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„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 sporto-
lásra, kikapcsolódásra, felüdülésre, társas együttlétre vagy éppen a termé-
szet szépségében, sokszínűségében való gyönyörködésre. 

A természet (hegyek, völgyek, erdők, rétek) rugalmas talajával a leg-
tökéletesebb sportlétesítmény a túrázóknak. Az együttes kirándulás közös 
élmény. Egy hegycsúcs meghódítása, egy várrom megtekintése együtt sok-
kal maradandóbb élmény. Nem is szólva a túra során elhangzó beszélgeté-
sekről, 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 tekint-
jük 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 ked-
vet ébreszteni erre a hasznos és kellemes időtöltésre.  

Minden túrázás iránt érdeklődőt szeretettel várunk 
egyesületünkbe! 
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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, isme-

retszerzés, 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 megszűn-
tünk 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 honla-
punkon olvasható: gyvte.hu) 

Az utóbbi évtizedben túráink számának jelentős növelése és 
érdekes, változatos programjainknak köszönhetően tagságunk több-
szörösére nőtt. Színes klubéletünk és túráink rendszeres programot 
biztosítanak 500 fő feletti tagságunk és az érdeklődők számára.  

Az elnökség és a gyakorlott túravezetők biztosítják tagjaink ré-
szére a gyalogos és kerékpáros túrák, valamint az autóbuszos és a ma-
gashegyi túrák szakszerű vezetését. 

Az egyesület elnöke 2009 óta Csuka István, aki már közel 20 éve 
részt vesz annak irányításában és a túrák szervezésében. Vezető tisztség-
viselőinket és túravezetőinket külön oldalon mutatjuk be.
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Figyelem! A korábbi egyesületi szabályzat helyett 2017-től az ebben a 
füzetben leírtak érvényesek minden tagunk és vendégünk számára.  

 
 

Egyesületi tagság 
Egyesületünknek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. Az új jelent-
kezők egy „Tagfelvételi kérelem és elfogadó nyilatkozat” kitöltésével és 
aláírásával kérhetik a felvételüket az egyesületbe. A tagságnak éves díja van. 
Új belépő az első évben csak pártoló tag lehet. 
Rendes tag az lehet az egyesületben, aki az előző évben már volt rendes 
vagy pártoló tag. 2018-tól viszont csak az lehet rendes tag, aki 2017-ben 
egyesületi közösségi munkát végzett. Ez az Alapszabályunk szerint is el-
várható: pl. rendezői feladat vállalása teljesítménytúrán, jelzésfestés, turista-
út karbantartás, közgyűlésen való megjelenés, túrafotók készítése és közrea-
dása, túrákról élménybeszámoló készítése stb. Ez a feltétel nem vonatkozik a 
18 éven aluli tagjainkra.  
A rendes tagjaink az egyesületünkbe való belépéssel automatikusan  tagjai 
lesznek a Vasutas Természetjárók Szövetségének (VTSZ) is. A pártoló ta-
gok nem lehetnek tagjai a VTSZ-nek.  
A rendes tagok szorosabban kötődnek az egyesülethez és a vasutas termé-
szetjáráshoz, mint a pártolók. A rendes tagok – a 18 éven aluliak kivételével 
– pl. szavazhatnak a közgyűlésen és megválaszthatók az egyesület bármely 
tisztségére, míg a pártolók tagok nem.  
Rendes tagjaink közösségi munkáját ajándékokkal, túrák részvételi díja te-
kintetében kedvezménnyel, ingyen belépőjegyekkel stb. viszonozzuk. Az 
egyesület turisztikai eszközeit is kölcsönözhetik a rendes tagok, a pártoló 
tagok nem. 
Tagjaink a Magyar Természetjáró Szövetségnek (MTSZ) is tagjai lehetnek, 
ha ezt beiratkozás, illetve érvényesítés alkalmával kérik. 
Tagjaink részt vehetnek túrateljesítményük alapján pontok gyűjtésében, 
és a pontgyűjtésen alapuló minősítésben (jelvényszerzésben). A rendes 
tagjaink a VTSZ és az MTSZ minősítési rendszerében is részt vehetnek, a 
pártoló tagok csak az MTSZ minősítési rendszerében vehetnek részt, a 
VTSZ-ében nem (mivel ők nem lehetnek tagjai a VTSZ-nek).  
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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 földszin-
ti irodájában (Győr, Révai u. 5.). Ezután csak minden hónap első keddjén 
van beiratkozás vagy érvényesítés 16.30-18 óra között.  
Az új rendes és pártoló tagok egy új, kombinált „Tagfelvételi kérelem és 
elfogadó nyilatkozat” olvasható kitöltésével és annak aláírásával kérhetik 
a felvételüket az egyesületbe. Ilyen nyomtatványt és annak „Túrára történ ő 
jelentkezéssel, részvételi díj befizetéssel, túrázással kapcsolatos szabá-
lyok”  című mellékletét olyan keddi klubnapokon is lehet kérni az elnökség 
tagjaitól, amikor egyébként nincs beiratkozás, továbbá ezek a honlapunkról 
is letölthetők (gyvte.hu). Az említett melléklet megtalálható ebben a füzet-
ben (6-10. o.) is. 
Aki az előző évben már volt tag, és meg akarja újítani a tagságát, annak 
ilyen „Tagfelvételi kérelem és elfogadó nyilatkozat”-ot nem kell kitöltenie, 
kivéve azt az esetet, ha valamelyik adatában változás történt. Aki nem töltött 
ki 2016-os „Elfogadó nyilatkozatot”, annak a 2017-es beiratkozásnál azt 
pótolnia kell egy új, 2017-es nyilatkozat kitöltésével. 

Egyesületi rendes tagsági díj:  
Dolgozó:  5.200 Ft 
Nyugdíjas:  2.700 Ft 
Diák vagy önálló keresettel nem rendelkező személy, 24 éves korig: 1.300 Ft 
Tárgyévben a 14. életévét be nem töltött gyermek: 0 Ft 
Egyesületi pártolói 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 egy évre szól. Függetlenül attól, hogy valaki mikor iratkozik be az 
év során, egész éves tagdíjat kell fizetnie. 
A rendes tagjaink mivel tagjai a VTSZ-nek is, kapnak egy plasztik kártya 
VTSZ igazolványt, amely az egyesületünkben fennálló rendes tagságot is 
igazolja. A rendes tagoknak tehát nincs külön GYVTE igazolványuk!  

Aki az előző évi rendes tagságát újítja meg és ezért már volt igazolványa, az 
csak egy érvényesítő bélyeget kap, melyet a beiratkozást intéző tagunk ragaszt 
fel az igazolványára. Ilyen bélyeget külön nem adunk oda. Ezért fontos, hogy a 
beiratkozásra az igazolványát minden rendes tag hozza magával.  
Az igazolvány elvesztése esetén 200 Ft ellenében intézünk újat. 
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A pártoló tagjaink  mivel nem lehetnek tagjai a VTSZ-nek, ezért VTSZ 
igazolványuk sem lehet: papírból készült külön GYVTE igazolványt kapnak. 
Aki az előző évi pártolói tagságát újítja meg, annak az igazolványára aláírás 
és bélyegző kerül a 2017-es rubrikába. Ezért fontos, hogy a beiratkozásra 
az igazolványát minden pártoló tag hozza magával. Akinek nincs meg az 
igazolványa, annak 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. Az MTSZ igazolványok minden évben kicserélésre kerül-
nek. Az igazolványok ügyintézését az egyesületünk végzi.  
Minden tagunk kap a beiratkozáskor egy 2017. évi Túratervet. 
A Túratervhez képest év közben változások fordulhatnak elő. Ezeket a válto-
zásokat az egyesület honlapján, elektronikus hírlevelében (e-mail-ben), fali-
újságján, időnként a Facebook oldalán is közzé tesszük, továbbá a túraveze-
tők a keddi klubnapokon szóban is elmondják. Ajánlott a változások figye-
lemmel kísérése. 
 

Klubnapok  
Egyesületünk minden kedden klubnapot tart a VOKE Arany János 
Művelődési Házban, az első emeleti Konferencia teremben és a földszin-
ti irodában (Győr, Révai u. 5). Januárban 16-18 óráig, 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).  
16.30-tól kezdődik a meghirdetett utakra és túrákra történő jelentkezés, 
utazási költség befizetés stb. az első emeleten. 
17 óra körül – attól függően, mennyi a túrára jelentkező vagy befizető - 
kezdődik klubnap következő szakasza, az elkövetkezendő túrákkal kapcso-
latos információk átadása, mely kb. 18 óráig tart (első emelet). A túraveze-
tők az elkövetkezendő túrák előtt szóban kihirdetik a túrákkal kapcsolatos 
tudnivalókat. A kihirdetéstől kezdődően lehet jelentkezni a túrákra. A tudni-
valókat a túravezetők több héten át megismétlik a klubnapokon.   
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 18 óra után a klubnap végén még van lehetőség.  
A klubnapokon alkalmanként a megvalósított túrákról szóbeli vagy fénykép-
vetítéses beszámolókat tartunk, melyre várjuk a résztvevők jól sikerült, kivá-
logatott fényképeit. A tagok által hozott vagy interneten küldött, kiválogatott 
túrafotókat az egyesület számítógépén gyűjtjük. A gyűjteményből kért digi-
tális fotókról a tagok helyben másolatot kaphatnak. 
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A túrákra történ ő jelentkezéssel, részvételi díj be-
fizetéssel, túrázással kapcsolatos szabályok 

 
(Az alábbiak megtalálhatók a „Tagfelvételi kérelem és elfogadó 

nyilatkozat” mellékletében is.) 
 
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 ol-
dalán) is. A kihirdetéstől kezdődően lehet jelentkezni a túrákra a túravezető-
nél telefonon, e-mailben vagy személyesen a klubnapokon (Facebook üze-
netben nem!).  
 
1.1 Egynapos vonatos és a menetrend szerinti autóbuszos túrára történő 
jelentkezés egyedi szabályai 
Ilyen túránál nem szükséges előzőleg jelentkezni a túravezetőnél, de java-
solt, mert ezzel megkönnyítjük a munkáját. Nem egyesületi tagok, azaz ven-
dégek 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). 
 
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 kerékpár-
szállításra 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 kerékpáros túrák további szabályai és tudnivalói a honlapunkon olvasha-
tóak. 
 



 7 

< <   E g y e s ü l e t i  t a g s á g ,  s z a b á l y o k ,  t u d n i v a l ó k   > >  

1.3 A bérelt buszos túrára történő jelentkezés egyedi szabályai 
A bérelt busz férőhelyeinek száma korlátozza a túrán résztvevők számát. A 
létszám betelése esetén a férőhely feletti jelentkezőket pótjelentkezőként 
várólistára írja fel a túravezető. Ha az utazásig valaki lemondja az utat, 
akkor a túravezető elsőként a pótjelentkezőknek ajánlja fel a megüresedett 
helyeket. Akinek tárgytalanná válik a pótjelentkezése azonnal értesítse a 
túravezetőt! 
Bérelt autóbuszos túrán 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 szabá-
lyozás, mert ilyen túrák ritkán fordulnak elő. 
A bérelt autóbuszos túrákat önköltséges áron szervezzük tagjainknak. Az 
utazási költséget minimális maradványt betervezve számítjuk ki, és az eset-
legesen keletkező maradvány az egyesület pénztárába kerül bevételezésre, 
melyet közhasznú tevékenységünkre fordítunk. A beszedett pénzből a busz 
bérleti díját, autópálya díját, parkolási díját fizetjük ki, továbbá nem szedünk 
be pénzt a túravezetőktől. Ritkán, de előfordul, hogy a beszedett pénz nem 
lesz elegendő, ilyenkor a túra végén a résztvevőknek közösen kell azt kipó-
tolniuk. Fontos szabály: az utazási költséget határidőre, egy összegben kell 
befizetni. 
 
