
 

GYVTE HÍRLEVÉL 2016/4. 
 

 

Tisztelt Egyesületi Tagok! 
 
Ezúton tájékoztatjuk tagjainkat, hogy év közben  Tagdíj befizetés (új tagok 
beiratkozása, régi tagok érvényesítése) mindig csak  a hónap els ő keddjén 
lehetséges! A legközelebbi beiratkozási lehet őség április 5-én kedden lesz! 

Kérjük, olvassátok el az ezzel kapcsolatos tájékozt atót a honlapunkon. 

 
Segítség kérés önkéntes munkára! 

 

Segítséget várunk az április 23-i rendezvényünkre a  következ ő feladatok 
elvégzésére: 
- Pontőrök az ellen őrző pontokban (pecsételés, ellátmányosztás, eligazítás ) 
- Segítők a rajt/cél helyszínen (étkezés befizetés, érkez ők fogadása, 

oklevélírás, tombola-kiosztás, zsíros kenyér készít és) 
- Túravezet ők az egyes résztávokra 
- Seprű (aki utolsóként halad végig a túrán és összeszedi a feliratokat és 

szalagokat) 
(Természetesen az lenne a legjobb, ha ugyanazok az önkénteseink ugyanabban 
segítenének, amelyben tavaly is közreműködtek, de új önkéntesekre is számítunk.) 
 

Várjuk a segít ő önkénteseink jelentkezését e-mailben:  
istvan.csuka@gmail.com címen vagy az április 5-i keddi klubnapunkon.  

18 órától külön megbeszélést is tartunk segít őink részére. 
 

TOVÁBBÁ SEGÍTŐ ÖNKÉNTESEKET KERESÜNK, AKIK A MEGNÖVEKEDETT 
EGYESÜLETI ÜGYEKBEN, ADMINISZTRATÍV FELADATOK ELVÉG ZÉSÉBEN 

RENDSZERESEN VAGY ALKALMANKÉNT SEGÍTENI TUDNÁNAK! 

A jelentkezéseket telefonon (70/258-5098), e-mailbe n: istvan.csuka@gmail.com 
címen vagy a keddi klubnapunkon fogadja Csuka Istvá n elnök. 

 

FELHÍVÁS GYŰJTÉSRE 
 

EGY ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖNYVTÁR RÉSZÉRE SZERETNÉNK 
ADOMÁNYOKAT GY ŰJTENI: 
Aki szeretne megválni feleslegessé vált gyermek- va gy ifjúsági könyveit ől 
köszönettel fogadná a gy őri Örömhír Iskola könyvtára. 
Olyan feleslegessé vált szekrényekre, könyvespolcok ra is szükségük lenne, 
amelyen a könyvtári állományt el tudnák helyezni. 
A felajánlásokat Csuka Istvánnál lehet megtenni telefonon vagy e-mailben. 



 

Az alábbiakban olvashatjátok túra kínálatunkat. 
 

ÁPRILISI PROGRAMJAINK 
 

Április 9. (szombat) Kiemelt túra! 
Bakonyi Csillagtúra Verseny:  Porva-Csesznek és környéke. 

Szervezők: Megyei Természetbarát Bizottság és a túravezetőink. 
 

Kérjük, minél többen gyertek el a túrákra és képvis eljétek a helyszínen az egyesületünket! 
 

Nagytúra: Zirc – Borzavár – Porva (Országos Kéktúra útvonala) - Porva-Csesznek vá. 
Táv: 13 km, szintemelkedés: 200 m. Túravezető: Morvay Julianna.  
Utazás a 7.25-ös vonattal. Találkozás a győri vasútáll. pénztárcsarnokában 7.00-kor. 
 

Középtúra:  
Csesznek - vár - Kőmosó - árok - Aranyos – völgy – Károlyháza - Porva-Csesznek vá.  
Táv: 9 km.  
Utazás: Volán autóbusszal: 8,20 vidéki pu: Balatonfüred felé induló busszal. 
Délután vissza a Csesznek, Suttony buszmegállóba. A busz indul Győrbe 15,53-kor. 
 
Kistúra: Vinye vá. – Cuha-völgy – Porva-Csesznek vá.  
Táv: 5 km, szintemelkedés: 100 m. Túravezető: Bierbauer Mihályné. 
Utazás a 7.25-ös vonattal. Találkozás a győri vasútáll. pénztárcsarnokában 7.00-kor. 
Győrbe érkezés:12,59 - kor. a 11,40 - kor, Porva - Csesznekről induló vonattal. 
 

Cél minden túrán:  Porva-Csesznek vá.. 
Célba érkezés:  13.30 óráig, majd eredményhirdetés 14 órakor. 
Értékelés:  Az egyesületek elért pontszáma  
(megtett km X résztvevő tagok száma) alapján alakul ki a helyezés.  
Díjazás:  az első három helyezett egyesület kupát és oklevelet kap. 
 
