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Vicinális túrák a régiókban 

2012. május 19-20. 
 

 

A „Vicinális Túra” nyílt, különleges karakterű túra, ahol a természeti szépségek előtt magát a 

vasutat helyezi a középpontba. Azt a vasutat, amelyiket a túra megközelítéséhez utazásra 

használ. Reméljük, hogy a túrák által érintett vasútvonalak részleges bemutatása és bejárása 

lehetőséget teremt arra, hogy akit már valamilyen formában megcsapott a mozdony füstje az 

is elmélyítse a vonallal kapcsolatos ismereteit, és aki először vesz részt ilyen programon, az 

kedvet kapjon a vasutak megismeréséhez. Például a Cuha völgyi vasútépítési milleniumi em-

lékmű, a viadukt, az alagutak, Cuha-völgyi vasúti emlékkiállítás Porva-csesznek vasútállomá-

son, vagy a Szentendrei Tömegközlekedési Múzeum. 

 

Regionális Vicinális túra a Pilisben a Budapest – Szentendre HÉV vonalon 
 

 
 

Találkozás: 2012. május 19-én, Budapesten a Batthyányi téri HÉV végállomáson 7:00-kor 

vagy 8:30-kor Szentendrén a Tömegközlekedési Múzeum előtt. 

  

Utazás: Oda: Bp. Batthyányi tér (7:18-as HÉV-vel) - Szentendre– Dömör-kapui elágazásig 

(továbbindulás a10:05-ös busszal) Vissza: Csikóváraljai th. megálló – Pomáz HÉV állomás 

(busszal minden óra 25.p) – Pomáz – Budapest Batthyányi tér (HÉV) 

 

Programok a túrán: A résztvevők számára 8:30-tól látogatást szervezünk a szentendrei Tö-

megközlekedési múzeumban, majd túrázni indulunk a jelzett útvonalon 

 

8:30-tól 9:45-ig múzeumlátogatás, a túra a buszutazás után kb. 10:20-kor indul 

 

Túra útvonala: Dömör-kapui elágazás - Vasas szakadék – Lajos forrás – Holdvilág árok – 

Csikóváraljai th. buszmegálló  

 

Táv: kb. 14,0 km  szint: 400 m.   

 

A  túra vezetője:  Rósa László VTSZ alelnök 
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Regionális Vicinális túra az Észak-Dunántúli régióban a műemlékké nyil-

vánított cuha völgyi vasúttal 

 

   
 

Utazás Győrből vonattal: 

Indul: 7.20, érkezik Vinyére: 8.23-kor 

Hazautazás Győrbe: 

Vonat indul: 17.46, érkezik Győrbe: 18.56-kor 

 

Programok a túrán: 
1. Sétatúra a Cuha-völgyben (5 km, sze.: kb. 30 m) a műemlék vasút mentén. A tanös-

vény táblái ismertetik a völgy élővilágát és a vasútvonal történetét. 

Látnivalók: vasútépítési milleniumi emlékmű, viadukt, alagutak, Cuha-völgyi vasúti 

emlékkiállítás Porva-csesznek vasútállomáson. 

Visszaút: Kopasz-hegy - Hódos-ér völgye – Likas-kő - Vinye (8 km, sze.: 150 m) vagy 

vonattal vissza Vinyére. 

2. 2. Hosszú túra: Vinye – Cseszneki vár – Porva-csesznek útvonalon (14 km, sze.: 

kb. 250 m). 

 

Minden túrán: a Cuha-völgyi vasúti emlékkiállítás megtekintése az állomás épületé-

ben, szalonnasütés, bográcsozás Vinyén. 

Szálláslehetőség a Porva-cseszneki Turistaházban vagy Vinyén. 

 

Túravezető/szervező: Gróz József, Győri Vasutas Természetjáró Egyesület, érdeklődés, 

jeletkezés: 20/582-8591. 

 

Regionális Vicinális túra a, Kelet-Magyarországi régióban 
 

Indulás:   Debrecenből 7.15-kor vonattal Mátészalkára. 

Mátészalkán Szabó Menyhért várja a túrázókat, aki az ottani Vasúttörténeti gyűjtemény meg-

alapítója. Szabó Menyhért megismerteti a túratársakkal a kiállítást, a Debrecen-Mátészalka 

vasútvonal történetét 

Ezt kővetően sétára megyünk Menyhért vezetésével. Felkeressük a nevezetes épületeke. és a 

két múzeumot. Túra távja,7-8.km. 

Szervező: Dr Kiripolszky István 

 

Túráink nyílt túrák, minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! 

Természetjáró üdvözlettel a VTSZ elnöksége nevében 

 

Budapest, 2012. május 8.   
       Szentgyörgyi Tamás  

        elnök sk. 


