GYVTE HÍRLEVÉL 2017/1.
Tisztelt Egyesületi Tagok!
Szeretettel köszöntök minden kedves tagunkat az egyesület elnöksége és
túravezetői nevében a 2017-os évben. Egy újabb tartalmas évet zárva
ismét gazdag program kínálatot állíthattunk össze az újévre.

A 2017. évi programfüzetet nyomtatható formában ide kattintva tölthetitek le.

A TÚRÁINKON KÉSZÜLT KÉPEKET MEGTEKINTHETITEK A
FACEBOOK-OLDALUNKON

EGYESÜLETÜNK 2016-BAN ELÉRT EREDMÉNYEI
AZ ÉVZÁRÓ ÜNNEPI TAGGYŰLÉSEN LETTEK ISMERTETVE.
Az utóbbi évtizedben évről évre fokozatos növekedést mutatnak
túra statisztikáink:
a 2015-ben csúcsot döntő teljesítmény mutatóink 1-2 értéke 2016-ban
kisebb mértékben növekedett, néhány számadatban pedig csökkent.
a korábbi évek rekord értékei szinte megdönthetetlenek!

Legfontosabb 2016-os eredményeinket
a Facebook-oldalunkon is hamarosan megtekinthetitek!

Az egyéni eredmények összesítése alapján a legtöbb túrapontot elérő
20 tagunk helyezéseit az alábbi listában tesszük közzé:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Réthy Ákos
Kosztolányi Mihályné
Haraszti Aranka
Adlovitsné Holdinger Teréz
Horváthné Asbóth Irma
Béliné Sári Anna
Póda Péter
Béli László
Magyar Antal
Máj Roland
Levánszky Mónika
Farkasné Fülöp Elvira
Unzeitig László
Németh Károlyné
Csuka István
Bennárik Pál
Molnár Zsuzsanna
Szórádi Tamás
Morvay Julianna
Bándy Erika

Szeretnénk összegyűjteni a 2016. évi egyéni eredményeiteket, sikereiteket is.
Ezért kérlek Benneteket, ennek érdekében küldjétek meg,
milyen túramozgalmat, kupát, jelvényt vehettetek át a
2016-os túráitok eredményeképpen.

Beküldés: Horváth Gábor, hgabor1982@gmail.com, határidő: január 30.

BEIRATKOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS
az éves tagdíj egy összegű befizetésével lehetséges
január 3. és február 7. között minden kedden 16-18 óráig.
A beiratkozók, érvényesítők hozzanak magukkal a fizetendő összegnek megfelelő
címletű pénzt, mivel a beiratkozáskor váltópénzzel csak korlátozottan fogunk rendelkezni.

Részletes beiratkozási tudnivalók ide kattintva olvashatóak.

A januárra meghirdetett túráink ide kattintva a honlapunkon is olvashatók.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK NÉHÁNY SORON KÖVETKEZŐ TÚRÁRÓL
Január 14. (szombat) Turistaút karbantartó túra a Sokoróban
Útvonal: Pátkapuszta – Öreg-erdő – Harangozó-hegy – Sokorópátka, harangláb.
Táv: kb. 8-9 km. Metszőolló vagy kisfűrész és védőkesztyű szükséges.
Utazás autóbusszal Pátkapusztáig, Győrből indul 9 órakor,
vissza Sokorópátkáról 14.40- kor.
Jelentkezés Csuka István túravezetőnél.

Rendkívüli túra a Bakonyban:
2017. január 28-án, szombaton a „Közép-Dunántúli Piros Túra”
egyik Bakonybél környéki útvonalát fogjuk bejárni 19 fős
bérelt autóbuszunkkal.
Aki ebben a túramozgalomban szeretne részt venni és bírja
a ránk váró 16,5 km-t (kb. 500 m szentemelkedés),
jelentkezzen Csuka István túravezetőnél!
Útvonal: Gerence-völgy (Hotel Odvaskő) – Királykapu – Pápavár
– (Pénz-lik barlang) – OKT – Bakonybél.
Indulás: 7.45-kor a győri városháza oldalától, Győrbe érkezés 18 óra körül.
Jelentkezés Csuka István túravezetőnél.

