Alföld Kéktúra Vándorlás kiírása
Az Eötvös Loránd Természetbarát Egyesület 2018-ban 16 napos vándortúrát szervez az Országos Kékkörnek
az Alföldi Kéktúra (továbbiakban AK) Sátoraljaújhely és Berettyóújfalu közötti szakaszán. A túra sikeres
lebonyolításához az MTSZ és a BTSSZ szakmai segítségét is kérjük.
A túra időszerűségét és apropóját az motiválja részünkről, hogy 1996-ban egyesületünket az MTSZ
megkereste, hogy az addig külön álló, és akkora már a megyénként összekötött alföldi túraútvonalat vándor
túrával avassuk fel. Először járhattuk végig 3 év alatt szervezet formában, 16 napos vándortáborokban töltött
emlékezetes napok alatt. Tehát 1996-ban Szekszárdtól indulva a Réhelyi Túzok rezervátumig jutottunk el, és ott
találkoztunk az északról érkező másik csoporttal, amelyet Kalmár Laci barátom vezetett.
Az ezen a túrán szerzett tapasztalatok és egyéb tényezők befolyása miatt az úttörők után még jó pár évig csak a
megyei szakaszfüzetek léteztek, már ahol volt. Sok munkával és energiával alakult ki a mai útvonal és az
egységes füzet, mindeközben már 2004-t irtunk.
Ezzel az idei túrával és a jövő évi túrával, amelyet Sátoraljaújhely – Berettyóújfalu, majd 2019-ben
Berettyóújfalu – Szekszárd között rendezünk meg, tisztelegni szeretnénk az elődök előtt, akik 20 éve
végigjárták ezt a maga nemében érdekes szép tájat.
Tisztelt Turisták, Érdeklődök!
Az Eötvös Loránd Természetjáró Egyesület vezetősége 2018. június 29. és 2018. július 14. között az Alföldi
Kéktúrán 16 napos vándorlást szervez a B.-A.-Z. megyei Sátoraljaújhely és a Hajdú-Bihar megyei
Berettyóújfalu közötti 312,21 km távon.
Megnyitó és indítás: 2018. június 29-én 11 órakor a Sátoraljaújhelyi vasútállomásnál.
Érkezés: 2018. július 14-én 10: 00–11:00 óra között Berettyóújfalu vasútállomásra.
A vándorláson bárki részt vehet, aki kellő kitartást érez magában az útvonal végigjárásához. A vándorláshoz
bárhol, akár egyetlen napra is lehet csatlakozni.
A vándorláson minden résztvevőnek minden napra napidíjat, illetve részvételi díjat kell fizetnie, ami előzetes
számítások alapján kb. 1200 Ft/nap (tartalmazza a kitűző, emléklap, csomagszállítás és a szervezés költségét).
Lényeges tény, hogy a túra során csomagszállítást biztosítunk.
Extra költségek: Étkezés, szállás és esetlegesen a sátrazás kiadásai.
A résztvevőknek a szervezők térítés ellenében biztosítanak egyszerű szállás lehetőséget, de adott esetben egyes
helyeken sátorban fogunk aludni, víz és mosdó használat mindig biztosított lesz. Ennek (még egyeztetés alatt
lévő) összege a szállás elfoglalásakor kerül összeszedésre.
Amennyiben sikerül megoldani az egyszeri meleg étkezést (estebéd) annak összege az étkezések előtt kerül
befizetésre.
A túrára a jelentkezési lapot az alábbi linken találod meg (http://eotvos1990.hu/tura_osszes.php), ami tölthető
és elküldhető az egyesületi honlapról. A kiírás után található jelentkezési lapot kitöltve elküldhető az
eotvos73@t-online.hu email címre is. A beérkezett jelentkezésről visszaigazolást küldünk.
A túrán részvevők megkapják a Vándorlás kitűzőjét és emléklapját.
Soraimat Petőfi Sándor Alföld című versének egy idézetével zárom:
Lenn az alföld tengersík vidékin
Ott vagyok honn, ott az én világom;
Börtönéből szabadult sas lelkem,
Ha a rónák végtelenjét látom.
A Vándorláson mindenki saját felelősségére vesz részt, a szervezőktől kártérítés semmilyen címen nem
igényelhető.
Mindenkit szeretettel várok a túrára:
Matolcsi György
túravezető

