
 

 

50/2012. VTSZ. Kapják:  valamennyi szakosztály, önálló egyesület,  

felügyelő bizottság, vezetőség  
 

9.sz. KÖRLEVÉL 

 

Az LIX. Országos Természetjáró Találkozó kiírása Sátoraljaújhely központtal 

(2012. június 20-24.) 

 

 

 

Szövetségünk 2012. évi kiemelt rendezvényét, az országos találkozónkat a közgyűlésünk ha-

tározata alapján a Zempléni hegyek szélén, Sátoraljaújhelyen rendezi meg. Zemplénben már 

több találkozónk is volt, de reméljük, hogy ebben az évben különösen színes programokban 

lesz részük a résztvevőknek, és a baráti kapcsolatok is tovább erősödnek.    

 

A találkozó helyszíne: Várhegy Üdülő 3980 Sátoraljaújhely, Oremus út 10. A szállás honlap-

ja: http://www.zemplen.hu/varhegy/ 

Elhelyezés:    4-5-8 ágyas ifjúsági szállás kategóriájú szobákban (B kat.), zuhanyzóval, wc-

vel felszerelt szobákban (A kat.) szobákban illetve saját sátrakban (S kat.)  

  

Javasolt utazási lehetőségek Érkezés június 20-án Sátoraljaújhelyre: 

Bp.Keleti sebesvonat indul 8:00 érkezik 12:09  

                 sebesvonat indul 10:00 érkezik 14:09   

                 sebesvonat indul 14:00 érkezik 18:09   

 

Szombahelyről gyorsvonat 5:20 indul; Sopronból gyorsvonat 5:50 indul, 

a két vonat összekapcsolása után Győrből 7:31-kor indul és Bp.Keletibe 9:20 érkezik. 

 

Mezőberény 6:33 indul "ISTER EN" nemzetközi vonatról Szolnokon átszállni a "HOLLÓ-IC" Sze-

rencsig és ott sebesvonatra átszállni és érkezés 12:09-kor. 

Mezőberény a 7:32 gyorsvonattal a Keletibe és a 10:00 sebesvonattal Sátoraljaújhelyre. 

 

Szentesről személyvonat indul 5:38-kor Szolnok - Hatvan átszállással Sátoraljaújhelyre érkezés 

12:09-kor 

Szentesről személyvonat indul 6:35-kor Szolnok - Hatvan átszállással Sátoraljaújhelyre érkezés 

14:09-kor 

 

Debrecen "HOLLÓ-IC"  8:54  Szerencsig és ott sebesvonatra átszállni és érkezés 12:09-kor. 

Debrecen személyvonat indul  8:32  átszállás Nyíregyházán és Szerencsen érkezés 12:09-kor. 

Debrecen "PÁVA-IC" indul  10:54  átszállás Szerencsen érkezés 13:09-kor vagy 14:09-kor. 

 

Étkezési ellátás: A Szövetség a részvételi hozzájárulást fizetőknek szerdától szombatig két-

fogásos vacsora-ellátást biztosít (leves, főétel savanyúsággal és kenyérrel).  

A reggeliről és napközbeni étkezéről mindenki saját maga gondoskodik. Mivel a tábor-

ban hűtési lehetőség rendkívül korlátozott, kérjük a résztvevőket, hogy a reggelikhez, il-

letve a napközbeni étkezésekhez nem romlandó élelmiszereket hozzanak magukkal. El-

ső két napra (szerda, csütörtök) a kenyeret mindenki saját maga biztosítsa. A túrák során 

mindig lesz lehetőség a legalapvető élelmiszereket beszerezni.  
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A táborban büfé üzemel. (sör, bor, üdítő, rövidital, kávé, édesség stb.). 

 

A találkozóra való jelentkezés módja:  Név szerint levélben, vagy e-mail-ben Reményi Pál 

elnökségi tag e-mail címére (eszakifenyte@t-online.hu) megküldeni, a kedvezményes 

részvételi hozzájárulást fizetők a VTSZ igazolvány szám feltüntetésével május 31-ig 

beérkezően.  