2.1   Az egynapos bérelt autóbuszos túrára történő befizetés és az       

útlemondás egyedi szabályai: 
• A jelentkezéstől kezdődően lehet befizetni az utazási költséget, egészen a 

befizetési határidőig: ez mindig a túra kezdete előtti 10. nap.  
• Befizetni az utazási költséget a túravezetőnél lehet, vagy az általa megbí-

zott személynél, a keddi klubnapokon.  
• Ha valaki jelentkezett egy útra, de a határidőre történő befizetést elmu-

lasztotta, akkor azt a túravezető az út lemondásának tekinti, és ha van a 
túrára pótjelentkező, akkor a helyét a pótjelentkezővel betölti. (Ha a je-
lentkezőnek a határidőre történő befizetés akadályba ütközik, akkor elvá-
rás, 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, a befizetési határidő lejárt és az illető lemondja 
az utat, viszont nincs pótjelentkező az útra, akkor a lemondónak kell gon-
doskodnia maga helyett másik jelentkezőről. Ha ez megtörténik, akkor a 
befizetett összeget a lemondó visszakapja, amennyiben a befizetésről szó-
ló nyugtát visszaadja. Ha nem talál maga helyett másik személyt, akkor a 
befizetett összeget nem kapja vissza, mert arra a pénzre az utazás költ-
ségeinek 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 egy pótjelentkezőnek - lemondás miatt - lehetősége adódik, hogy részt 
vehessen az utazáson, akkor a túravezető értesíti őt és a leghamarabb be 
kell fizetnie az útiköltséget. 

• Aki jelentkezett az utazásra, de határidőre nem fizette be a részvételi 
díjat, viszont továbbra is szeretne részt venni az utazáson és a helye 
megmaradt, Az a befizetési határidőn (az indulás előtti 10. napon) túl is 
befizethet, de a határidő elmulasztása miatt 20 %-os felárat kell fizetnie 
az utazásra. a felár az egyesület pénztárába kerül. (A felár nyilván nem 
vonatkozik az úgynevezett pótjelentkezőkre, akik határidő előtt jelentkez-
tek ugyan, de nem jutott már nekik hely: ők nem fizetnek emelt árat). 

2.2   A többnapos bérelt autóbuszos túrára történő befizetés és az        
útlemondás egyedi szabályai 

Az utazási költség befizetésére az előző pontban leírtak az érvényesek. 
Többnapos utaknál az utazási költség kiegészül a szállás-, csoportos étkezé-
si-, idegenvezetési-, belépő-, stb. költségekkel. Ezt hívjuk „szállás csomag-
nak”.  
A szállás csomagot egy utazási irodánál rendeli meg a túravezető. Ennek a 
díját a megadott utazási irodában kell befizetni az iroda nyitvatartási idejé-
ben, vagy átutalni az iroda bankszámlájára. 
Az iroda utazási szerződést köt a jelentkezővel, amely a különböző feltétele-
ket is tartalmaz az utazást illetően.  
Az utazás lemondásával kapcsolatban az utazási költségre vonatkozólag az 
előző pontban leírtak az érvényesek. A szállás csomaggal kapcsolatban a 
lemondás szabályai az irodával kötött utazási szerződésben szerepelnek.  
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 képesíté-
sük nincs, ezért az idegenvezetők által nyújtott szokásos szolgáltatások el-
maradása nem kérhető számon rajtuk.  
A túrák kihirdetése során gyakran több program kerül 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.  
Ha lehetséges, akkor a túravezető a túrának két vagy több változatát tervezi 
be (kistúra, közepes túra, nagytúra). Ilyenkor segéd túravezetőnek kér fel 
valakit vagy valakiket, hogy mindegyik túrának legyen vezetője. Ezek a túra 
változatok nehézségben különböznek egymástól. A résztvevők eldönthetik, 
hogy ezek közül melyiken akarnak részt venni. A túravezetőnek jogában áll 
felülbírálni a résztvevők döntését, ha úgy látja, hogy egy résztvevő fizikai 
állapota, ruházata, felszerelése nem megfelelő (pl. a nehezebb túrához).  
A túra során a túravezető halad az élen, de megbízhat ezzel a feladattal mást 
is. Őket megelőzni nem szabad. Aki ezt mégis megteszi, azt a túravezető úgy 
tekintheti, hogy attól kezdve nem résztvevője a túrának. A túravezető enge-
délyezheti, hogy a túrázók egy része előre mehessen a többiekhez képest, pl. 
ismert, jól jelzett, egyértelmű út esetén, és ha az érintettek rutinosak, jól tud-
nak tájékozódni, gyorsabb tempóhoz vannak szokva stb.   
A túravezető záróembernek kér fel a túrázók közül valakit, akinek az a fel-
adata, 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 mö-
götte 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 túrán résztvevőknek be kell tartaniuk a túravezető, segéd túravezető és a 
záróember utasításait. Ellenkező esetben egyesek megint csak kizárhatók a 
túrából. Ha egy ilyen kizárt túrázó saját hibájából elmarad a csoporttól és a 
vele való kapcsolatfelvétel nem lehetséges, akkor a túravezető mérlegel: 
végső esetben – ha a csoport érdekei alapvetően sérülnének - akkor a csoport 
nem fogja tovább keresni az eltévedőt, illetve pl. a bérelt autóbusz nem fogja 
megvárni őt. 
Balesetért, eltévedésért, a buszról történő lemaradásért, stb. a túraveze-
tő csak akkor vonható felelősségre, ha súlyosan gondatlanul járt el. 
Minden más esetben tőle vagy az egyesülettől anyagi vagy más jelegű 
kártérítés nem követelhető.  
Mindenki jól figyeljen oda a túravezető tájékoztatójára. Figyeljen magára is, 
a társaira is, és ha rendkívüli esemény történik, azonnal jelezze azt a túrave-
zetőnek. 
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A túrázó minél több résztvevő - különösen a túravezető - telefonszámát írja 
fel, és legyen elérhető mobiltelefonon. Többnapos útnál írja fel a szállása 
címét is. 
A személyi okmányok mindig legyenek ott a résztvevőknél. Ne maradjanak 
otthon, a buszon, a családtagnál vagy a szálláson. 
Fontos, hogy a túrázó által használt gyógyszerek legyenek vele. Akinek ko-
molyabb betegsége van (pl. szívbetegség), kötelező már jelentkezéskor tájé-
koztatnia erről a túravezetőt. 
 
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 társának. Többnapos túra esetén a túravezető ülésrendet állít össze, 
elsősorban a jelentkezési sorrendet véve alapul.  
Túrabotot az autóbuszba felvinni nem szabad – a busz aljában található cso-
magtérben kell tárolni.  
Célszerű felírni a busz rendszámát. 
Mielőtt a túra elkezdődik, a túravezető közli a busz indulásának az időpont-
ját és helyét. (A túra vége sokszor nem ugyanaz a hely, ahol a leszállás tör-
tént.) A túravezető közli, hogy meddig marad a leszállás helyén a busz. Aki-
nek valamilyen problémája adódik a túra során, visszamehet a buszhoz, miu-
tán egyeztetett a túravezetővel és még van a visszatérésre idő. Visszafordulni 
egyedül nem szabad - ahhoz legalább két ember kell. 
 
5. A külföldi túrák egyedi szabályai 
Ilyenkor különösen fontos, hogy az okmányok (útlevél - ahol elégséges sze-
mélyi igazolvány és lakcímkártya - biztosítási iratok) folyamatosan a részt-
vevőknél legyenek. A külföldi utazásokra kötelező elhozni az ingyenesen 
kiváltható Európai Egészségbiztosítási Kártyát. Erről, illetve a további bizto-
sítási lehetőségekről a honlapunkon és a Facebook oldalunkon található rész-
letes tájékoztató. Előfordulhat, hogy a túravezető kötelezően előírja egy bi-
zonyos szintű biztosítás meglétét (pl. magashegyi túránál). 
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Balesetvédelem 
 

Alapelv, hogy a túrákon mindenki saját felelősségére vesz részt. 
Balesetért a túravezető csak akkor vonható felelősségre, ha súlyosan 
gondatlanul járt el. Minden más esetben tőle vagy az egyesülettől anyagi 
vagy egyéb más jogcímen 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 túravezetők-
től 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 el-
csúszhatunk. 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 megelő-
zésére különösen figyeljen. A túra kezdete előtt tartson egy rövid ismertetőt 
a túrázás veszélyeiről, kiemelve azokat a tudnivalókat, amelyeket az elkö-
vetkezendő túrán különösen fontos ismerni. Ellenőrizze le, hogy a túrázók 
ruházata, felszerelése megfelelő-e a túra biztonságos teljesítéséhez. Ameny-
nyiben 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 szük-
séges, szervezze meg az érintett mentését, ellátását. Ezen utóbbi feladatokat 
indokolt esetben átadhatja másnak is. Legyen a túravezetőnél a túra jellegé-
hez illő összetételű elsősegély nyújtó csomag. 
 

Magashegyi túrázás 
 

Az ilyen jellegű túrákon (Alpokban, Kárpátokban) gyakran még alacsonyabb 
magasságban is nehéz terepen kell gyalogolni: meredek, sziklás, szakadé-
kos, omladékos lehet az út. Helyenként kiépített kapaszkodók, létrák segítik 
a nem veszélytelen haladást. Nagyobb magasságban még a szélsőséges idő-
járással is számolni kell (viharos szél, nyári hózápor). Tapasztalatlan, tér-
iszonyos, 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. 
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Az erdei viselkedés szabályai 
 

Bár az erdőterületet gyalogosan, saját felelősségére bárki látogathatja, azon-
ban bizonyos szabályok ismerete és betartása szükséges. 
A kirándulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális korlátozásokról (tűzgyúj-
tás stb.), meteorológiai helyzetről, hiszen ez határozza meg az öltözködésün-
ket, magunkkal vitt ételt, italt. 
Az erdei utunk során keletkezett hulladékot vigyük el a legközelebbi szeme-
tesig – 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 vendég-
hez 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 jár-
junk. 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 túrázók-
kal. Mi túrázók, egy kis közösség tagjai vagyunk, ezért megszokott az üd-
vözlés, a figyelem egymás iránt. A túrázás során minden szempontból visel-
kedjünk 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 ki-
mosni, 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 
http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/turamozgalmak 

. 

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 túraje-
lentéseken 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 kü-
lönböző 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 meg-
előző fokozat korábbi teljesítése esetén.) 
 