ALFÖLDI KÉKTÚRA VÁNDRLÁS JELENTKEZÉSI LAPJA
1) A JELENTKEZŐ(K) SZEMÉLYES ADATA(I)
Ha többen jönnétek ugyanazon napokra ugyanolyan ellátással, akkor ezek a sorok többször
egymás alá másolhatóak, de a különféle személyek adatai közt legyen egy-egy üres sor Csoport
esetén az első név a csoport vezetője legyen
Esetlegesen NAGYBETŰKKEL is írhatod)

Név:
E-mail cím:
Telefonszám:

Mobil:

Irányítószám:
Település:
Utca, házszám:

2) MELYIK NAPON TUDSZ SZINTE BIZTOSAN JÖNNI?
A magyarázó szöveges részt töröljed ki a visszaküldésnél csak bejelölt listát várjuk.
Alább olvasható az ALFÖLDI Kéktúra 2018 Vándorlás összes napjának listája.
Menj végig a listán, és TÖRÖLD KI azon teljes sorokat, ahol NEM jössz (vagyis ami
számodra NEM érdekes). Magyarán: a teljes listából csak azokat a napokat hagyd meg a
nekem visszaküldendő levélben, amiken ott leszel, mint túrázó. Ha ez 7 nap, akkor csak
7 sor maradjon a végén.
Így egyszerűbb, mintha neked kéne beírni, nekünk meg ki kéne találni, mire gondoltál.
Ha a teljes túrán részt tudsz venni, kérjük, ezt szövegesen is írd a lista elé, hogy tudjuk,
nem véletlenül maradt meg a teljes lista „A túra teljes vonalán rész akarok venni”.
(Egyébként szeretnénk, ha minél többen teljesítenétek egyvégtében a túra teljes távját!
Különleges élmény lesz!).
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Dátum

Indulási hely

Érkezési hely

06.29.P
06.30. Szo
07.01. V
07.02. H
07.03. K
07.04. Sze
07.05. Cs
07.06. P
07.07. Szo
07.08. V

Sátoraljaújhely
Karcsa
Cigánd
Kisvárda
Rohod
Pihenőnap
Nyírbátor
Nyírlúgos
Nyíracsád
Hármashegyaljai
pihenőközpont
Vekeri
pihenőközpont
4807-es út
Létavértes
Pocsaj
Nagykereki
Gáborján

Karcsa
Cigánd
Kisvárda
Rohod
Nyírbátor

11 07.09.H
12
13
14
15
16

07.10.K
07.11.Sze
07.12. Cs
07.13.P
07.14. Szo

Nyírlúgos
Nyíracsád
Hármashegyaljai pihenőközpont
Vekeri pihenőközpont
4807-es út (szállás Létavértesen)
Létavértes
Pocsaj
Nagykereki
Gáborján
Berettyóújfalu

3) Táborozással kapcsolatos kérdések:
(csak egy válasz adható kérdésenként, a másikat töröld ki)
3.1) Azokon a napokon, amikor jössz, érdekel-e olcsóbb, szerényebb SZÁLLÁS?
Igen
Nem
3.2) Azokon a napokon, amikor jössz, inkább SÁTRAZNÁL?
Igen
Nem
3.3) Azokon a napokon, amikor jössz a célállomáson érdekel-e ÉTKEZÉS
(meleg egytálétel), ha sikerül megszerveznünk?
Igen
Nem
4) Ha van további kérdésed, észrevételed, ide írhatod:

