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6. sz. KÖRLEVÉL 

 

Vicinális túrák a régiókban 

2013. március 23. 
 

 

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

mellett a vasutat helyezi a középpontba. Ebben az évben a nyugati régióban a vicinális túra új 

formáját indítja a szombathelyi szakosztály. Külön izgalmakat jelenthet a megszüntetett 

vasútvonalak gyalogtúrával való bejárása, lehetőséget adva arra, hogy a vasútvonal történelmi 

szerepét megismerhessük. 

 

Vasutas Természetjárók Szövetsége „Vicinális Túra” sorozata a tematikus programok körébe 

tartozik, amellyel lehetőséget kíván biztosítani mindazok számára, akik a természeti 

környezetben meglévő vagy valamikor volt, és történelmi emlékeket rejtő épített környezet 

részét képező vasutakról szeretne élményeket szerezni. 

 

Központi régióban: Gazdasági vasutakkal a Börzsönyben  

(Szob-Márianosztra keskeny-nyomközű vasút) 
 

Találkozás:  Budapest Nyugati pu.-on  a 9:07-kor Szobra induló vonat elején lévő kocsikban 

 

Utazás: Oda: Bp. Nyugati pu- Szob; 10:10-kor Szobról induló erdei vasúttal Márianosztrára 

Vissza: Királyrétről kisvasúttal indulás 16:38-kor  Kismarosig, onnan 17:15-kor indulás Bp. 

Nyugati pu.-ra  (rossz idő vagy nehéz terepviszonyok esetén a célállomás Kóspallag, 

onnan autóbusszal Kismarosra autóbusszal) 

 

Túra útvonala: Márianosztra –  Nagy-Sas-hegy (609m) – Horváth József 

útja –  Kisinóc  –  Királyrét (vagy Kóspallag) 

 

Kulturális program a túrán: A márianosztrai Pálos Rend „Magyarok 

Nagyasszonya” Bazilikájának megtekintése. 

 

Hazaérkezés:  legkésőbb 19:30  

Táv: kb. 13,0 km  szint: 500 m.   

 
Márianosztra 

 

A programon utazási kedvezménnyel nem rendelkező résztvevők teljesárú vasúti utazási 

költsége 3530 Ft (ebből a kisvasutak költsége 1300 Ft). A kedvezménnyel utazók kisvasúti 

utazási költsége 950 Ft. 

 

A  túra vezetője:  Szentgyörgyi Tamás VTSZ elnök (érdeklődés, jelentkezés: +36-30-642-4164) 
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Nyugati régióban: Túra egy megszüntetett vasútvonal mentén  18 km-en 
(Szombathely–Rum-vasútvonal) 

 
   

Találkozás: az Szombathelyen, az Ady téren a 6.35-kor  Rum 

felé induló autóbusznál 

 

Útvonal:  Rum – Gutatöttös – Csempeszkopács – 

Vasszécseny -  Lipárt – Tana - Kajd – Táplánszentkereszt - 

Szombathely 

 

Túravezető: Rábai Péter VTSZ elnökségi tag 
 

Táplánszentkereszt-alsó mh.  

 

 

Túráink nyílt túrák, minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! 

 

Természetjáró üdvözlettel a VTSZ elnöksége nevében (egyben a túravezetők) 

 

 

Budapest, 2013. 17. 

 

     

Rábai Péter        Szentgyörgyi Tamás     

                     elnökségi tag sk.        elnök sk. 