Ajánlott felszerelés, ruházat túrázáshoz 
Tanácsok a honlapunkon olvashatóak: www.gyvte.hu 
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GYVTE TÚRAPROGRAM  
2017 

 FERGETEG HAVA 
 
Január 1.  
vasárnap 
Túravezető: 
Hluchány 
József (MTB) 

Évadnyitó túra a Hatos -tölgyhöz. (Megyei TB).  
Táv: kb. 10 km. Utazás: 11.20 órakor Kajárpécre vagy a 
11.30 órakor Tényőre induló autóbusszal. (Szervező: 
Győr-M.-S. Megyei Természetbarát Bizottság.) 

 
Január 7. 
szombat 
Túravezető: 
Gróz József 

Túra a Göny űi erdőben 
Útvonal: Nagyszentjános - Bakony-ér -Gönyű –Gönyűi-
erdő –Szentiváni-erdő –Győrszentiván. Táv: kb. 15 km. 
Utazás a 7.38-as vonattal Nagyszentjánosig, vissza 
Győrbe busszal. 

 
Január 8 . 
vasárnap 
Túravezető: 
Szűcs  
Tiborné 

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

 
Január 14. 
szombat 
Túravezető: 
Csuka István

Turistaút karbant artó túra a Sokoróban  
Táv: kb. 10 km. Metszőolló vagy kisfűrész szükséges. 
Utazás autóbusszal vagy személyautóval. 

 

Január 14. 
szombat 
Túravezető: 
Bálint József 

Rábaközi túra.  
Útvonal: Győr- Rába- Gyirmót- Koroncó. 
Táv: 15 km. Indulás: Széchenyi tér, 8 óra. 

 

Január 21.  
szombat 

 
Túravezető: 
Csuka István

 

Kul -Túra Alsó -Ausztria Kártyásoknak  
Kirándulás Bécs környékén, túra a Bécsi-erd őben 
Múzeumok, kiállítások és látnivalók megtekintése, 
gyalogtúra táv: kb. 10 km. 
(Niederösterreich kedvezmény kártyás tagjainknak.) 
Utazás: autóbusszal, ind.: 7,30, érk.: 20 órakor. 
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Január 22.  
vasárnap 

 
Túravezető: 
Bierbauerné 

Gyöngyök útja.  
Útvonal: Veszprém-Szentgál. 
Táv: 15,4 km, szint: 450 m. 
Utazás: autóbusszal, ind: 6,30 érk.: 20 órakor. 

 
Január 22.  
vasárnap 
Túravezető: 
Szűcs  
Tiborné 

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

 

JÉGBONTÓ HAVA 
 
Február  
Túravezető: 
Scheidlberger 
László 

Turistaút karbantartó túra a Sokoróban  
Útvonal: később lesz kihirdetve annak függvényében, 
hogy melyik szakaszon lesz szükség leginkább a kar-
bantartásra. Utazás: személyautóval.  Találkozás 
helyszíne és időpontja: később lesz megbeszélve. 

 
Február 1.  
szerda  
Túravezető: 
Szűcs  
Tiborné 

Látogatás a Magyar Földtani é s Geofizikai Intéze tben 
A múzeumlátogatás után kisebb séta Budapesten. 
Utazás a 7.26-kor induló gyorsvonattal. 

 
Február 4. 
szombat 
Túravezető: 
Szűcs  
Tiborné 

Kirándulás a téli Balatonhoz.  
  Séta Balatonfüreden. Kedvező időjárás esetén túra is. 
  Indulás 6.35-kor, a zalaegerszegi busszal,  
Pápán átszállással. Érkezés az esti órákban. 

 
Február 4 . 
szombat 

 
Túravezető: 
Csuka István

Téli t úra Gloggnitz környékén a Flatzer Wandnál,  
látogatás a Lindt Csokoládé Gyár boltjában. 
Táv: kb. 10-15 km. 
Utazás: autóbusszal, ind.: 7,30, érk.: 20 órakor. 
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Február 11.  
szombat  
Túravezető: 
Csuka István

Turistaút karbantartó túra a Sokoróban  
Táv: kb. 10 km. Metszőolló vagy kisfűrész szükséges. 
Utazás autóbusszal vagy személyautóval. 

 
Február 11.  
szombat  
Túravezető: 
Horváth  
Ferencné 

Szigetközi túra  
Útvonal: Kisbajcs tanösvény – Szőgye - Nagybajcs 
(halászlé) – Kisbajcs – Győr-Bácsa. 
Táv: 16 km.  
Utazás: menetrend szerinti autóbusszal. 

 
Február 12.  
vasárnap 

 
Túravezető: 
Bierbauerné 

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

 
Február 12. 
vasárnap 
Túravezető: 
Szűcs  
Tiborné 

Hagyományos téli város körüli hótaposó séta.  
Útvonal: Ménfőcsanak v.á. - Gyirmót – Halásztanyák - 
Rába-töltés – Rabkert – Cowalter Étterem (halászlé).  
Táv: 13 km.          Utazás vonattal, találkozó: 9.20-kor 
a győri vasútállomáson. 

 
Február 16 . 
csütörtök 
Túravezető: 
Zimmermanné 

Túra a Sokoróban.  
Útvonal: Pannonhalma – Győrság, Táv: 6 km. 
Utazás busszal, ind.: 8 órakor. 

 
Február 18.  
szombat 

 
Túravezető: 
Csuka István

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

 
Február 18. 
szombat 
Túravezető: 
Hluchány 
József  

Győri séta  a Pápai úttól a Szentlélek templomig. 
(Szervező: Győr-M.-S. M. Természetbarátt Bizottság.)  
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Február 25 . 
szombat 
Túravezető: 
Szűcs T.né 

Hagyományos téli város körüli séta  
Útvonal: Kisbácsa – Győrújfalu. Táv: 12 km. 
Találkozó: 9 órakor a Duna-kapu téren. 

 

Február 25. 
szombat 
Túravezető: 
Magyar Antal  

Győr környéki túra:  
Útvonal: Győr- Duna-töltés- Abdai határ- Kunsziget. 
Táv: 15 km.   Ind.: az Élményfürdő elől, 8 órakor. 

 

Február 25. 
szombat  
Túravezető: 
Horváth F.né

Csáfordjánosfa - tőzike virágzás  
Táv: 8 km.  
Utazás: menetrend szerinti autóbusszal. 
Vissza busszal és vonattal. 

 

Február 26.  
vasárnap 

 
Túravezető: 
Csuka István
 

Kul -Túra Alsó -Ausztria Kártyásoknak  
Kirándulás Bécsben, túra a Bécsi-erd őben 
Múzeumok, kiállítások és látnivalók megtekintése, 
gyalogtúra táv: kb. 10 km. 
(Niederösterreich kedvezmény kártyás tagjainknak.) 
Utazás: autóbusszal, ind.: 7,30, érk.: 20 órakor. 

 

 KIKELET HAVA 
 

Március 5.  
vasárnap 

 
Túravezető: 
Bierbauerné 

Gyöngyök útja.  
Útvonal: Városl őd- Farkasgyep ű-Bakonyjákó. 
Táv: 16,6 km, szint : 250 m. 
Utazás: autóbusszal, ind: 6,30 érk.: 20 órakor. 

 

Március 5. 
vasárnap 
Túravezető: 
Szűcs T.né 

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

 

Március 6.  
hétfő  
Túravezető: 
Molnár Zs. 

Turistaút karbantartó túra a Sokoróban  
Utazás autóbusszal, vagy személygépkocsival.  
További információk a túra előtt 1 hónappal. 
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Március 9. 
csütörtök 
Túravezető: 
Zimmermanné 

Túra a Sokoróban  
Kajárpéc – Hatos-tölgy – Kajárpéc. Táv: 10 km. 
Utazás busszal, ind.: 9.15 órakor. 

 
Március 11. 
szombat 
Túravezető: 

Ismerd meg Komárom  városát!   
(Szervező: Győr-M.-S. M. Természetbarát Bizottság.) 
Hluchány József 

 
Március  
11-14. 
szo. – kedd 

 
Túravezető: 
Csuka István

Túrák az Aggteleki -karszt, Szlovák -karszt vidékén  
Aggteleki Cseppkő-barlang és karsztvidék, Edelényi 
kastély, Diósgyőri vár, Szádvár (vármentő napok). 
Fürdés termálfürdőben (Miskolctapolca v. Egerszalók). 
Túra az Országos Kék Túra útvonalán és a Szlovák-
Karsztban (Aragonit-barlang), napi túra táv: 10-15 km.  
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 22 órakor. 

 
Március 12.  
vasárnap 

 
Túravezető: 
Molnár 
Zsuzsanna 

Csak csajok!  
Túra Sümegen és környékén, majd ebéd étteremben. 
Táv: kb. 10 km. 
Utazás: autóbusszal, ind.: 8.00, érk.: 19 órakor. 

 
Március 15.  
kedd 
Túravezető: 
Hluchány J. 

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

 
Március 18.  
szombat 
Túravezető: 
Ertl Sándor 

Szigetközi túra: Dunaszentpál legszebb részei. 
Táv: 6-8 km (séta). A busz indul: 7.35-kor.  
A Dunaszentpál autóbusz fordulónál várja a túravezető 
a túrázókat, 8.10-kor. Az autóval érkezők a templom 
környékén parkoljanak. Autósoknak körtúra lesz. 

 

Március 18 . 
szombat 
Túravezető: 
Bennárik Pál 

Reptéri Túra: Amit a péri repül őtérből látni lehet.  
Irányítótorony, hangár, megtekintése, Falumúzeum, 
Pázmándfalui műemlék római katolikus templom.  
Táv: 15 km.    Utazás autóbusszal, ind.: 6.35-kor.  
Vissza vonattal: érkezés 16.03-kor. 
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Március 18.  
szombat 
Túravezető: 
Strenner 
János 

Hóvirágnéz ő túra Pénzesgy őr környékén.  
Pénzesgyőr – Oltár-kő – Szömörke völgy – sárga jelzés 
– Védett Szilfa – Ráktanya – Pénzesgyőr. 
Utazás vonattal Zircig 7:25-kor, Zirctől busszal 9:05-kor 
Pénzesgyőrig (9.41).  
Vissza: Pénzesgyőrről busszal Zircre 16:48-kor, Zircről 
Győrbe vonattal 17:37-kor. Érkezés: 19:07.  

 

Március 19.  
vasárnap 

 
Túravezető: 
Csuka István

A „Szent Imre vándorúton” nyugati határaink  
mentén. 1. szakasz 
Útvonal: Szentgotthárd – Szent Imre templom - Magas-
tető – Nemesmedves. Táv: 19,5 km. Kistúra. kb. 12 km. 
Városnézés Szentgotthárdon, látogatás Ausztriában a 
Szentgotthárdi csata emlékhelyén. 
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 21 órakor. 

 

Március 19.   Beszámoló VTSZ Közgy űlés (Budapest). 
 

Márc. 25-27.  II. Rákóczi Ferenc emléktúra és ünnepség Borsiban  
(Szlovákia). Szállás Sátoraljaújhelyen. Utazás vonattal.     
Túravezetők: Németh Árpád, Szabó Istvánné. 
Az ünnepség tervezett időpontját a borsi szervezők  
(II. Rákóczi F. Polgári Társulás) módosíthatják! 