ELŐZETES JELENTKEZÉST IGÉNYLŐ
FEBRUÁRI PROGRAMOK, ÚJDONSÁGOK
Várom jelentkezéseket a

Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben tervezett látogatásunkra.
Az Intézetet a kedvünkért nyitják ki, mert télen nem látogatható!
A múzeumba a belépés DÍJTALAN!!!
Szervező: Szűcs Tiborné
Az alábbi kiállításokat látogathatjuk meg vezető kíséretével:
- A Magyarország földtörténete kiállítás a szilurtól napjainkig mutatja be a mai Magyarország és a
Kárpát-medence területén található földtörténeti emlékeket.
- A magyar geológia története kiállítás átfogó képet nyújt tudományunk fejlődéséről és
nagyformátumú személyiségeiről.
- A Magyarország ásványai és ércei kiállításban egyaránt nagy megelégedéssel töltheti idejét a
szépséget kereső és az ásványi nyersanyagok iránt érdeklődő látogató.
- Káprázatos színekben pompázó ásványok, melyek a világ egyik legnagyobb fluoreszkáló
ásványokat tartalmazó lelőhelyéről (Franklin- és Sterling bánya, New Jersey, USA) származnak.

További információ: https://www.mfgi.hu/hu/node/67
Az időjárás függvényében, a múzeumi program után kisebb séta Budapesten.
A látogatás időpontja: 2017. február 1.
Utazás a 7.26 órakor induló gyorsvonattal. Hazautazás a délutáni programtól függően.

2017. február 11-én, szombaton

Farsangi Bakancsos Bált szervezünk Badacsonyban.
Várható program: 10-15 km-es túra, Balaton-parti séta,
Farsangi Bakancsos Bál vacsorával és élő zenével.
Utazás bérelt autóbusszal, indulás: 7.30-kor a győri városháza oldalától, Győrbe
érkezés 21 óra körül. Jelentkezés Csuka István túravezetőnél.

TOVÁBBI MEGHIRDETETT AUTÓBUSZOS TÚRÁK
Február 4. szombat

Téli túra Gloggnitz környékén a Flatzer Wandnál,
látogatás a Lindt Csokoládé Gyár boltjában.
Túravezető: Csuka István Táv: kb. 10-15 km. Utazás: autóbusszal, ind.: 7,30, érk.: 20 órakor.
Február 12. vasárnap
Túravezető: Bierbauerné
Február 18. szombat

Gyöngyök útja.
Útvonal: Szentgál-Városlőd. Táv: 12,6 km, szint: 250 m.
Utazás: autóbusszal, ind: 6,30 érk.: 20 órakor.

Kilátók, kilátóhelyek, turistaházak a Pilisben:
Dobogókő – Prédikálószék - Dömös. Túra táv: kb. 10-15 km.
Túravezető: Csuka István Utazás: busszal, indulás: 6.30, érkezés: 20 órakor.

A Vasutas Természetjárók Szövetsége

"Va s u t a s Te l j e s í t m é n y t ú r á k t ú r á z ó j a 2 0 1 7"
címmel túramozgalmat hirdet: részletek a VTSZ Hírlevél 15-16. oldalán
ide kattintva megtekinthetők.

A HÓNAP FOTÓJA PÁLYÁZAT
Küldd be Te is az adott hónap témájába illő képeidet a Turista Magazin
fotópályázatára, amelyen értékes nyereményekkel díjazzák a legjobbakat!
A részletek ide kattintva olvashatóak.
Csuka István a többnapos külföldi túráiról rövid ismertetőt tart
a január 17-i, keddi klubdélutánon 18 órától:

 Túrák az Aggteleki-karszt, Szlovák-karszt vidékén (március 11-14.)
 Riviera Romagnolától Umbriáig az Appenninekben.
A Rimini Adria-part látnivalói (július 1-8.)
 Túrák Stájerországban az Eisenerz-hegységben (július 13-16.).
 Észak-Olaszországi tavak és műemlék városok (július 23-30.)
Ezekre a túrákra a már fogadom az előzetes jelentkezéseket.

ÉVES CSOPORTOS UTASBIZTOSÍTÁS:
Szeretnék megkérni mindenkit, aki a 2017-es évben több külföldi utat tervez be magának, érdeklődjön
a bankjában éves utazási biztosítás megkötésével kapcsolatban. Bizonyos számú nap után általában
érdemes a számlát vezető pénzintézetnél egész évre szóló utasbiztosítást kötni.
(Az OTP Bankban például a bankszámla mellé köthető a Felfedező Utasbiztosítás – tájékoztatója
mellékelve – melynek éves díja mindössze 5.990,- Ft:
https://www.otpbank.hu/portal/hu/Biztositas/FelfedezoUtasbiztositas)
Természetesen ezek a biztosítások csak kisebb értékhatárig térítenek és nem minden káreseményre
vonatkoznak.
Célunk ezzel az, hogy a külföldi utazások alkalmaira ne kelljen tömegesen csoportos utasbiztosítást
kötni és ezáltal csökkenthessétek költségeiteket.

A Vasutas Természetjárók Szövetsége legújabb Hírlevele
(ide kattintva megtekinthető)
Üdvözlettel:
Csuka István
elnök GYVTE

