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Vonattal a vidékért – vasúti körutazás és állomásszépítés
2012. április 15-23.

Ismét vasúti körutazásra, az előző évekből ismert Vasúti Tour de Hongrie túrára hívjuk vasutat szerető, a 
vasútért aggódó barátainkat, az utasokat és helyi lakosokat.

A 3. VTour részletes menetrend tervezete:  http://vasut.kteam.hu/Tour_de_Hongrie_12.xls

Az egyes túranapok főbb állomásai (a szünetelő vasútvonalak mentén autóbusszal utazunk):
1. nap, április 15: Drégelypalánk–Balassagyarmat–Ipolytarnóc–Aszód–Somoskőújfalu
2. nap, április 16: Kisterenye–Kál-Kápolna–Eger–Kazincbarcika
3. nap, április 17: Tornanádaska–Miskolc–Hidasnémeti–Szerencs–Sátoraljaújhely
4. nap, április 18: Nyíregyháza–Záhony–Mátészalka–Zajta–Kocsord
5. nap, április 19: Csenger–Sáránd–Létavértes–Debrecen–Nagykereki
6. nap, április 20. Püspökladány–Szeghalom–Vésztő–Körösnagyharsány–Mezőhegyes
7. nap, április 21: Szeged–Kiskunfélegyháza–Baja–Bátaszék–Dombóvár–Pécs–Mohács–Villány
8. nap, április 22. Sellye–Szentlőrinc–Gyékényes–Nagykanizsa–Zalaegerszeg–Rédics–Szombathely
9. nap, április 23. Sopron–Csorna–Rajka–Győr–Komárom–Esztergom–Budapest–Vác–Diósjenő

Bárhol lehet csatlakozni a túrához! Indulás előtt mindenképp javasoljuk, internetről töltse le újra a 
menetrendet, vagy tekintse meg a blogot: időben vagyunk-e? Bízunk benne, hogy ismét jól teljesít a vasút 
– 2009-ben egyetlen csatlakozásról sem maradtunk le! Ha le is maradunk valahol a kiszemelt vonatról: az 
idei szellősebb menetrend miatt jó eséllyel utolérjük a tervezett menetvonalat.

A VTour során több helyütt találkozót, vasutas fórumot szervezünk a helybeliekkel közösen, ahol 
szívesen össze is gyűjtjük észrevételeiket a vasúttal, új menetrenddel, vasút+busz csatlakozások kapcsán. 
A programokat a honlapon és facebookon hirdetjük! A sajtó képviselőit szívesen látjuk, segítségükkel is 
fel szeretnénk hívni a figyelmet a vasúti közlekedés lehetőségeire, szerepére a vidék életében.

A VTour alkalmából csatlakozzon a Magyar Közlekedési Klub állomásszépítési programjához! 
Virágosítás, kisebb karbantartási költséget tudjuk fedezni Zöld forrás támogatásból. Ha a tavaszi 
nagytakarítást a VTour áthaladásához tudják igazítani, a résztvevők örömmel csatlakoznak az Önök 
programjához, legalább jelképesen! Ahol átszállunk és a menetrend megengedi, akár hosszabb időre. Ez 
utóbbi esetben, jelezzék szándékukat a szervezőknek: vasut@kTeam.hu, Neumann István +36-20/37 
090 37 vagy Barkó Richárd +36-70/55 26 795. A helybeliek gondoskodjanak szemeteszsákokról, 
szerszámról, kézmosási lehetőségről (ha nincs az állomáson).
Jelentkezzen programunkra a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével:
Bővebb információ: Somodi Mária, somodi@levego.hu vagy +36-20-522-7485

Fényképészek és (szakaszonként) videósok is utaznak a VTour-ral! Ha kitűzik a községi és nemzeti 
zászlót, ha néhányan összegyülekeznek egy emlékfotóra, amikor megáll a vonatunk, mi örömmel 
felvesszük megszépült, szépülő megállójukat, állomásukat! Örülnénk az Önök képeinek is.
Megmozdulásukkal kifejezhetik: nem múzeumvasutat akarunk, mi közlekedni szeretnénk!

http://vasut.kTeam.hu – facebookon is!

A Magyar Közlekedési Klub részvételét támogatja az Ökotárs Alapítvány 
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