 

Március 25. 
szombat 
Túravezető: 
Gróz József 

Bakonyi túra  
Útvonal: Zirc - Bakonybél. Táv: kb. 15 km.  
Utazás a 7.25-ös vonattal Zircig. Vissza Bakonybélből 
busszal Zircig, onnan Győrbe vonattal vagy busszal. 

 

Március 25. 
Túravezető: 
Magyar Antal 

Rábaközi túra  
Útvonal: Kóny-Bágyogszovát- Rábapordány. 
Táv: 15 km.  Utazás: vonattal. Ind.: 6.40. 

 

Március 26.  
vasárnap 

 
Túravezető: 
Csuka István

 

Kul -Túra Alsó -Ausztria Kártyásoknak  
Göttweig-i Apátság. Túra a Bécsi-erdőben. 
Túra táv: kb. 10 km.  
(Niederösterreich kedvezmény kártyás tagjainknak.) 
Utazás busszal, indulás: 6:30, érkezés: 20 órakor.  

 

 

Márc. 30. 
csütörtök 
Túravezető:  

Szigetközi túra  Útvonal: Mosonmagyaróvár – Mária-
kálnok. Táv: 6 km. Utazás a 7.48-as vonattal.  
Zimmermanné 
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Márc. 31. 
péntek  
Túravezető: 
Strenner 
János 

NYÍLT TÚRA: Emléktúra Dr. Thirring Gusztáv hal á-
lának 76. évfordulójára Sopronban.  
Soproni v.á.– evangélikus temető– Színház u.- Sörház-
domb – Károly-magaslat – Dalos-hegy – Ojtozi emlék-
mű – Fenyves szálló – Villa sor – v.á. 
Táv: 15 km, szint: 160 m. Utazás vonattal: 06:46.  
Vissza: 16:21 vagy 17:54. Találkozás a győri vasútáll. 
pénztárcsarnokában 06:20–06:40 között. 

 

 SZELEK HAVA  
 
Áprilisban 
Túravezető: 
Csuka István

Munkatúra a Sokoróban: Útjelzés javítás és festés.  
Utazás: busszal vagy személygépkocsival.  
További információk a túra előtt 1 hónappal. 

 
Április  1. 
szombat 
Túravezető: 
Bálint József 

Munkatúra a Sokoróban: Útjelzés javítás és festés.  
Győrszemere, Szőlőhegy – Ősborókás – Felpéc.  Táv: 
12 km, szint: 100 m. Utazás: vonattal. Ind.: 6.36-kor. 

 
Április  1. 
szombat 
Túravezető: 
Ertl Sándor 

Szigetközi túra: Mecséri körtúra. 
Útvonal: Mecsér – Duna gát – Nagyrét - Kacsa-sziget - 
Mecsér. Táv: 10-12 km.  
A busz Mecsérre indul: 8.30-kor. A mecséri templomnál 
várja a túravezető a túrázókat, 9.20-kor. Autóval érke-
zők is itt parkoljanak. 

 
Április 1.  
szombat 

 
Túravezető: 
Molnár  
Zsuzsanna, 
Scheidlber-
ger László 

Kilátó  túrák  a Pilisben  
1. túra: Dobogókő - Prédikálószék (kilátó) – Dobogókő. 
Táv: 14,5 km, szint: 500 m. 2. túra: Kétbükkfa-nyereg - 
Pilis tető (kilátó) - Kétbükkfa-nyereg. 10,5 km, 350 m. 
Kétbükkfa-nyereg és Dobogókő közt buszos szállítás. 
A kistúrások választhatják vagy az 1., vagy a 2. túrát. 
A kistúrások vagy a Kétbükkfa-nyeregben (csak egy 
parkoló) vagy Dobogókőn várják meg a nagytúrásokat. 
Utazás: autóbusszal, ind.: 7.30, érk.: 19 órakor. 
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Április 2. 
vasárnap 
Túravezető: 
Gróz József 

 XXVII. Nemzetközi Túranap, Sopron (IVV, É.D. Kupa) 
 Utazás vonattal, ind.: 6.03-kor. 

 
Április 2.  
vasárnap 

 
Túravezető: 
Bierbauerné 

Gyöngyök útja.  
Útvonal: Bakonyjákó – Döbrönte - Attyapuszta. 
Táv: 16,6 km, szint: 140 m. 
Utazás: autóbusszal, ind: 6,30 érk.: 20 órakor. 

 
Április 6. 
csütörtök 
Túravezető: 
Szűcs  
Tiborné 

Látogatás a K őbányai Pincerendszerben és a  
Sörgyárban 
Program: A Pincerendszer, majd a Dreher Sörmúzeum 
megtekintése, gyárlátogatás, 2 pohár sör kóstolása. 
Belépő: 1900/1500 Ft 
Utazás a 7.26-as budapesti gyorsvonattal. 

 
Április 8. 
szombat 

Bakonyi Csillagtúra  - Vicinális túra :  
Bakonyszentlászló és környéke. 
Szervezők: Megyei TB és a túravezetőink. 
Kiemelt túra!  (részletes program március végén). 

 
Április 9. 
vasárnap 
Túravezető: 
Unzeitig 
László 

Sokoró  túra  Eőry Dezső Emlékére  
Útvonal: Kajárpéc - Hatos-tölgy - Páskom – Tényő. 
Táv: 8 km, szint: 100 m. 
(Aki még szeretne tovább túrázni: Hatos-tölgy– Felpéc 
- Tényő. + 8.7 km-rel, 220 m szinttel több lesz a túra). 
Utazás: busszal. Ind. 6.30-kor. 

 
Április 12. 
szerda 
Túravezető: 
Szűcs  
Tiborné 

Munkatúra a Sokoróban: Útjelzés javítás  
Utazás: busszal vagy személygépkocsival.  
További információk a túra előtt 1 hónappal. 

 
Április 13 . 
csütörtök 
Túravezető: 
Zimmermanné 

Bakonyi túra  
Bakonyszentlászló v.á. – Vinye v.m. Táv: 6 km. 
Utazás a 7.25-ös vonattal. 
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Április 14.  
péntek 

 
Túravezető:  
Bierbauerné 

Gyöngyök útja.  
Útvonal: Attyapuszta - Celldömölk. 
Táv: 14,4 km, szint: 300 m. 
Utazás: autóbusszal, ind: 6,30 érk.: 20 órakor. 

 
Április 14.  
péntek 
Túravezető: 
Csuka István

Gasztro -túra borkóstolóval Gy őrújbaráton.  
Túra Győrújbarát környékén, látogatás a Gomba-
kuckóban: gombás ételek  kóstolója és vására.  
Táv: kb. 10 km, szint: 200 m. Utazás autóbusszal, 
Győrből indul: 9.10-kor, Győrújbaráthegy Táborig. 

 
Április 15.  
szombat 

 
Túravezető: 
Molnár 
Zsuzsanna 

Út az ismeretlenbe (külföld)  
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.00, érk.: 20 órakor. 
 
 

 
Április 15. Gerecse 50 teljesítménytúra (Tatabánya környéke).  
szombat IVV túrák: 50, 20 és 10 km-es túrák a Gerecsében. 
 
Április 15. 
szombat 
Túravezető: 
Bierbauerné 
 

NYÍLT TÚRA A SOKORÓBAN  
Útvonal: Tarjánpuszta vá. – Cserkésztábor –Magyalosi 
-erdő - Bakonypéterd. Táv: 14 km, szint: 200 m.  
Utazás a 7.25-ös vonattal.  
Találkozás a győri vasútállomáson, 7 órakor.  

 
Április 17.  
hétfő  
Túravezető: 
Csuka István

Munkatúra a Sokoróban: útjelzés javítás, szalagozás.  
Utazás: busszal vagy személygépkocsival.  
További információk a túra előtt 2 héttel. 

 
Április 20 . 
csütörtök 
Túravezető: 
Zimmermanné 

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

 
 



 24 

 
 
Április 22.  
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.  
Meleg étel (vadpörkölt, gulyás) rendelhető a rajtban. 
1. Résztáv: Pannonhalma 10 teljesítménytúra. 
Útvonal: Pannonhalma, Piactér – Apátság – Imre herceg-hegy – 
Illaki-erdő – Ravazd, Jegenye Étterem. 
Táv: 10 km, szintemelkedés: 150 m. 
2. Résztáv: Ravazdi róka 15 teljesítménytúra. 
Útvonal: Ravazd, Jegenye Étterem – Rekettyés-tető - Jánosházi pi-
henő - Ravazd. Táv: 15,5 km, szint.: 250 m. 
3. Résztáv: Ravazdi róka 20 teljesítménytúra. 
Útvonal: Ravazd, Jegenye Étterem – Rekettyés-tető – Vadalmás pi-
henőhely - Jánosházi pihenő - Ravazd.  
Táv: 21,8 km, szint.: 300 m. 
4. Résztáv: Ravazdi róka 30 teljesítménytúra 
Útvonal: Ravazd, Jegenye Étterem – Rekettyés-tető – Ravazdi-hegy - 
Jánosházi pihenő - Ravazd.  
Táv: 30 km, szint.: 450 m. 
5. Résztáv: Pannonhalma 40 teljesítménytúra (40,5 km, sz:560 m). 
6. Résztáv: Pannonhalma 60 teljesítménytúra (61,5 km, sz:950 m). 
7. Új résztáv: Ravazdi róka 10 teljesítménytúra. Cs aládi túratáv! 
(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  (el-
lenőrző pontok érintésével) a szintid őn belül  (kb. 4 km/óra átlag-
sebességgel haladva). Honlap: www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu 



 25 

 
 
Április 28 - 
május 1. 
csüt.-vas. 

VTSZ Tavaszi Csillagtúra: Mátra (Gyöngyös). 
Szervező: Miskolci VSC. Jelentkezés: Szabó Istvánné. 
Kis- közép és nagytúrák, több útvonalon.  
(Részletes program a későbbi kiírás szerint). 

 
Április 29.  
szombat                                      

 
Túravezető: 
Horváth  
Ferencné 

Kerékpártúra a Szigetközben  
Útvonal: Győr – Dunaszeg (tanösvény) – Hédervár 
(séta a kastélyparkban) – Győr. Táv: 50 km. 
Találkozás: 8.00 – Széchenyi tér. 

 
Április 29. 
szombat 

 
Túravezető: 
Morvay  
Julianna 

KERÉKPÁROS TÚRA  
A Kisalföldi kerékpáros körtúra része.  
Útvonal: Győr- Széchenyi tér, Mosoni-Duna töltés – 
Kunsziget – Lébény – Győr. 
Táv: 50 km. 
Találkozás: 08:00 (Széchenyi tér) 

 
Április 30.  
vasárnap 

 
Túravezető: 
Bierbauerné 

Gyöngyök útja.  
Útvonal: Fert őrákos-Mörbisch-St. Margarethen. 
Táv: 14,9 km, szint: 150 m. 
Utazás: autóbusszal, ind: 6,30 érk.: 20 órakor. 