Programok:  

 A tervezett túra- és városnéző programok a 2. mellékletben olvashatók 

 Szerda és csütörtök este vetítési lehetőség (digitális anyagok, videó és képek). A szak-

osztályok vetítési szándékát kérjük előre jelezni. 

 Péntek este turistavetélkedő. 

 Fürdési/úszási lehetőség helyben a tábor területén lévő medencében.  

 Fakultatív városnézés Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon,  

 Szombat este a vacsora után a táborban a találkozó bezárása, díjkiosztás, tábortűz. 

 (Részletes napi túra- és egyéb programokról később küldünk körlevelet) 
 

Hazautazás Sátoraljaújhelyből:  

Győr irányába Sebesvonat indul 9:47-kor Budapest Keletibe érkezik 14:00 

Keletiből indul14:38 -  érkezik: Győr 16:23; Sopron 17:57; Szombathely 18:47  

Mezőberénybe Sebesvonat indul 9:47-kor Hatvan Szolnoki átszállással 16:24-kor érkeznek. 

 

Szentesre Sebesvonat indul 9:47-kor Hatvan Szolnoki átszállással 16:23-kor érkeznek. 

 

Debrecenbe Sátoraljaújhelyről induló 10:47; 14:47; 16:47 vonatokhoz Szerencs állomáson kör-IC 

vonat csatlakozás van. 

 

Részvételi díjak VTSZ tagoknak: 

A rendezvényszervezési hozzájárulások: 

Szállás A részveteli díjak kategóriánként 2012 re érvényesített tagjainknak: VTSZ érv. 

nélkül  plusz   kategória   14 év felett 14 év alatt 

↓ Tagsági és korosztályi díjkategória → 1 2 3 

"A" A kategória (zuhanyozós szoba):   17 900 12 000 3 500 

"B" B kategória (ifjusági szállás):  13 100 9 600 3 000 

"S" S kategória (sátorozó): 9 800 7 900 2 000 

 

A részvételi hozzájárulás magában foglalja a szervezés, a túravezetés, a szállás, a jelzett étke-

zések, napi ½ liter ásványvíz, valamint a kitűző költségeit.  

Az autóbuszos programok részvételi díjai: 

túra kód Részvételi költségek túra elnevezése kilométer hozzájár. Ft 

     BA 1 Szerencs - Monok - Mád - Tállya Tállya 140 1 250 

KA 1 Dobóruszka - Királyhelmec - Lelesz Dobóruszka 140 1 250 

     A túraprogramokon az autóbuszos rásegítést igénybevevőktől 200 Ft hozzájárulást kérünk. 
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 A tagszervezet kerete: a csatolt 1. sz. mellékletben található meg. Sátras keretet nem hatá-

rozunk meg, mert igény szerint korlátlan.  

Befizetési határidő: 2012. május 31.- OTP számlára átutalva.  

Számlaszám: Vasutas Természetjárók Szövetsége OTP Bank Rt. Bp. VI. Köröndi fiók 

                       11706016-20712710-00000000 

FONTOS!: A befizetéskor „OVTT” jogcímmel feltüntetve az átutalási megbízáson, hogy 

hány fő a teljes és hány fő a részleges részvételi díjjal jelentkezők, azon belül is a ked-

vezményes gyermekek száma. (Használjátok a fenti az egyes kategóriák és buszos és 

kombinált programoknál alkalmazott rövidítéseket. Pédául: 8db A1, 3db S2, 4 db BA1  ) 

  

Kérjük az esetleges lemondásokat, többletkeret igényt május 31-ig  Reményi Pál elnökségi 

tag  címére a +36-20-950-9491 mobilon vagy  elektronikus levélben (eszakifenyte@t-

online.hu) jelezni szíveskedjetek. 

 

 

Budapest, 2012. április. 16. 

 

Sporttársi üdvözlettel a VTSZ vezetősége nevében 

                                                                     

 

      Szentgyörgyi Tamás 

               elnök sk. 
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