GYVTE HÍRLEVÉL 2019/1.
Tisztelt Egyesületi Tagok!
A LEGÚJABB HÍREINKET ÉS A TÚRÁINKON KÉSZÜLT KÉPEKET
MEGTEKINTHETITEK A FACEBOOK-OLDALUNKON

EGYESÜLETÜNKBE BEIRATKOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS
az éves tagdíj egy összegű befizetésével lehetséges
január 8. és február 5. 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.
Az érvényesítők feltétlenül hozzák el a tagsági kártyájukat,
mert csak így tudjuk a tagságotokat 2019-re megújítani!
TEKA kártyát jövőre is lehet igényelni, de az MTSZ döntése szerint a 20 %-os MÁV utazási
kedvezményt sajnos kivették a kártyával igényelhető engedmények közül.
Új tag felvétele: az új tag a „Tagfelvételi kérelem és elfogadó nyilatkozat” nyomtatvány olvasható kitöltésével
és annak aláírásával kérheti a felvételét az egyesületbe.
Tagság megújítása: aki az előző évben már volt tag, annak a „Tagfelvételi kérelem és elfogadó nyilatkozat”
nyomtatványt újból nem kell kitöltenie, de megújításkor be kell jelentenie a személyi adataiban történt
változtatásokat.
Egyesületi rendes tagsági díj:
Dolgozó:
5.800 Ft
Nyugdíjas:
3.200 Ft
Diák vagy önálló keresettel nem rendelkező személy, 24 éves korig: 1.500 Ft.
Tárgyévben 14. életévét be nem töltött gyermek tagsága ingyenes.
Egyesületi pártoló tag befizetés:
Dolgozó:
4.000 Ft
Nyugdíjas:
2.000 Ft
Diák vagy önálló keresettel nem rendelkező személy, 24 éves korig: 1000 Ft.
Tárgyévben a 14. életévét be nem töltött gyermek: 0 Ft.

A részletes beiratkozási/érvényesítési tudnivalók
ide kattintva a honlapunkon olvashatóak.

JANUÁRI TÚRÁINK
Ide kattintva a honlapunkon is elolvashatjátok aktuális programjainkat.
Január 19.
szombat
Túravezető:
Szűcs Tné

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

Január 20.
vasárnap
Túravezető:
Unzeitig L.

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

Január 20.
vasárnap

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

Nordalpenweg 01 - Északi Alpesi Túraútvonal
1. szakasz: (Bécs) Perchtoldsdorf (265 m) – Weitwanderstein túra emlékmű Kammersteiner hütte - Josefswarte kilátó (582 m) - Julienturm kilátó (645 m) –
Túravezető: Sittendorf (370 m) - Heiligenkreuz (312 m).
Csuka István Utazás: busszal, indulás: 7.30, érkezés: 20 óra körül.

FEBRUÁRI ELŐZETES
Február 24. Alpannonia túraút: Feistritzsattel - Mönichkirchen
vasárnap
Táv: 18 km, szint.: 497 m.
Utazás: busszal, indulás: 6.30, érkezés: 20 óráig.
Túravezető: Bierbauerné és Tóth Zoltán.

Mindenkinek kellemes és tartalmas téli túrákat kívánok!
Üdvözlettel:
Csuka István
elnök GYVTE