Az eredményhirdetés után délutáni túra is várható. 
 

Hazautazási lehet őségek: 
11,40-kor vagy 17,49-kor a Porva - Csesznekről induló vonattal vagy Csesznekről autóbusszal. 

 
Áprili s 10.  
vasárnap 
Túravezető: 
Csuka István 

Munkatúr a a Sokoróban Sokorópátka  környékén:  
Új túraútvonal kialakítása . Táv: kb. 10 km. Utazás: személygépkocsival.  
Jelentkezés a túravezet őnél.  

 

Április 10.   
vasárnap 

 
Túravezető: Bierbauerné és Gróz József 

Gyöngyök útja.  
Útvonal: Esztergom - Dorog 
Táv: 13,2 km, szint: 380 m. 
Utazás: autóbusszal, indul: 6,30, érk.: 20 órakor. 

 

Április 14. 
csütörtök 
Túravezető: 
Zimmermanné  

Bakonyi túra  
Bakonyszentlászló v.á. – Vinye v.m. Táv: 6 km. 
Utazás a 7.25-ös vonattal. 

 



 
Április 16 . 
szombat 
Túravezető: 
Gróz József 

Vicinális túra: NYÍLT TÚRA A SOKORÓBAN  
A vicinális túrákon mindig vasúton utazunk és a vasútvonalról is információkat 
(történet, jellemzők, műszaki adatok stb.) kaphatunk.  
A túra el őtt a tarjánpusztai állomást a vasutasok mutatják be . 
Útvonal: Tarjánpuszta vá. – Cserkésztábor –Magyalosi -erdő - Bakonypéterd. 
Táv: 14 km, szint: 200 m. Utazás a 7.25-ös vonattal. 
Találkozás a győri vasútáll. pénztárcsarnokában 7.00-kor. 

 
 
 

A túra időpontja megváltozott: 
Április 16 . 
szombat 

 
Túrav: Horváth 
Ferencné 

NYÍLT KERÉKPÁRTÚRA A SZIGETKÖZBEN  
Útvonal: Győr – Dunaszeg (tanösvény) – Hédervár (séta a kastélyparkban) – 
Győr. Táv: 50 km. Találkozás: 8.00 – Széchenyi tér. 

 
 

Áprili s 16. 
Túravezető: 
Csuka István 

Munkatúr a a Sokoróban Ravazd környékén:  
A teljesítmény túránk útvonalának ideiglenes szalag ozása, útvonal bejárás, 
útjelzés javítás . Utazás: busszal vagy személygépkocsival.  
További információk a túra el őtt 1 héttel.  

 
 

Április 16. Gerecse 50 teljesítménytúra (Tatabánya környéke).  
szombat IVV túrák: 50, 20 és 10 km-es túrák a Gerecsében. 
 
 

Április 17 .  
vasárnap 

 
Túravezető: 
Csuka István 

 

Kul -Túra Alsó -Ausztria Kártyásoknak  
Túra a Bécsi-erd őben, Baden és a környék múzeumainak megtekintése. 
Túra táv: 10-15 km (kis- és nagytúra).  
(Niederösterreich kedvezmény kártyás tagjainknak.) 
Utazás: busszal, indulás: 6:30, érkezés: 20 órakor. 

 
 

Április 21. 
csütörtök 
Túravezető: 
Zimmermanné  

Sokoró -túra : Tarjánpuszta v.á. – Ravazd. Táv: 10 km. 
Utazás a 7.25-as vonattal. 

 
 

  



Április 23. (szombat) 

PANNONHALMA TELJESÍTMÉNYTÚRÁK 
Helyszín: Ravazd környéke.  

A túra rajthelyére, Ravazdra aznap reggel valószínűleg  

ingyenes autóbusz járatot fogunk indítani az egyesület tagjai részére. 

Szervezők: az elnökség és a túravezet őink. 

Túratávok: 10, 15, 20, 30, 40 és 60 km. 

A Jegenye Étteremben étkezési lehet őség (vaddisznó pörkölt, gulyás) is lesz. 
Az étkezésre előzetesen kell jelentkezni a keddi klubnapokon. 

vaddisznó pörkölt: 1500 Ft/adag, gulyás: 800 Ft/adag. 
Részletek ide kattintva olvashatóak . (letölthető nevezési lap, plakát, térképes itinerek) 

Az újabb információkat a rendezvénnyel kapcsolatban a honlapunkon tesszük majd közzé 
az elkövetkező hetekben. 

 
A Teljesítménytúrákon  a nevezési díj helyszínen történő befizetése után kapott  

igazoló lap alapján  kell a kijelölt útvonalat bejárni  (ellenőrző pontok érintésével)  
a szintid őn belül  (kb. 3-4 km/óra átlagsebességgel haladva). 

 
Április 30. 
szombat 

 
Túravezető: 
Morvay 
Julianna 

KERÉKPÁROS TÚRA:  
Magyarországi Duna kerékpárút I. szakasza 
Indulás Győrből a 6.48-as vonattal Rajkára (érk. 7.42) 
Vonatjegy ára: 1240,-Ft /470,- Ft kerékpár. 
Útvonal: Rajka – Dunakiliti – Dunasziget – Halászi – Darnózseli – Lipót 
– Hédervár – Ásványráró – Dunaszeg – Győrladamér – Győrzámoly – 
Győrújfalu – Győr. Táv: 60 km  

 
 

2016. április 30-án újra gőzvontatású nosztalgiavonat közlekedik 
hazánk egyik legszebb vasútvonalán, a Cuha-völgyi vasúton, 

a MÁV Nosztalgia Kft. és a Bakonyvasút Szövetség közös szervezésében. 
 

A programról ide kattintva olvashatunk: http://www.mavnosztalgia.hu/hu/programs/show/798 
  



MÁJUSI ELŐZETES 

 
Május 1. 
vasárnap 

 
Túravezető: 
Bierbauerné 
Gróz József 

Gyöngyök  útja.  
Útvonal: Dorog –Tokod –Hegyes-kő –Mogyorósbánya. 
Táv: 13,1 km, szint: 405 m. 
Utazás: autóbusszal, indul: 6,30, érk.: 20 órakor. 

 
Május 7. Hatos-tölgy túra (Szervező: Kajárpéci Önkormányzat).  
szombat 
 

Május 7.  
szombat 

 
Túravezet ő: 
Bierbauerné 

Vándor Láss!  
Útvonal: Grüner See (Zöld-tó)  
Táv: 8 km, szint: 365 m. 
Utazás: autóbusszal, indulás: 6,00 érk.: 21 órakor. 
 

 

Május  7-8. 
szo.-vas. 
Túravezetők:
Bálint József, 
Magyar Antal 

ORSZÁGOS KÉK TÚRA A BÜKKBEN:  
Útvonal (2 nap): Putnok vá. - Bánkúti Turistaház – 
Bélapátfalva. Táv: 22 + 18 km, szint.: 300 + 200 m.  
Utazás a 6.28-as vonattal. 

 

A túra időpontja megváltozott: 
Május 8 . 
vasárnap 

 
Túravezető: 
Morvay 
Julianna 

KERÉKPÁROS TÚRA:  
Magyarországi Duna kerékpárút III. szakasza 
Útvonal: Győr– Kisbajcs – Nagybajcs – Vámosszabadi 
– Medve országhatár – Kolozsnéma – Nagykeszi – 
Komárno (városnézés) – Komárom. Táv: 45 km. 
Visszaindulás vonattal: 14.53 – Győrbe érk. 15.23-kor. 
Jegy: 745,-Ft /235,-Ft kerékpár. 

 
 
 

Május 10.  kedd 

Az egyesület éves Beszámoló Közgy űlése 17 órától . 

A közgy űlést követ ően ünnepség keretében emlékezünk meg  

a 70 éves gy őri vasutas természetjárásról. 

Történeti el őzmények ide kattintva olvashatók  

Minden rendes tagunk megjelenésére számítunk! 

 
 
 

  



ELŐZETES JELENTKEZÉST IGÉNYLŐ TÚRAPROGRAMOK, 
amelyekre várólistás jelentkezéseket fogadunk 

 

 
 

Máj. 14-16.  
szo. – hétfő 

 
Túravezető: 
Csuka István 

 

Kul -Túra Alsó -Ausztria Kártyásoknak: Waldviertel  
Túrák, kirándulások, vár- és városlátogatások. 
Napi túra táv: 10-15 km (kis- és nagytúra).  
(Niederösterreich kedvezmény kártyás tagjainknak.) 
Utazás: busszal, indulás: 6:30, érkezés: 20 órakor. 

 

 

Hosszú hétvége a Mecsekben!  

Buszos kirándulás id őpontja, 2016. május. 27.28.29. napokra változott!  

Program: pécsi városnézés és kisebb túrák!  

Utazás 19 fős autóbusszal. Indulás: 6:30, érkezés 20 órakor.  

 

 

 

Kérlek Benneteket, hogy az elmúlt hetek egyesületi túráiról id őnként készítsetek 
rövid beszámolókat (néhány mondatban, 1-2 fotóval i llusztrálva) és küldjétek 
meg, mert szeretnénk azokat a honlapunkon vagy a Hí rlevelünkben 
rendszeresen közreadni! 

Beküldési határid ő 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 


