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Az idei, 2012-es görkoris szezon, bővelkedett rendezvényekben, eseményekben; erről írunk lentebb.   

Görkori túrák 

A szezont Március 15-én egy ünnepi szezonnyitó Dunagurival indítottuk, amelyen nagyon sokan voltak.  

Erről készült egy képgaléria is, amit itt lehet megtekinteni. 

Ebben a szezonban a Dunagurik száma is nagyon jól alakult. Volt olyan hónap is, hogy szinte minden hétvégén 

gurultunk, de volt rá példa, hogy szombaton és vasárnap is kimentünk görkorizni!   

17 olyan dunaguris túra volt , amelyről fotó dokumentáció, beszámoló és/vagy videó készült .  Mivel nem 

minden túrán fényképeztünk valószínű, hogy ennél jóval több görori túra lehetett az idén, kb. 22-25 körülire 

becsüljük.  Jövőre ezeket a túrákat regisztrálni szeretnénk (a túrát és a résztvevőket is), hogy pontosabb képet 

kapjunk  a részvételről. 

Az idei évben elenyészően ritkán volt olyan túra, ahol ne lettünk volna legalább 10-en, de az átlag résztvevő szám 

15-25 közé esett. Ez határozott javulás az előző évekhez képest, ahol a tipikus létszám többnyire ennek a fele volt.  

 Az idő igen kegyes volt hozzánk, mert ebben a szezonban alig esett az eső, inkább a nagy kánikula miatt kellett 

kihagyni túrákat. A kánikulában, alternatív programként, bevezettük a dunai evezős túrákat, amelyek szintén 

sikeresek voltak! 

Ebben a szezonban végre sikerült jól összehangolni a kettős Dunaguri-túrákat is, ahol két egymással szembe 

guruló csapat, különböző helyről indulva (Pl. Gödről és Szobról) egy köztes helyen találkozott, majd együtt 

görkoriztak  a végcélhoz. Ennek a túrának az az előnye, hogy egy nap, egy túrán részt tudnak venni a haladók és a 

kezdők is, a nekik legmegfelelőbb távokon. 

A kezdő görkorisok között a legnépszerűbb táv a „Dunaguri Light” Göd-Vác-Göd közötti 2x8,6 km-es útvonal volt, 

amelyet néha 2x12km-re nyújtottunk a csapat kedvétől és állóképességétől függően. 

A haladó görkorcsolyázók favoritja a Dunaguri „Classic” Szob-Göd 41 km-es távja Vácon keresztül. Ennek az 

útvonalnak a leglátványosabb része az új Szob-Zebegény közötti kerékpár út, amely közvetlenül a meredek Duna 

part  oldalában halad végig a festői tájban. 

Az idei évben másodszor szerveztünk többnapos Dunagurit más vidékeken is. A Felső-Tisza vidéken Gergelyi-

Ugornyán tartottunk egy egyhetes görkoris/evezős nyári tábort Tiszaguri néven. Jó időt fogtunk ki, mindenki jól 

érezte magát és az erről készült képösszeállítást itt lehet megtekinteni. 

Görkorcsolya oktatás 

A Dunaguri csapatszellem egyik legfontosabb összekovácsolója a heti rendszerességgel szervezett városligeti 

ingyenes görkori oktatás. 

Ebben a görkori szezonban igen népszerű volt ez a program, soha nem látott számban jöttek el görkorisok 

tanulni, gyakorolni. 

A foglalkozásokat többnyire szerdán és  csütörtökön tartottuk, a haladóknak illetve a kezdőknek külön-külön. A 

foglalkozásaink célja, hogy a görkorisok minél hamarabb és jobban megtanulják a görkorizás alapjait, hogy 

sikeresen és biztonságosan részt vehessenek a görkori túráinkon.  

Foglalkoztunk a  0-km –es kezdőkkel és a már haladóbbakkal is. Legnépszerűbb témáink a megállások, a lejtőzés, a 

http://dunaguri.hu/photolib/dunaguri_12a/
http://dunaguri.hu/photolib/tiszaguri-12a/index.htm
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járdázás, az akadályokon való átgurulás voltak. Az oktatást többnyire hosszabb rövidebb városi gurulás követte 5-

25 km közötti távokon. 

Oktatásainkról készült egy pár képgaléria és videó beszámoló is, lásd az oldalon.  

Nagy megtiszteltetésnek vettük, hogy egy riportfilm is készült rólunk az M1 televízió jóvoltából, amelyet le adtak 

az M1 délutáni műsorsávjában! 

Néhány érdekes adat erről az oktatásról:   

- több mint 250 görkoris regisztrált a www.dunaguri.hu oldalon keresztül az oktatásainkra és ebből, 

- kb. 180-200 –an részt is vettek az oktatásokon; 

- ebben a szezonban  több mint 100 teljesen kezdő görkoris tanulta meg nálunk az alapokat; 

- a legfiatalabb teljesen kezdő görkoris 3 éves, 

- a legidősebb 0 km-es kezdő 60 év feletti volt. 

- a teljesen kezdő görkorisok kb. 60%-a nő 30%-a férfi és csak 10%-a a 14 év alatti gyerek; 

- tipikus korosztály a 22-35 közötti (kb. 60%), ritkábban (kb. 20%) a 35 feletti és a legritkább a 20 év alatti 

(10%) résztvevő; 

- a kezdő görkorisok többsége 4-6 foglalkozáson jelenik meg, de kb. az 1/3-a rendszeresen visszanéz már 

haladóként is; 

- a tipikus létszám egy-egy foglalkozáson 20-40 fő, de voltak napok, amikor a görkorisok száma 70 fölé 

emelkedett! 

- a fenti számok figyelembevételével lassan tömegsport jellegűnek lehet tekinteni a görkori 

túrázást/oktatást. 

Görkorcsolya „marketing”, statisztikák, szervezés, weboldal 

 2004 óta tartunk dokumentált Dunaguri-túrákat ezzel a névvel. 

A www.dunaguri.hu weboldalunk 2008-óta működik folyamatosan, naprakészre frissítve min. hetente 1-3 

alkalommal, a görkori szezon alatt. Ezzel talán Magyarország leghosszabb ideje stabilan, aktuális infókkal működő 

görkoris portálja vagyunk! 

 Szezonon kívül ritkábban frissítjük az infókat, általában csak akkor, ha valami különleges esemény vagy kiegészítő 

sportági rendezvény van.  

A görkori/dunaguri szezont lassan már hagyományosan Március 15 és Október 23-a között tartjuk 8 hónapon át. 

Az oldalon 75 túráról/eseményről van fent képgaléria,  kb. tízezer darabos képgyűjteménnyel! 

A youtube-on van külön „dunaguri” csatornánk 10 többnyire szerkesztett videóval (eddig kb. 2500 

megtekintéssel),  amely itt érhető el: http://www.youtube.com/dunaguri  

A web oldalunk jelenlegi mérete több mint 4GB és fotók, beszámolók, útvonalak, tudnivalók, stb. szerepelnek itt. 

Idei évtől újdonság volt az oldalon keresztül történő regisztráció lehetősége. Ennek köszönhetjük a kb. 300 fős,  

görkori iránt érdeklődő, társaságot. 

Heti rendszerességgel küldött hírlevelünk (szezonban)  több mint 300-350 érdeklődőhöz jut el! 

Egyes keresési kulcsszavakra (pl. görkori túra, görkori oktatás, dunaguri, stb.) a találati listák 1-3 helyén vagyunk 

a google-nál! 

http://www.dunaguri.hu/
http://www.dunaguri.hu/
http://www.youtube.com/dunaguri
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A weboldalunk látogatottsági statisztikái 
(A  Google Analytics adataiból összeállítva.) 

1. A látogatóink…  

Weboldalunknak több mint 4.100 látogatója volt a görkori szezonban (márc.6-okt.31.).  

Az érdeklődők több mint 11.500 látogatást tettek és ezalatt több mint 20.000 oldalt néztek meg! 

(Fontos, hogy a képgalériák nézegetésekor csak az első oldalt számlálja a rendszer, így a statisztikát nem „rontja” az, ha valaki 

pl. egy hétvégi túra beszámolójának mind a 150 képét végigkattogja. Hasonlóképpen az oldalon eltöltött időt sem méri 

ilyenkor a rendszer) 

A legnépszerűbb tíz tartalom/információ listája is látható az alábbi képen.   
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2.  Mely országok lakói figyelnek minket? 

Örülünk annak, hogy az oldalunkat már a világ 39 országából követik figyelemmel, Indiától, Izraelen és Hollandián 

át Kanadáig!  A következő képen a legnépszerűbb látogatói források tanulmányozhatók országokra lebontva 

(helyhiány miatt csak az első  25-öt listáztuk).  
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3. Honnan jönnek, kattintanak át a látogatók?  