 
Április 30 -
Május 1. 
vasárnap-
hétfő 

 
Túravezető: 
Molnár 
Zsuzsanna 

Szurdoktúra Ausztriában  
1. nap: Túra az Őrségben, szállás a közelben. 
2. nap: Túrázás Ausztria leghosszabban bejárható 
szurdokában, a Raabklammban, azaz a Rába-
szurdokban. 

 Táv: kb. 17 km. 
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 19 órakor. 

 



 26 

 
 

PÜNKÖSD HAVA 
 

Májusban 
Túravezető: 
Scheidlberger 
László 

Turistaút karbantartó túra a Sokoróban  
Útvonal: később lesz kihirdetve annak függvényében, 
hogy melyik szakaszon lesz szükség leginkább  
a karbantartásra. 
Utazás: személyautóval. Találkozás helyszíne és  
időpontja: később lesz megbeszélve. 

 

Május 1 . 
hétfő  
Túravezető: 
Bennárik Pál 

Révkomárom, Komáromi napok  
Városnézés, várlátogatás, Szent András templom, 
Trianoni emlékhely megtekintése, Európa udvar.  
Utazás vonattal: ind:7,39-kor. 
Találkozás az állomás pénztárcsarnokában: 7.20-kor. 
Visszaérkezés: 17.49 – kor. 

 

Május 4. 
csütörtök 
Túravezető: 
Zimmermanné

Túra a Zalai -dombságban  
Zalaszántó – sztupa megtekintése. Táv: 6 km, szint: 
200 m. Utazás  6.30-kor, busszal.  

 

Május 6. 
szombat 
Túravezető: 
Strenner 
János 

NYÍLT TÚRA A Velencei hegységben.  
Útvonal: Pákozd – Ingókövek– Nadap Szintezési Ős-
jegy – Sukoró buszmegálló. Táv: 16 km, szint: 300 m. 
Utazás: busszal a Győr – Székesfehérvár - Pákozd 
útvonalon: 06:00- 08:05.  
Vissza: Sukoró – Győr 17:00 / 19:00 óra. 
Találkozás a győri VOLÁN pályaudvaron: 5:40–5:50. 

 

Május 6.  
szombat                                      

 
Túravezető: 
Horváth  
Ferencné 

Kerékpártúra a Hanságban  
Útvonal: Kapuvár – Öntésmajor – Vízi bivalyok - 
Andaui-híd – Hanyi Istók tanösvény - Eszterházy ma-
dárvárta - acsalagi madár élőhelyek – Csorna. 
Táv: 60 km. Utazás Kapuvárig vonattal, ill. Csornától  
vissza Győrbe szintén vonattal. 
Indulás: 6.46-kor, a soproni vonattal. 

 

Május 6.   Hatos-tölgy túra (Szervező: Kajárpéci Önkormányzat).  
szombat 
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Május 6 -7. 
szom.-vas. 

 
Túravezető: 
Bierbauerné 

Vendvidék  - Rába szurdok.  
Táv: 16,9 km, szint: 300 m. 
Utazás: autóbusszal, ind: 6,30 érk.: 20 órakor. 

 
Május 7. 
vasárnap 
Túravezető: 
Unzeitig 
László 

Bakonyi túra  
Útvonal: Porva-Csesznek vá. - Cuha-völgye - Huszár   
út - Vinye - gombaszedés - Pakuts-pihenő -    
bakonygyiróti pincesor - Bakonygyiróti vm.  
Táv: 18,3 km, szint: 340 m. Utazás a 7.25-ös vonattal. 

 
Május 10. 
szerda  
Túravezető: 
Szűcs  
Tiborné 

Túra a Nagy -Kevélyre  
Útvonal: Budapest-Kelenföld (átszállás villamosra) – 
Batthyány tér (átszállás HÉV-re) - Csillaghegy– Róka-
hegy – Ezüst-hegy – Nagy-Kevély (534 m) – Solymári-
völgy. Táv: 13 km, szint: 300 m. Utazás vonattal, ind.: 
6.47-es gyorsvonattal. 

 
Május 13. 
szombat 

 
Túravezető: 
Morvay  
Julianna 

KERÉKPÁROS TÚRA  
A Kisalföldi kerékpáros körtúra része.  
Útvonal: Fertőszentmiklós – Röjtökmuzsaj – Sopron-
horpács – Simaság – Iván – Vitnyéd. 
Táv: 56 km, szint: 90 m. 
Utazás: vonattal Fertőszentmiklósig 06:49 – 07:49., 
vissza Vitnyédről 16:13 – 17:06 Győrbe érk. 

 
Május 13.  
szombat 
Túravezető: 
Ertl Sándor 

Szigetközi túra: Halászi legszebb részei (körtúra). 
Táv: 10 km. Séta Halászi ismert, és kevésbé ismert 
Duna partján, és a Babos tanya tanösvényén.  
A tó büfénél lehetőség van halászlé és sült hal fo-
gyasztására. A halászi busz indul: 7.35-kor. A túrave-
zető  Ásványrárón száll fel a buszra, 8.26-kor.  
Az autóval érkezők a templomnál parkoljanak. 

 
Május 13. 
szombat 
Túravezető: 
Hluchány 
József (MTB) 

Akácvirág túra (Megyei TB.) 
Útvonal: Árpás – Csikvánd - Gyarmat. 
Utazás busszal, vagy vonattal.           (Szervező: 
Győr - M. - S. Megyei Természetbarát Bizottság.) 
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Május 14.  
vasárnap 

 
Túravezető: 
Bierbauerné 

Gyöngyök útja.  
Útvonal: Celldömölk – Kemenesmihályfa - 
Rábahíd. 
Táv: 16,8 km, szint: 200 m. 
Utazás: autóbusszal, ind: 6,30 érk.: 20 órakor. 

 
Május 16.  Az egyesület éves Beszámoló Közgy űlése 17 órától . 
kedd  Minden rendes tagunk megjelenésére számítunk! 
 
Május 17. 
szerda 
Túravezető: 
Molnár  
Zsuzsanna 

NYÍLT TÚRA  
A porcelángyár megtekintése, majd túra Városlőd  
környékén. Táv: 10 km, szint: 200 m.  
Utazás: tömegközlekedéssel. 
Az indulási idő később lesz kihirdetve. 

 
Május  20. 
szombat 
Túravezető: 
Scheidlber-
ger László 

Vasutas Természetjáró Nap:  
Gasztro túra a Bakonyban   
Útvonal: Bakonyszentlászló vá. – Ördög-rét – Alsó-
Cuha szurdok – Vinye vá.  
Az Ördögréten bográcsozás, nyárson sütés lesz – ez a 
fő program. A szükséges anyagok személyautóval 
lesznek kiszállítva az Ördög-rétre.  
Táv: 7 km, szint: 180 m. Igény esetén további túra is 
lehetséges. Utazás: vonattal. A vonat 7.25-kor indul. 

 
Május 20. 
szombat 

 
Túravezető: 
Horváth  
Ferencné 

Kerékpárral a csokigyárba  
Útvonal: Rajka – Hármashatár – Deutsch Jahndorf – 
Pama – Kittsee – csokigyár – Jarovce – Rusovce – 
Duna menti kerékpárút – Rajka. Táv: 55 km.  
Utazás Rajkáig vonattal, ill. Rajkától vissza Győrbe 
szintén vonattal. Indulás: 6.48-kor. 

 
Május 21.  
vasárnap 

 
Túravezető: 
Csuka István

A „Szent Imre vándorúton” nyugati határaink  
mentén. 2. szakasz 
Útvonal: Nemesmedves – Mária-kert - Róna-erdő – 
Miród-forrás - Vasalja – Horvátnádalja vá.  
Táv: 19,5 km. Kistúra. kb. 12 km. 
Látogatás Ausztriában: Güssing (Németújvár). 
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 21 órakor. 
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Május 25 . 
csütörtök 
Túravezető: 
Zimmermanné 

Budapesti kirándulás.  
Séta a Kossuth téren és a Margitszigeten. 
Utazás a 7.26-os gyorsvonattal. 
 

 

Május 27.  
szombat 
Túravezető: 
Bennárik Pál 

Pécsi városnézés : a Zsolnai szobortól a Király utcáig 
(Székesegyház, Dzsámi, Tettye, Havi-hegyi Szent Bol-
dogasszony kápolna). 
Utazás volánbusszal, indulás: 6.00 – kor. Találkozás a 
busz pályaudvaron: 5.50–kor. Érkezés: 21.00 órakor. 

 

Május 27. 
szombat 
Túravezető: 
Bálint József 

Bakonyi túra:  
Útvonal: Bakonybél – Pörgöl-barlang – Kelta sírok - Tönk
lyös-hegy - Bakonybél. 
Táv: 12 km, szint: 200 m. Utazás: vonattal Zircig, majd 
busszal Bakonybélig. Ind.:  7.25-kor. 

 

Május  28. 
vasárnap 
Túravezető: 
Gróz József 

Túra a Göny űi-erdőben 
Útvonal: Gönyű – Gönyűi-erdő – Szentiváni-erdő – 
Győrszentiván. Táv: kb. 15 km.      Utazás busszal 
Gönyűre, Győrszentivánról busszal vissza Győrbe. 

 

Május 31. 
szerda  
Túravezető: 
Szűcs  
Tiborné 

Vonattal Bécsbe  
Ismerkedés a város nevezetességeivel. Utazás az 
EUREGIO-s vonattal. 
Pontos indulási adat a későbbiekben lesz közölve. 

 

NAPISTEN HAVA 
 
Június  3. 
szombat 
Túravezető: 
Ertl Sándor 

SZIGETKÖZI NYÍLT TÚRA:  
Ásványráró - tájház, bonsai kiállítás - Halrekesztő-
Gombócosi zárás – (Újszigeti bukógát +2,2 km) -
Csónak kikötő - Morotva tavi tanösvény - Lipót. 
A lipóti pékség bemutató termének megtekintése, elő-
adással egybe kötve. Táv: kb. 13-16 km. 
Busz indulás: 6.30. A túrázókat a túravezető 7,10-kor 
várja Ásványráró második megállójában az autóbusz 
fordulóban a COOP bolt előtt. 
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Június 3 . 
szombat 
Túravezető: 
Bálint József 

Országos Kék Túra a Budai -hegységben  
Útvonal: Hűvösvölgy, gyerekvasút állomás – Hármas-
határhegy - Bécsi út. Táv: 13 km, szint: 496 m.  
Utazás a 6.38-as vonattal. 

 

Június 3 -5. 
szo. – hétfő 

 
Túravezető: 
Csuka István 

Túrázás Csehországban  – szervezés alatt . 
Gyalogtúrák, városnézés, várlátogatás. 
(Részletes program később lesz meghirdetve.) 
 
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 21 órakor. 

 

Június 4. Sokorói Kalandok teljesítménytúrák 
vasárnap Távok: 50, 35, 15 km. Helyszín: Nyúl és környéke 

Szervező: Bakonyi Kalandorok TE 
 

Jún.  7-14. 
Túravezető: 
Zimmemanné 

Gyógyfürd őtúra Zalakaroson  
1 hét, félpanziós ellátással. 
Jelentkezési határidő: február 28. 

