Utazás a 7.26-as gyorsvonattal.
Március
Külföldi túra a cseh-lengyel határra: adrspachi
12-14.
„sziklaváros”, Pardubice, Hradec Kralove, Trutnov.
szo. – hétfő. Lengyelország: Klodzko (városnézés, erőd).
Napi túra táv: 10-15 km (kis- és nagytúra).
Túravezető: Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 22 órakor.
Csuka István RÉSZLETEK A MELLÉKLETBEN OLVASHATÓK.

Július 2-9.
(szombattól
szombatig)

Közép-Dalmácia
magyar emlékei nyomában
Látogatás a hangulatos és műemlékekben gazdag dalmát városokban a
magyar történelmi emlékhelyek felkeresésével.

Közép-Dalmácia tagolt partvidékével és kisebb-nagyobb szigeteivel szemet gyönyörködtető
látványt nyújt az oda utazóknak.
Tervezett programok:
Zára/Zadar Észak-Dalmácia műemlékekben gazdag fővárosa.
Tengerfehérvár/Biograd: komphajóval a Pasman szigetre (strandolás).
Trogir/Trau: egyike a legszebb dalmát műemlékvárosoknak. A város felett magasodó
Szent Márk és Kamerlengo erődök látogatása.
Gyalogtúra a tengerpart környékén: a „hét kastély útja”. Klissza vára.
Solin (Salona) római romváros, buszkirándulás a Ciovo-szigetre.
Split: Diocletianus császári palotája, rövid kilátó túra a Marjan-hegyre.
Strandolás Omis és Trogir környékén.
Kirándulás a Dinári-hegységbe Knin hatalmas középkori erődjéhez, a török emlékek
nyomában Drnisben, hegyvidéki túra.
Sétahajóval a Krka Nemzeti Parkba, séta a folyó zuhatagainál, fürdőzés a vízeséseknél.
Sibenik: városnézés, Szent Anna erőd (fellegvár).
Tribunj, Primosten, Rogoznica: kicsiny szigetekre épült halászfalvak.
Panoráma hegyvidéki gyalogtúra tengeri kilátással a Murter-szigeten.
Hajókirándulás a Kornati-szigetekhez.
(Egyénileg pihenő napok, strandolás beiktatása lehetséges).
Utazás: autóbusszal, indulás: 6.30, haza érkezés az esti órákban.
Szállás: apartmanokban a Trogir melletti üdülőtelepülésen, Seget Donjiban.
Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora – általában büfé rendszerben történik az étkezés).
Strand: aprókavicsos, homokos, részben betonos 50-200 m-re.

Részvételi díj: kb. 75.000-110.000 Ft (szállás félpanzióval, választható apartman típustól
függően) + 20.000 Ft útiköltség + belépőjegyek, hajó.
Szervező: Csuka István túravezető (Győri Vasutas Természetjáró Egy.).
Utazás 50 fős busszal. Jelentkezés folyamatosan a férőhelyek betöltéséig.
Info: istvan.csuka@gmail.com, 70/258-5098.
TOVÁBBI RÉSZLETEK A MELLÉKLETBEN OLVASHATÓK.

Kedvező változások tervei a természetjárók, kéktúrázók számára a
2015/2016. évi vasúti menetrendben
Örömmel tájékoztatom a természetjárókat, a kéktúrázókat és a kerékpáros turistákat, hogy néhány, az
Országos Kéktúra szakaszos bejárásához rendkívül fontos vasútvonal menetrendje tekintetében – a
Lokomotív TE képviseletében – több hónapon át tartó, többfordulós levélváltás eredményeképpen
sikerült olyan pozitív változásokat elérni, melyek a 2015/2016. évi menetrendi évtől a jelenleginél jobban
szolgálják a természetjáró/turisztikai érdekeket, sőt talán a hivatásforgalmi igényeket is. Mindez
alapvetően költségnövekedés nélkül, az életszerűség alapján, az érdekeltek kölcsönösen konstruktív,
kompromisszum-kész hozzáállásával jött létre. Áttörést lényegében a KTI Személyközlekedési
Igazgatóság illetékes munkatársainak meghívására létrejött személyes egyeztetésen (2015.08.17.), egy
jó hangulatú megbeszélés keretében sikerült elérni, melynek létrejöttéért köszönet illeti Dr. Fónagy
János államtitkár urat (NFM), Somodi László főosztályvezető urat (NFM) ill. Ács Balázs integráltszolgáltatási vezető urat (KTI) és jószándékú, jó hozzáállású munkatársait.

A decemberi menetrendváltástól (2015. dec. 14.) életbe lépett változások közül számunkra a
legfontosabbak:
5. Székesfehérvár – Komárom vasútvonal
A turistaforgalom igényeinek kiszolgálása érdekében a Vértes és a Bakony közötti kéktúra-szakasz által
Bodajknál érintett, 2012 óta szünetelő Csókakő v.m. visszaállításra került, így az innen a Gaja-szurdokba
vezető P jelzés, a kerékpáros túraútvonalak, a Gaja-völgyi Tájcentrum fejlesztései is jobban elérhetővé
váltak. Bízunk benne, a közeljövőben egy, a jelenleginél kedvezőbb menetrenddel Csókakő v.m.
turisztikai jelentősége ki fog teljesedni.
11. Győr – Veszprém vasútvonal
Ezúton is felhívom a figyelmet, hogy a turisztikailag országos jelentőségű Cuha-völgyi vasút
(Bakonyszentlászló – Veszprém szakasza 2011 óta műemlék, a vonal 2013-tól a Nemzeti Vagyon része)
mindkét megyeszékhely irányából reggel és késődélután is a turistáknak megfelelő menetrenddel
közlekedik. Zircen a bakonyi falvak felé, Veszprémben pedig a Balaton felé jelentősen javultak a
buszcsatlakozások.
Szentendre, 2016. január 3.

Berki Zoltán turistatérkép-szerkesztő
Lokomotív Turista Egyesület
berki.zoltan@t-online.hu

Kérlek Benneteket, hogy az elmúlt hetek egyesületi túráiról időnként készítsetek
rövid beszámolókat (néhány mondatban, 1-2 fotóval illusztrálva) és küldjétek meg,
mert szeretnénk azokat a honlapunkon vagy a Hírlevelünkben rendszeresen
közreadni!
Beküldési határidő a GYVTE és a VTSZ hírlevélbe: minden hónap 20-ig.
Beküldési cím: istvan.csuka@gmail.com
(A beszámolót word dokumentumban kérem a megadott címre, a képeket külön
mellékelve vagy a dokumentumban elhelyezve.)
Üdvözlettel:
Csuka István
elnök GYVTE

