TIT Jelky András Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület
TIT Jelky Geur Turisztikai Ismeretterjesztő Műhely(e)

Program a 2016. évre
A TIT Jelky András Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, országos hatású egyesület a TIT
Szövetség tagja (u.a. TIT Jelky).
A TIT Jelky Geur Turisztikai Ismeretterjesztő Műhely a TIT Jelky Győrben működő önálló
csoportja.
Hívónév: TIT Jelky Geur TIM
email: geur.jelky@kabelnet.hu
A Geur TIM a győri és Győr környéki országjáró és helyi idegenvezetőket, túravezetőket a
természet, élővilág, földrajzzal, a Kárpát-medence földtani kialakulásával foglalkozó
ismeretterjesztőket fogja össze közös munkára, szakmai ismeretbővítésre. Szakmai
rendezvényeiken fogadják az együttműködő túra- és idegenvezetőket, társaságokat, a Kárpátmedence népeinek egymás mellett élésével, szokásaival, történelmével, épített közös örökséggel
foglalkozó vagy foglalkozni akaró érdeklődőket is.
A Geur TIM célzott tevékenysége Győr idegenforgalmának élénkítése, kapcsolódásunkkal a
városi programok színesítése, bővítése. Az ismeretterjesztés módszerével az érdeklődés
felkeltése a város és kultúrája, tanintézményei, sport és turisztikai lehetőségei iránt. Ezen célzott
munkában nyitunk a város civil klubjai, társaságai, egyesületei, a határainkon túl élő nemzett
társaink felé és a diákság irányába. Városismertető sétáink és csillagtúráink során szándékunk
meggyőzni látogatóinkat, hallgatóinkat, hogy Győr egy élhetőség teli, erős gazdasággal,
innovációs magas munkakultúrával, néphagyományok művelésével, európai szellemi kultúrával
rendelkező település. Győr vizeivel, szigetközi, rábaközi, elő-bakonyi környezetével csillagtúra
tökéletes helye az átmenő forgalom hatása mellett.
2015. november 26-án a TIT Vezetőségválasztó Közgyűlésén Vizi E. Szilveszter elnök Magyar
György ügyvivőnknek a TIT Jelky elnökségi tagjának, a TIT Arany Emlék Érem kitüntetést
adományozta. A legendás Kisalföld-Kiskárpátok Győri Bejárótúra és az országjáró
idegenvezetők, túravezetők ismeretbővítő továbbképzésének az újszerű megszervezéséért.

2016. évi célkitűzéseink
1./ Éven át, esetenként, 72 órával előre egyeztetve /napot, órát/ a külhoni magyarul tanuló,
Győrbe látogató csoportoknak 2 óra időtartamban ingyenes ismeretterjesztő városnéző sétát
vezetünk.
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2./ Ismeretterjesztő ingyenes városnéző sétát vezetünk 2 óra időtartamban vasárnaponként
15:00 órától 2016. július 17.; 24.; 31.; augusztus 07.; 14. napokon. Indulás: Tourinform Látogató
Központ (Győr, Baross u. 21.)
3./ A dunaszegi Morotva-tónál Tanösvényt építettünk. Tárlatvezetéses ismeretterjesztéssel
gazdagítjuk a tábláinkon látható rovarok, vízi szárnyasok, madarak, kétéltűek és ritka növények
szigetközi megtelepedését. 72 órával előre egyeztetni kell a napot és órát.
4./ Dunaszegen bemutatjuk, szak- és ismeretterjesztéssel az egyedülálló Hajtógép gyűjteményt.
Egyben látható a helyi Népi emlékek gyűjteménye.
5./ A Rába Kovácsgyár vezetésével kezdeményezzük a Vagongyári Emlékhely részét képező 110
éve telepített Ejtő kalapács csoport /Suhanó/ ipari emlékké nyilvánítását. Mutassuk be ipari
múltunk magas munka kultúrájának gyökereit, ami kiemelte, talpon tartotta Győrt!
6./ Szerződéses Önkéntes Segítőként a Rába Győri Nyugdíjas Egyesület programjainak
koordinálásában, hazai és határon túli kapcsolatai vitelében részt veszünk.
7./ A városnéző séták vezetésében ajánljuk a Széchenyi Egyetem Mobilis pontjának látogatását.
8./ A Kereskedelmi és Iparkamara Ipartörténeti Alapítványa feldolgozza a jelentős
munkakultúrával működő, volt üzemek, intézmények történetét. Javasoljuk számukra
nyilvántartásba vételre és megőrzésre a Mi kezdeményezésünkre létrejött emlékjeleket. Mint
például a Vagongyári Emlékhely 2009., Győri Célgépgyár emléktábla 2013., Győri Tervező
Vállalat emléktábla 2014.
9./ Csillagtúra módjára ismeretterjesztő túrákat szervezünk Szigetközbe, Bakonyaljára, Sokoróidombságba. 72 órával előre kell megbeszélni napot, órát.
10./ Győrbe érkező SINOSZ csoportoknak hozott jeltolmács segítségével ingyenes városnéző
sétát vezetünk. 72 órával előre megbeszélendő a nap és óra.
11./ Kezdeményezzük a Vakok és Gyengénlátók Győri Egyesülete részére s Győrről szóló
ismeretbővítő próbasétát.

Ajánlásaink:
- A Dunakapu téren feltárt anyagokat az ott felújítás alatt lévő épületekben kellene állandóra
kiállítani.
- A Belvárosi piachoz szükséges egy kulturált csarnok. Legyen újra vonzó híre a győri piacnak.
- A Dunakapu tér kősíkság jellegének oldására az extrém spotok részére kellene mobil elemekkel
berendezni, ami mozgalmassá tenné a hétköznapjait.
- Deák Ferenc halálának februárban volt a 140. évfordulója. Rakjuk fel a névtáblákat az Aradi
vértanúk táblák helyett, egyszerre az lesz, aminek minden győri hívja. A vértanúknak személyre
szólóan van utcájuk Győrött.
- Hozzuk fel az ártérből Pálffy-Schwarzenberg szobrot és állítsuk fel a történelmi tetthely
közelében a Czuczor Gergely utca és a Schweidel utcák sarkánál.
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- A belváros felhagyott üzleteinél az utcakép rontás elkerülésére az önkormányzat rendelje el a
„Patyomkin” kirakatok létesítését 2 havonta megújítva. Az üzlet tulajdonos gondoskodjon róla.

Záró gondolat
A TIT Jelky Geur TIM tagságának meggyőződése, hogy már a 13. alkalommal közzétett
programunk olyan lehetőséget kínál a kispénzű helybeli érdeklődőknek, külhoni turistáknak,
nemzettársainknak, hogy jó hírét viszik Győrnek, az élhető, a kultúra-sport európai élvonalát
nyújtó magyar településnek. Ezek további évekre az érdeklődők számát emeli.

Ajánljuk Győr város vezetőinek és a Tourinform vezetésének, Dunaszeg vezetésének,
támogatásra, megjelenésre 2016. évi programunkat!

<előre Győr!

<sikerre győriek!

Magyar György ügyvivő
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