 

Június 10.  
szombat 

 
Túravezető: 
Molnár 
Zsuzsanna, 
Scheidlber-
ger László 

Kilátó túra a Balaton felvidékre  
Veszprém (270 m) - Cholnoky kilátó (375 m)  és vissza 
- Márkó (278 m)- Fekete István kilátó (480 m) és vissza 
- Veszprémfajsz (335m) - Kálvária kilátó (355 m) és 
vissza - Alsóőrs (88 m) -- Somlyó-hegyi kilátó (215 m) 
és vissza - Csopak (130 m) - Endrődi S. kilátó (315 m)  
és vissza - Hidegkút (347 m) - Noszlopy kilátó (431 m)  
és vissza - Pécsely - Zádorvári kilátó (312 m) és vissza.  
Az egyes kilátók közt a busz szállítja az utasokat.   
Táv: amennyi belefér a napba, meg amennyi jól esik. 
Szint: max. 800 m. Utazás: bérelt busszal. 

 

Június 10. 
szombat 

 
Túravezető: 
Morvay J. 

KERÉKPÁROS TÚRA:  
Fertő-tó melléki kerékpározás.  
Útvonal: Sopron v.á. - Páneurópai-piknik helyszíne – 
Mörbisch – Mithras-szentély – Fertőboz – Nagycenk. 
Táv: 50 km, szint: 160 m. 
Utazás: Sopronig vonattal, 06:49 – 08:10. 
Vissza: Fertőbozról Győrbe vonattal, 15:54 – 17:06. 

 

Június 10 . 
szombat 
Túravezető: 
Bennárik Pál 

Celldömölki városnézés, Ság - hegy   
Fürdés Mesteriben. Táv: 10 km, szint: 180 m. 
Utazás vonattal: 6.30 - kor. Visszaérkezés: 19.16 – kor. 
Találkozás az állomás pénztárcsarnokában: 6.20 - kor. 
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Júni us 10. 
szombat 
Túravezető: 
Beke Attila 
és Szűcs  
Tiborné 

Soproni  hegység - Vadgazdálkodási és Vadászati 
Tanösvény 
Brennbergbánya - Récény- Magas-bérc (557 m).  
Táv: 10 km, szint: 250 m. 
Utazás Sopronig vonattal, majd Brennbergbányára 
busszal. Vonat ind.: 6.03-kor. 

 
Június 10 . 
szombat 
Túravezető: 
Hluchány J. 

Bakonyi túra  
Útvonal: Porva-Csesznek vá. - Zörög-tető - Vinye vá.    
Indulás: a 7.25-ös bakonyi vonattal.      (Szervező: 
Győr - M. - S. Megyei Természetbarát Bizottság). 

 
Június 17. 
szombat 

 
Túravezető: 

Kerékpártúra Mosonmagyaróvárra   
Útvonal: Győr – Hédervár – Máriakálnok – Mosonma-
gyaróvár. Táv: 55 km. Utazás visszafelé: vonattal. 
Találkozás: 8.00, Széchenyi tér. 
Horváth Ferencné 

 
Jún. 17 -18. 
szo-vas. 

 
Túravezető: 
Csuka István 

Kilátó túra és kisvasút hétvége a Börzsönyben  
Túra a Csóványosra. Utazás kisvasúttal Nagybörzsöny 
– Nagyirtás – Márianosztra útvonalon. 
Túra táv naponta: kb. 10-15 km. Szállás panzióban. 
Utazás: busszal, indulás: 6.30, érkezés: 20 órakor. 

 
Jún. 21-25.   64. Országos Vasutas Természetjáró Ta lálkozó 
szerda-vas.   Helyszín: Debrecen és környéke.  
Rendező: Vasutas Természetjárók Szövetsége és a Debreceni VSC. 
Városnézés, kis- közép és nagytúrák többféle útvonalon Debrecen 
környékén. Jelentkezés: Szabó Istvánnénál. (Részletek később.) 
 
Június 24. 
szombat  
Túravezető: 
Morvay  
Julianna 

Bakonyi t úra  
Útvonal: Porva-Csesznek – Pálháza – Földsáncok – 
Likas-kő – Pápalátó-kő – Fenyőfő – Vinye. Táv: 17 km, 
szint: 300 m. Utazás: vonattal Porva-Csesznekre, 
07:25 –08:25., vissza: Vinyéről Győrbe, 17:45 –19:00. 

 
Június 24 . 
szombat 
Túravezető: 
Bennárik Pál 

Cseszneki túra  
Útvonal: Porva-Csesznek vasútállomás – Károlyháza – 
cseszneki vár – Kőmosó-árok - Bakonyszentkirály. 
Táv: 10 km, szint: 200 m. Utazás: busszal, ind 8.20-kor. 
Találkozás: Volán pu. 8.00 - kor. Érkezés: 15.30 - kor. 



 32 

 
 

Június 25.  
vasárnap 

 
Túravezető: 
Bierbauerné 

Gyöngyök útja.  
Útvonal: Rábahíd – Csapod - Fert őszentmiklós. 
Táv: 16,9 km, szint: 200 m. 
Utazás: autóbusszal, ind: 6,30 érk.: 20 órakor. 

 

ÁLDÁS HAVA 
 

Július 1 . 
szombat 
Túravezető: 
Hluchány J. 

Rajka - baran golás a Mosoni -Dunáig  
Szervező: Győr - Moson - S. Megyei Természetbarát 
Bizottság.  
Indulás a 7.48-as vonattal.     

 
Július 1 -8. 
szo. – szo. 

 
Túravezető: 
Csuka István 

Riviera Romagnolától Umbriáig az Appenninekben  
A Rimini Adria-part látnivalói 

Utazások az Appenninekben gyalogtúrákkal és város-
nézéssel: San Marino  (hegytetőre épült erőd, óváros), 
Assisi  (Szent Ferenc-bazilika, Giotto világhírű freskói, 
sikátorok), hegyvidéki kisvárosok. Ancona, Perugia, 
Rimini, Urbino. Hajókirándulás.  
Útközben városnézés Ravennában (római mozaikok, 
kora középkori műemlékek). Szállás Rimini közelében. 
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 23 órakor. 

 

Július 2.  
vasárnap 

 
Túravezető: 
Bierbauerné 

Gyöngyök útja.  
Útvonal: Fert őszentmiklós-Hegyk ő. 
Táv: 10,2 km, szint: 250 m. 
Utazás: autóbusszal, ind: 6,30 érk.: 20 órakor. 

 

Július 6. 
csütörtök 
Túravezető: 
Zimmermanné 

Hévíz - Keszthely  
Városnézés és fürdés. Táv: 6 km. 
Indulás busszal, 7.30 órakor. 

 

Júl. 7-12.   23. Gyalogtúrázók Országos Találkozója  
csüt.-vas..   Helyszín: Fels őtárkány. Rendező: MTSZ 
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Július 9. 
vasárnap 
Túravezető: 
Unzeitig 
László 

  Bakonyi túra  
  Útvonal: Eplény - Gyökeres-völgy - Mohos-kő – Papod      
- Kis-Papod - Mohos-kő - Eplény.  
  Táv: 19,5 km, szint: 320 m. Utazás a 7.25-ös vonattal. 

 
Július 13 . 
csütörtök 
Túravezető: 
Szűcs  
Tiborné 

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.  

 
Júl. 13-16. 
csüt. – vas. 

 
Túravezető: 
Csuka István 

Túrák Stájerországban az Eisenerz -hegységben.  
Gyalogtúra a Bärenschützklamm szurdokban és 
kisebb szurdokvölgyekben, magashegyi túrák az 
Eisenerz-hegységben. Városok és egyéb látnivalók 
megtekintése. Libegőzés, rafting lehetőség. 
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 21 órakor. 

 
Július 16.  
vasárnap 

 
Túravezető: 
Bierbauerné 

Gyöngyök útja.  
Útvonal: Hegyk ő – Fertőrákos. 
Táv: 12,8 km, szint: 250 m. 
Utazás: autóbusszal, ind: 6,30 érk.: 20 órakor. 

 
Július 20 . 
csütörtök 
Túravezető: 
Szűcs  
Tiborné 

Tatai Fényes Tanösvény - túra és fürdés  
A tanösvény bejárása, majd fürdés.  
Kombinált belépőjegy: 1300 Ft. Csoportos: 1.100 Ft. 
Csak a tanösvény bejárásáért kisebb összeget kell 
fizetni. Indulás a 8.39-es személyvonattal. 

 
Júl. 23 -30. 
vas. – vas. 

 
Túravezető: 
Csuka István 

ÉSZAK-OLASZORSZÁGI TAVAK ÉS M ŰEMLÉK  
VÁROSOK:  Vicenza, Mantova, Bergamo, Verona, Mi-
lánó. Garda-tó, Maggiore-tó, Comói-tó, Iseo-tó, Orta-tó. 
Gyalogtúrák az Alpok lábainál, magashegyi túra. 
Szállás a Maggiore-tónál (5 éjszaka). 
Tranzit szállás (1-1 éjszakára) Padova közelében. 
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 21 órakor. 
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ÚJ KENYÉR HAVA 
 
Aug. 3.  
csütörtök 
Túravezető: 
Szűcs  
Tiborné 

Túra és fürdés Tihanyban  
Útvonal: Tihanyi hajóállomás– Barátlakások– Kis-erdő-
tető –Őslevendulás –Apáti-hegy – Sajkod (fürdés) – 
Aszófő v.á. Utazás busszal Balatonfüredre, majd to-
vább busszal tihany hajóáll. felé. Vissza: Aszófő vá. 
vonattal Balatonfüredre, majd busszal Győrbe.  
Indulás: 5.50- kor, hazaérkezés: kb. 22 órakor.  

 
Aug. 5. 
szombat 
Túravezető: 
Bierbauerné 

NYÍLT TÚRA AZ ORSZÁGOS KÉK TÚRÁN  
Útvonal: Keszthely – Hévíz. Táv: 13 km, szint: 200 m. 
Utazás vonattal. Találkozás a győri vasútállomás 
pénztárcsarnokában, 6.45-kor.  

 
Aug. 6 -12. 
vas.-szo. 

 
Túravezető: 
Csuka István 

KÖRUTAZÁS DÉL -LENGYELORSZÁGBAN 
Krakkó, Cz ęstochowa, Zakopane 

Ojcówi Nemzeti Park (túra: különleges formájú sziklák), 
Ogrodzieniec (várlátogatás), Częstochowa (kolostor és 
zarándokhely), kisebb várak és kisvárosok. 
Magashegyi túra a Lengyel-Tátrában, Zakopane. 
Szállás: Krakkó, illetve Zakopane mellett. 
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 21 órakor. 

 
Aug. 10-13. „Vasutas Forrás” Emléktalálkozó. 

Rendező: Északi Fény TE. Jelentkezés: Szabó Istvánné. 
(Részletes program a későbbi kiírás szerint). 

 
Aug. 12.  
szombat 
Túravezető: 
Szűcs T.né 

Hajóval a Dunakanyarba  
Budapest, Vigadó téri hajóállomás – Vác – Vigadó tér. 
Váci városnézés, múzeumlátogatás. 
Utazás vonattal: 6.47-es gyorsvonattal. 

 
Július 9. 
vasárnap 
Túravezető: 
Unzeitig 
László 

Bakonyi túra  
Útvonal: Eplény - Gyökeres-völgy - Mohos-kő – Papod 
- Kis-Papod - Mohos-kő - Eplény.  
Táv: 19,5 km, szint: 320 m. Utazás a 7.25-ös vonattal. 
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Aug. 17. 
csütörtök 
Túravezető: 
Szűcs  
Tiborné 

Túra a Keszthelyi -hegységben  
Útvonal: Vonyarcvashegy v.m. – Vas-hegy, Kitaibel 
Pál kilátó – Vonyarcvashegy strand (fürdés).  
Táv: 8 km, szint: 200 m. Utazás: vonattal. 

 
Aug. 18 -20. 
vagy  
szept.15-17 
péntek–vas. 

 
Túravezető: 
Csuka István 

Külföldi túra: Magashegyi túrák a Felvidéken.  
Gyalogtúrák, városnézés, várlátogatás. 
(Részletes program később lesz meghirdetve.) 
 
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 21 órakor. 

 
Aug. 19 . 
szombat 
Túravezető: 
Gróz József 

Túra Bőny-Szőlőhegyre  
Útvonal: Bőny-Szőlőhegy – Győrszentiván.  
Táv: kb. 14-15 km. Kistúra: 8 km.  
Utazás a bábolnai autóbusszal Bőny-Szőlőhegyre, 
vissza Győrszentivánról Győrbe vonattal v. busszal. 

 
Aug. 19 . 
szombat 
Túravezető: 
Bennárik Pál 

Székesfehérvár - városnézés.  
A város nevezetességeinek felkeresése, Bori-vár, stb. 
Utazás: busszal. Indulás: 7.45 – kor. Hazaérkezés: 17 
vagy 19 órakor. 

 
Aug. 26. Magas Bakony teljesítménytúrák. 
szombat Távok: 50, 30, 20, 10 km. Rajthely: Bakonybél. 
 (Részletek: http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu). 
 

FÖLDANYA HAVA 
 

Szept. 2. 
szombat 
Túravezető: 
Ertl Sándor 

SZIGETKÖZI NYÍLT TÚRA:  
Útvonal: Ásványráró - tájház, bonsai kiállítás – Duna-gát 
-Árvai rét –Hallépcső -Béka ér – Kucsérok – Ásványráró. 
Táv: 12-14 km.  A busz indul: 6.30-kor. A túrázókat a 
túravezető 7.10-kor várja Ásványráró második megálló-
jában, az autóbusz fordulóban (a COOP bolt előtt).  
Az autóval érkezők is itt parkoljanak. 
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Szept. 3. 
vasárnap 
Túravezető: 
Unzeitig L. 

Bakonyi túra  
Útvonal: Vinye - Panoráma út /Ökör állás/ - 
Ferencháza - Pálháza – Hódos-ér völgye - Vinye vm. 
Táv: 12,7 km, szint: 270 m. Utazás a 7.25-ös vonattal. 

 
Szept. 6 . 
szerda  
Túravezető: 
Szűcs  
Tiborné 

Őszi túra Badacsonyban  
Útvonal: Badacsonylábdihegy v.m. – Kuruc-körút - Kis-
faludy-kilátó - Szegedi Róza Múzeum – Badacsony v.á. 
Táv: 10 km. Utazás busszal és vonattal, ind.: 5.50-kor 
Balatonalmádiig busszal, onnan vonattal B.lábdiig. 

 
Szept. 8. 
péntek 
Túravezető: 
Strenner 
János 

NYÍLT TÚRA: Nyugat -magyarországi Felkelés  
Emléktúra Sopronban .  Útvonal: Soproni v.á. – 48-as 
laktanya – Sörház-domb – Deák-kút – Gloriette – Hősi 
temető – Bánfalva – Hosszú-hegy – Ágfalvi kilátó – 
Ágfalva. Táv: 17 km, szint: 200 m. 
Utazás vonattal: 06:46. Találkozás a győri vasútállo-
máson 6:30–6:40 között. Vissza: 16:21 / 17:54. 

 
Szept. 9.  
szombat 

Sokorói Csillagtúra Verseny (Európa Túranap) 
Helyszín: Felpéc és környéke. Kiemelt túra! 
(részletek a túra előtt 1 hónappal lesznek kihirdetve). 
Szervezők: Megyei TB és a túravezetőink. 

 
Szept. 10.  
vasárnap 

 
Túravezető: 
Bierbauerné 

Gyöngyök útja.  
Útvonal: St. Margarethen-Transdorf-Lorettó. 
Táv: 16,7 km, szint: 150 m. 
Utazás: autóbusszal, ind: 6,30 érk.: 20 órakor. 

 
Szept. 14. 
csütörtök 
Túravezető: 
Zimmermanné

Bakonyi túra  
Útvonal: Vinye vá. – Porva-Csesznek vá. Táv: 8 km. 
Utazás a 7.25-ös vonattal. 

 

Szept.12-17.
kedd-vas. 

 
Túravezető: 
Molnár  
Zsuzsanna 

Utazás Montenegróba  
Látnivalók: Mostar híd, Durmitor Nemzeti Park, Tara 
kanyon, vízesések, szurdokok. Átruccanás Albániába, 
hajózás a Skodra-tavon, fürdőzés a tengerben,  
városnézések, pl. Ulcinj. Szállás Ulcinjban. 
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.00, érk.: 20 órakor. 
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Szept. 16. 
szombat 

 
Túravezető:  

KERÉKPÁR OS TÚRA: Győr – Gönyű. 
Útvonal: Győr, Árkád – Gönyű – Győr. 
Táv: 40 km. 
Találkozás: 09:00, Árkád főbejárata. 
Vissza Gönyűről: 14:00 – Győrbe érk.: kb. 15:30. 
Strenner János 

 
Szept. 16.  
szombat 
Túravezető: 
Magyar Antal 

Országos Kék Túra a Balaton -felvidéke n:  
Útvonal: Tapolca – Szent György-hegy – Szigliget - 
Badacsonytörmedic. Táv: 17 km, szint: 477 m.  
Utazás: busszal, ind. 6.35. 

 
Szept . 17. 
vasárnap 
Túravezető:  

Lővérek IVV Túranap (20, 12, 6 km), Sopron        
(É.D.Kupa Kupa)Utazás vonattal, ind.: 6.03-kor. 
Gróz József 

 
Szept.22-25.  VTSZ Őszi Csillagtúra: Göcsej -központtal. 
csüt. – vas.    Szervező: MÁV Vezérigazgatóság.  

  Jelentkezés: Szabó Istvánnénál. 
  (Részletes program a későbbi kiírás szerint) 
 

Szept. 23.  
szombat 

 
Túravezető: 

Kilátó túra a Ba laton -felvidéken, pincelátogatással.  
Táv: kb. 10-15 km. Kis- és nagytúra. 
Utazás: busszal, indulás: 7.30, érkezés: 20 órakor. 
Csuka István 

 

Szept. 24.  
vasárnap 

 
Túravezető: 
Bierbauerné 

Gyöngyök útja.  
Útvonal: Brodersdorf - Günselsdorf. 
Táv: 13,4 km, szint: 200 m. 
Utazás: autóbusszal, ind: 6,30 érk.: 20 órakor. 

 

Szept. 28.  
csütörtök 
Túravezető: 
Zimmemanné 

Sokorói túra  
Útvonal: Kajárpéc – Tényő. Táv: 10 km, szint.: 200 m. 
Utazás a 9.15-ös busszal. 

 

Szept. 30.  
szombat 
Túravezető: 
Molnár 
Zsuzsanna 

NYÍLT TÚRA A SÁG HEGYRE :  
Útvonal: a  Borút és egy tanösvény bejárása. 
Táv: 10 km, szint: 200 m.  
Utazás: tömegközlekedéssel.  
Az indulási idő később lesz kihirdetve. 
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Szept. 30. 
szombat 

 
Túravezető: 
Csuka István

„Vasfüggöny Túraút”: Határmenti zöld túra a Bal fi -
dombságban.  Útvonal: Sopron – Hubertusz-kilátó – 
Dudlesz-erdő – Mithras-szentély – Páneurópai Piknik 
Emlékhely – Fertőrákos (pincelátogatás).  
Séta a Kismartoni Kastély parkjában, Jubileumi-kilátó.  
Táv: kb. 15 km, szint: 100 m. 
Utazás: autóbusszal, ind.: 7.30, érk.: 20 órakor. 

 
Szept. 30. 
szombat 
Túravezető: 
Szűcs  
Tiborné 

Túra a Gerecsében 
Útvonal: Tatabánya, Turul emlékmű – Koldusszállás – 
Kis-réti Vadászház – Vaskapu – János-forrás – Vér-
tesszőlős v.m. Táv: 16 km, szint: 420 m.  
Utazás a 7.39-es személyvonattal. 

 
Szept. 30. 
szombat 

 
Túravezető: 

KERÉKPÁROS TÚRA:  
A Kisalföldi kerékpáros körtúra része.  
Útvonal: Csorna v.á. - Dőr – Árpás – Rábaszentmiklós 
– Rábaszentmihály – Rábapatona – Győr. Táv: 58 km, 
szint: 60 m. Utazás Csornáig vasúton, 06:49 – 07:20. 
Morvay Julianna 

 

MAGVETŐ HAVA 

 
Október 7. Lokomotív 424 teljesítménytúrák (42, 24 és 14 km) 
 a Börzsönyben . Rendező: Lokomotív TE. 
   (Részletek: http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu). 
 

Október 7.  
szombat 

 
Túravezető: 
Molnár 
Zsuzsanna 

Őszi túra a K őszegi hegységben  
Túra a Lombkorona tanösvényen, gesztenye szedés. 
Táv: kb. 12 km. 
Utazás: autóbusszal, ind.: 7.30, érk.: 19 órakor. 

Október 5. 
csütörtök 
Túravezető: 
Zimmermané 

Szigetközi túra  
Útvonal: Dunaszeg – Dunaszentpál.  
Utazás a 8.20-as busszal. 
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Október 7. 
szombat 

 
Túravezető: 
Morvay J. 

KERÉKPÁROS TÚRA:  
A Kisalföldi kerékpáros körtúra része.  
Útvonal: Kapuvár – Öntésmajor – Tőzeggyár-major – 
Sarród – Fertőszentmiklós. Táv: 53 km, szint: 60 m. 
Utazás: Kapuvárig vonattal, 06:49 – 07:36. 
Vissza: Fertőszentmiklósról vonattal: 16:05 – 17:06. 

 
Október 7.  Hatos-tölgy É. D. Kupatúra (Kajárpéc környéke). 
szombat  Táv: 10, 30 km. Szervező Megyei TB. 
Túravezető:   Hluchány József 
 
Október 8.  
vasárnap 

 
Túravezető: 
Bierbauerné 

Gyöngyök útja.  
Útvonal: Günselsdorf-Baden. 
Táv: 16,2 km, szint: 250 m. 
Utazás: autóbusszal, ind: 6,30 érk.: 20 órakor. 
 

 
Október 11. 
szerda 
Túravezető: 
Szűcs  
Tiborné 

Budapesti kirándulás  
Látogatás a Nemzeti Színházban (belépő: 500/300 Ft), 
a Művészetek Palotájában és a Zwack Múzeumban 
(belépő: 1700 Ft), utána séta a városban. 
Utazás a 7.26-os gyorsvonattal.  

 
Október 12. 
csütörtök 
Túravezető: 
Zimmermanné

Bakonyi kirándulás 
Bakonybél: a kálvária és a monostor megtekintése. 
Utazás a 7.25-ös vonattal Zircig, majd busszal tovább 
Bakonybélbe. 

 
Október 14.  
szombat  
Túravezető: 
Horváth  
Ferencné 

Somlóhegyi túra  
Útvonal: Somlóvásárhely –Hegykapu – Taposó-kút – 
Somló vára – Kilátó – borkóstoló. Táv: 15 km. 
Utazás: menetrend szerinti autóbusszal. 
Indulás: a 7.30-as keszthelyi autóbusszal. 

 
Október  14. 
szombat 
Túravezető: 
Ertl Sándor 

Szigetközi túra:  
Útvonal: Győrladamér - Csónak kikötő - Mosoni Duna 
(Kunszigeti kanyar) – Győrzámoly. Táv: 12 km.  
A busz indul: 7.35-kor. A túrázókat a túravezető  
8.20-kor várja Győrladaméron, a kocsma előtt. 
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Október  14. 
szombat 
Túravezető: 
Magyar Antal  

Szigetközi túra:  
Útvonal: Hédervár- Máriakálnok. 
Táv: 13 km.  Ind.: az autóbusz állomásról, 7.35-kor. 

 
Október 15.  
vasárnap 
Túravezető: 
Strenner 
János  

Csipkebogyó -szedő túra Tény őn. 
Útvonal: Tényő busz m.h. – Virágvölgy - Árpád-kút -  
Tényő busz m.h.  Táv: 10 km. Szint: 150 m. 
Találkozó: 08:50-kor a busz pályaudvaron.  
A busz indul: 09:00-09:33. Visszafelé: 15:17 – 15:50. 

 
Október 15.  
vasárnap 

 
Túravezető: 
Csuka István

Dél-Dunántúli Kék Túra  1. A Kőszegi -hegységben . 
Útvonal: Waldhof (Ausztria) – Írottkő-kilátó – Kalapos-
kő – Bozsok (gesztenyézés) – Szombathely, Olad.  
Táv: kb. 22 km, szint: 300 m. Kistúra: kb. 10 km. 
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 20 órakor. 

 
 

Október  
21-24. 
szo. – kedd 

 
Túravezető: 
Csuka István 

Emléktúra a caporettói áttörés 100. évfordulóján  
Szlovéniában: Isonzó-völgy, Júliai-Alpok, Bledi-tó.  
Természeti és építészeti értékek, városnézés.  
Túrák az I. világháborús emlékek nyomában. 
Napi túra táv: 10-15 km. 
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 22 órakor. 

 

Október 28.  
szombat  
Túravezető:  
Scheidlberger 
László 

NYÍLT TÚRA A SOKORÓBAN   
A győrújbaráti tábortól induló 3 tanösvény bejárása. 
Mindhárom kb. 5-5 km hosszú, mindegyik a tábortól 
indul, és oda is ér vissza. 
A túra távjai ennek megfelelően: 5, 10 vagy 15 km,  
a szintkülönbségek 50, 100 vagy 150 m. 
Utazás: a Győrújbarát-hegyi autóbusszal. Találkozás a 
győri buszpályaudvaron. A busz 9.30 órakor indul. 
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ENYÉSZET HAVA 
 

Nov. 5.  
vasárnap 

 
Túravezető: 
Csuka István

„ Vasfüggöny Túraút”: Határmenti zöld túra a  
Vas-hegyen.  Útvonal: Felsőcsatár – Pinka-szurdok – 
Vas-hegy – Eisenberg (425 m) – Felsőcsatár. 
Szent Márton nyomában Szombathelyen.  
Táv: kb. 15 km, szint: 400 m. Kistúra táv: kb. 8 km. 
Utazás: autóbusszal, ind.: 7.30, érk.: 21 órakor. 

 

Nov. 5.  
vasárnap  
Túravezető: 
Szűcs Tiborné 

Kirándulás Ácsra  
Ismerkedés a város nevezetességeivel. 
Utazás a 7.39-es személyvonattal. 

 

Nov. 10-12.   Évzáró VTSZ Közgy űlés . Rendező: VTSZ elnökség. 
 

Nov. 11. 
szombat 
Túravezető: 
Strenner 
János 

NYÍLT TÚRA: Bocskai István emléktúra , Dunaalmás   
Útvonal: Dunaalmás, Emlékmű – Temető – Zöld jelzés 
– Kőpite-hegy – Z +jelzés - Dunaszentmiklós – Hilltop 
Borkombinát – Neszmély busz m.h. -  busszal Tata v.á. 
Táv: 15 km. szint: 220 m. 
Utazás busszal, 07:45. Neszmélyről busszal: 16:29., 
majd Tatáról vonattal: 17:38 / 18:54 Győrbe érk. 
Találkozás a busz pályaudvaron: 7:30– 7:40 között. 

 

Nov. 12.  
vasárnap 
Túravezető: 
Szűcs  
Tiborné 

Radnóti Emléktúra  a költő halálának 73. évfordulóján 
Útvonal: Győr- Élményfürdő – Újváros, töltés – Radnóti 
Emlékhely (megemlékezés) – Holt-Rábca töltés – 
Pinnyéd – Győr. Táv: 15 km.  
Találkozó: 9 órakor, az Élményfürdő előtt. 

 

Nov. 18.  
szombat 
Túravezető: 
Ertl Sándor 

Szigetközi körtúra  
Útvonal: Hédervár vásártér (itt parkoljanak az autóval 
érkezők) - Nagy rét - Erdő – Pihenő - Hédervári kastély. 
Táv: 6-8 km. Busz indul: 9.00.  
A túravezető Ásványrárón száll fel a buszra, 9.46-kor.  

 

Nov. 18.  
szombat 
Túravezető: 
Hluchány J. 

Sokorói túra: Tarjánpuszta - Ravazd   
(Szervező: Győr-M-S. Megyei Természetbarát Bizottság.) 
Utazás a 7.25-ös vonattal. 
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Nov. 19. 
vasárnap 
Túravezető: 
Szűcs  
Tiborné 

Oth Alfréd emléktúra a Sokoróban  
Útvonal: Tarjánpuszta – Józsa László Cserkésztábor – 
Erdészeti Emlékmű (megemlékezés) – Rekettyés-tető 
– Rókavölgyi út – Ravazd, Faluház. 
Táv: 10 km, szint: 150 m. Utazás a 7.25-ös vonattal. 

 
Nov. 25. 
szombat 
Túravezető: 
Bierbauerné 

NYÍLT TÚRA TATÁRA, A VADLÚD FESZTIVÁLRA  
Útvonal: Tata – Öreg-tó - Kálvária domb - Tatai vár. 
Táv: 13 km, szint: 100 m. Utazás vonattal. Találkozás 
a győri vasútállomás pénztárcsarnokában, 8:15 kor.  

 
Nov. 25.  
szombat  

 
Túravezető: 
Csuka István 

Gyalogtúra a Bécsi -Alpokban.  
Táv kb. 10-15 km. 
Részletes információk 1 hónappal az utazás előtt. 
Utazás: autóbusszal, ind.: 7,30, érk.: 20 órakor. 

 
Nov. 26. 
vasárnap  
Túravezető: 
Magyar Antal  

Szigetközi túra:  
Útvonal: Halászi- Feketeerdő- Dunakiliti. 
Táv: 12 km.  Utazás: autóbusszal. Ind.: 6.35-kor. 

 
 

 

 
 
ÁLOM HAVA 
 

 
 

December  
1-3. 
péntek–vas. 

 
Túravezető: 
Csuka István 

Adventi k irándulás túrázással, városlátogatással.  
(A program későbbi időpontban lesz meghirdetve).  
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 22 órakor. 

 
Dec. 2. 
szombat 
Túravezető: 
Bálint József 

Bakonyi túra  
Útvonal: Porvacsesznek vá. – Csárda-tető – Bejáró-
barlang – Pápalátókő – Likaskő - Vinye vá. 
Táv: 12 km, szint: 200 m.   Ind.: a 7.25-ös vonattal. 
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Dec. 9. 
szombat 
Túravezető: 
Szűcs  
Tiborné 

Vár a Mikulás 20/10/5 teljesítménytúra   
a Budai-hegységben 
Szépjuhászné – Makkosmária – János-hegy – Tündér-
szikla.  
Indulás az 5.47-es gyorsvonattal.  

 
Dec. 9. 
szombat 
Túravezető: 
Hluchány 
József (MTB) 

Megyei évadzáró túra  
Útvonal: Bakonyszentlászló - Vinye. 
Utazás a 7.25-ös vonattal.   (Szervező: Győr-M-S. 
Megyei Természetbarát Bizottság.) 

 
Dec. 10. 
vasárnap 

 
Túravezető: 
Csuka István

Dél-Dunántúli Kék Túra 2. A K őszegi -hegységbe n. 
Útvonal: Szombathely, Olad – Nárai - Ják.  
Táv: kb. 20 km, szint: 100 m. Kistúra: kb. 10 km. 
Városnézés Szombathelyen, adventi vásár. 
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 20 órakor. 

 
Dec. 16. Évzáró Ünnepi Taggy űlés a Klubban, 17 órától. 
szombat Program:  
 Elnöki beszámoló az egyesület 2017. 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. 
kedd 
Túravezető: 
Csuka István

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. 30. 
péntek 

 
Túravezető: 
Csuka István 

Hótaposó gyalogtúra a Bécsi -Alpokban.  
A hófedte, zúzmarával borított fenyvesekben páratlan 
élmény egy téli hótaposó túra! Az út során hangulatos 
túrát teszünk a hegyek között. Táv kb. 10-15 km. 
A helyszín választása az időjárási körülményektől függ. 
Utazás: autóbusszal, ind.: 7,30, érk.: 20 órakor. 

B  U  É  K ! 
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A Győri Vasutas Természetjáró Egyesület vezet ősége: 
 

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) 

Cégbírósági bejegyzés: Pk.t.60.180/2009/3, Adószám: 18016385-1-08 
Honlapunk címe: gyvte.hu  

 

TÚRAVEZETŐINK 

Név E-mail Telefonszám 

Bálint József joebalint@freemail.hu 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 

Galló György gygallo43@gmail.com 30/451-3954 

Gróz József grozgabi@gmail.com 20/582-8591 

Horváth Ferencné ferieskati@freemail.hu 20/200-3268 

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 

Strenner János netvandor@freemail.hu 20/494-5280 
Szabó Istvánné mesicsim1@t-online.hu 20/229-3315 

Szűcs Tiborné 
Tiborné 

ica.szucs@gmail.com 20/496-0155 

Unzeitig László unzeitigne@gmail.com 70/503-6092 

Zimmermanné Győri 
Valéria gyorivali@boltnet.hu 20/913-4060 

A túravezet ők önkéntes munkát végeznek.  
A túrákon esetlegesen felmerül ő problémákért semminem ű anyagi 

vagy erkölcsi kártérítés nem igényelhet ő sem az egyesülett ől,  
sem a túravezet őktől!  