Az alábbi adatokból látszik, hogy a látogatók honnan is érik el a Dunaguri weboldalát. 

Felettébb örülünk annak, hogy a látogatóknak mindössze csak ¼ -e jön a facebook-ról, a többiek közvetlenül- ¼ 

részben, illetve keresőkön keresztül –a másik ¼, talál ránk. A maradék látogató más fórumokból (jelentős pl.  az 

index görkoris topikja!), blogokból,  levelező rendszerekből, társoldalakról,  stb. talál ránk. 

 

A fenti adatokat a Google Analytics webhely látogatási statisztikáiból emeltük ki és a 2012.03.06-2012.10.31 közötti időszakra 

vonatkoznak! 
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Mit csinálunk télen, szezonon kívül? 

Elvileg télen is lehetne görkorizni, csak száraz legyen az útburkolat. Egy pár fanatikus télen is rója az utcákat, de ez 

nem a kezdőknek ajánlott móka… Nekik inkább az új, fedett pályás görkorizási lehetőségeket ajánljuk az idén nyílt 

fedett szabadidő parkokban. Emellett  jégkorizunk is, amit igyekszünk rendszeresen összehozni, általában 

csütörtökönként este. Néha hétvégén is. 

Alternatív sportnak a síelést/sífutást ajánljuk.  Újdonságként az idei síszezonban sífutó léccel való túrázást, a 

sífutás alapjainak elsajátítását is műsorra tűzzük. Látogassátok ez ügyben télen is a duanguri.hu oldalt infókért!   

A „Dunaguri feeling” – avagy a görkoris csapat érzés, mentalitás… 

Munkálkodunk azon is, hogy a Dunaguri „mozgalmakban” résztvevők ne csak egyszerűen görkorizzanak, hanem 

érezzék azt a lelazító,  személyiség építő, csapatépítő, személyes kapcsolat teremtő, rekreációs érzést is, ami ezzel 

a sporttal jár.  Néhány etikai alapelvünk, tevékenységünk ez ügyben: 

- igyekszünk kulturáltan egymást segítve görkorizni, túrázni, 

- egymástól tanulunk, egymásnak megmutatjuk a „szakmai” fogásokat, trükköket, 

- igyekszünk a kezdőket a lehető legjobban segíteni, bátorítani, bíztatni, hogy megszeressék ezt a sportot, 

- igyekszünk elsősorban csapatszellemben gondolkodni, kerüljük az egyénieskedő és bomlasztó magatartást, 

- próbálunk egészséges életvitellel példát mutatni (dohányzás mellőzése, túlzott italozás kerülése, stb.), 

- igyekszünk tájékoztatni a többieket és segíteni másoknak is kijutni a rendezvényekre, túrákra, 

- görkoris programokon kívül más csoportos aktivitást is tartunk (pl. evezős túra, kerékpár, síelés, korizás, 

még a közös buli és a szórakozás is belefér), 

- igyekszünk tekintettel lenni a többi közlekedésben résztvevőre is (próbáljuk őket nem ijesztgetni, nem 

hangoskodni, nem hozni a gépjármű vezetőket vagy más közlekedőket, veszélyes helyzetekbe ), 

- igyekszünk betartani a KRESZ előírásait, 

- erőfeszítéseket teszünk a védőfelszerelés divatba hozására, minél szélesebb körű viselésének 

propagálására, 

- igyekszünk látszani és láthatóvá válni, a többi közlekedésben érintettnek is, ezért hordunk láthatósági 

elemeket, fényvisszaverő dolgokat, lámpát, kerékpár-villogót, stb… 

- igyekszünk más görkoris csoportokkal és sportolókkal jó viszonyt kialakítani, együttműködni és 

- mindenkit befogadunk, aki a fentiekkel egyet ért és lehetőleg be is tartja ezeket… 

Köszönet nyilvánítás… 

Köszönöm a részvételét és a munkáját azoknak, aki besegítettek az oktatásba, a túravezetésbe, a szervezésbe. 

Köszönöm az oktatás céljaira ingyen felajánlott görkori felszereléseket. Mindenkinek köszönöm a segítségét! 

Cégeknek/szervezeteknek még nem köszönöm a támogatásukat, mert olyanban még sajnos nincs részünk… 

…. majd, talán lesz….    Kellemes és biztonságos gurulást kívánok mindenkinek a következő szezonra is!  

    Danila Zoltán 

www.dunaguri.hu  

http://www.dunaguri.hu/

