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Program tervezet 2012 – MKE Sí Osztály
Január 27– február 1.
Helyszín: Arnoldstein (Karintia) + 5 síterep
Szállás: Hotel félpanzió
Szervező: Méhes László
Február 5–10.
Helyszín: Gerlitzen (Karintia)
Pályasízés, futó és túrasízés
Szállás: Hotel, félpanziós ellátással
Szervező: Udvarnagyi Miklós
Február 28–március 4.
KIEMELT PROGRAM
Indulás: 2012. febr. 28-án kora este Bp.-ről (még
pontosítjuk)
Érkezés: 2012. márc. 4-én reggel Bp.-re
Utazás: autóbusszal Bp. – Zeteleka / Ivóig, Ivóba érkezünk febr.29.-én reggel. Ivótól a panzióig traktor
vontatta szekérrel (1 órás út), (egyesek túraléccel)
Szállás: Súgó panzióban 4 ágyas fürdőszobás szobákban, ill. tetőtéri 6 és 10 ágyas „közösségi” szobákban
(közös fürdőszoba) (www.sielok.hu/szallas/sugo)
Étkezés: félpanziós ellátás, első étkezés: szerda
(febr.29.) este vacsora, utolsó étkezés: szombat
(márc.3) reggeli
Költség: fürdőszobás szoba félpanzióval + útiköltség:
30.000 Ft/fő, közösségi szoba félpanzióval + útiköltség: 26.000 Ft/fő
Egyéb költség: traktor díja kb.: 10-15 lej/fő a buszon
szedjük be, síbérlet, költőpénz
Programok:
- alpesi sízés,
- síoktatás: naponta 10-11 között,
síversenyek: lesiklás/óriás műlesiklás/sífutás,
sítúrák: Staurócky Tamás vezetésével: - Fertőnyereg/
Rákosi Hargita/Madarasi Hargita vízesés,
- hótalpas túrák (hótalpat korlátozott számban az
egyesület tud kölcsönözni).
Részvétel: egyesületi tagok részére, tárgyévi be�zetett
tagdíj
Jelentkezés és információ: Lindmayer Évánál:
lindmayer.eva@chello.hu

A jelentkezés az előleg be�zetésével válik véglegessé.
Előleg: 10.000 Ft, �zetési határidő: jan.15.
Március 9. este, érkezés 2012. március 18. reggel
Helyszín: Val Frejus (Franciaország) Apartman-önellátó) 7 éj pályaszállás + 6 napos síbérlet a helyi 65
km-es pályákra. Kb:70 ezer forint, ami a buszköltséget
is tartalmazza
Szervező: Soltész Ágota, soltesz.agota@gmail.com
Kb. március közepe. (szervezés alatt)
Helyszín: Ukrajna, Kraszíja síterepe
A magyar határtól kb. 100, Ungvártól 70 km-re található a Keleti-Kárpátokban az 1036 méter magas Kraszíja
csúcs, mely az utóbbi időben történt fejlesztéseknek
köszönhetően Ukrajna egyik legfejlettebb síterepévé
vált, jóllehet még mindig kevesek által ismert.
Szervező: Méhes László
Galgóczi Csaba
galgoczi@mail.datanet.hu

Sítúrán a Madarasi Hargitán
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Program tervezet 2012 – MKE Ifjúsága
Kárpát Egyesület Iúsága Tervezett túrák
2012 I. félév
Március 3, esetleg 16.
Csúszó-mászó barlangászat a Mátyás-hegyi barlangban
Április 14.
Cserhát, Szanda-vár és környéke vagy Hollókő és
környéke
Május
Esztergom - Vaskapu - Szobi rév vagy ellenkező irányban a Bazilika-Burda túra magyarországi szakasza

Június utolsó vagy július első hétvégéje
A túra helyszínére 3 lehetőségünk van:
1. Balaton: Gyenesdiás és környéke, Keszthelyihegység
2. Bükk – Upponyi szigethegység
3. Sátoraljaújhely – Északi zöld túra zempléni szakasza
Időpont: június utolsó vagy július első hétvégéje + 1-2
nap (csütörtök és péntek)
Kerékpártúrák a Kerékpár osztállyal közösen.
Szeretettel várom a túrákra a kalandos kedvűeket!
Majer Zsuzsanna
+36 70/235-3436,
majer.mke@gmail.com

Program tervezet 2012 – MKE Kerékpár osztály
Július 20-22.
A Balaton a nyári kánikulában egészséges
Augusztus*
Fogaras túra, de alternatív Balaton másik fele lehetséges
*A nagy nyári tervezett Fogaras gerinc és bringás
menetet kellene egyeztetni.

Április 28.
Évadnyitó bicajozás a Velencei tó körül

2012. Szeptember 22(?)**
Tatai-tó
De pontosítani lehet a halász ünneppel, vagy később
a vándorludak csoportosulásával.
**Október 23. hosszú hétvége PKE találkozó Brassóban lesz. Azt nem kéne keresztezni.

2Május 26-28.
Tisza-tó, a pünkösdi hosszú hétvégén

Naprakész információ lesz az egyesületi honlapon:
http://www.karpategyesulet.hu

Kálvária templom, Tata

Június 21-24.
Fertő-tó
Igazodunk ahhoz, mikor van vége az iskolának

Stauróczky Tamás
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Program tervezet 2012 – MKE Magashegyi osztály
Augusztus első fele
Kiemelt nyári program!
Helyszín: Fogarasi-havasok. Erdélyország
Útvonal: Indulás az Olt-folyótól, érkezés a Plaiul Foii
turistaházhoz. Vagyis: nyugat-keleti irányban végig
a Fogaras több mint 70 kilométer hosszú csipkés
gerincén
Magashegyi gerincvándorlás
Ajánlás: tapasztalt, jó erőben lévő turisták jelentkezzenek, mert az alkalmatlanokat a túravezetők
hazazavarják
Szállás: hazulról hozott sátrakban
Szervező: Hargitai Szabolcs & Mályi József

A Dédesi vár maradványa, Bükk hegység

Március 15–18.
Helyszín: Mátra, Csókakő. Magyarország
Bakancsos túrázás, sziklamászás
Szállás: az ágasvári turistaházban
Szervező: Mályi József
Március 31–április 9.
Helyszín: Bükk-hegység, Felsőtárkánytól Nagyvisnyóig. Magyarország
Bakancsos túrázás, sziklamászás
Szállás: az első éjszaka – A Kárpát Egyesület Eger Őrkői kulcsos házában, a további éjszakákon a hazulról
hozott sátrakban
Szervező: Mályi József
Május 26–28.
Helyszín: Magas-Tátra. Szlovákia – Felvidék
Bakancsos túrázás a tátrai völgyekben
Szállás: turistaházakban
Szervező: Mályi József

Október 20–23.
Itt, a dátumolló szélesedhet!
Helyszín: Júlia Alpok. Szlovénia
Bakancsos túrázás, sziklamászás
Szállás: turistaházakban
Szervező: Mályi József
Iskolába járók őszi szünete 4-5 nap.
Helyszín: Bükk-hegység. Oltár-kő, Köpüs-kő, Magoskő, Dédesi vár. Magyarország
Bakancsos túrázás, sziklamászás
Szállás: barlangokban, hazulról hozott sátrakban
Szervező: Mályi József
Mályi József

Bled, Júlia Alpok, Szlovénia
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Program tervezet 2012 – Kárpát Egyesület Eger
Január 7. „Az első”
Berva – Meleg-oldal – Berva-tető – Les-rét – Berva
Táv: 10 km, szint: 80 m
Találkozó: 9,00 óra, Berva gyárkapu, vagy 11.00
óra, Lesrét
Túravezető: Bónusz György (20/935-4579)
Január 29. „Kövek”
Tamáskút – Három-kő – Tar-kő – Őserdő – Toldi- kapu
– Heregrét – Tamáskút
Táv: 16 km, szint: 460 m
Találkozó: 9,00 óra, Tamáskúti ház (megközelíthető
gépkocsival vagy az Egerből 8.30-kor induló lillafüredi autóbusszal)
Túravezető: Köves Gyula (20/326-4943)
Február 11. „A Bükk teteje”
Szilvásvárad – Szána-fő – Holló-fő – Istállós-kő – Őrkő-ház – Katona-sírok – Bélapátfalva
Táv: 19 km, szint: 650 m
Találkozó: 7,30 MÁV pu.
Túravezető: Bónusz György (20/935-4579)

Február 25. „Négy évszak túra – Tél”
Eger – Felsőtárkány – Varró ház – Angyalszárny – Őrkő
ház – Peskő-csúcs – Peskő barlang – Peskő ház – Varró
ház – Felsőtárkány – Eger
Táv: 20 km, szint: 650 m
Találkozó: 6,30 Eger Volán pu.
Túravezető: Nagy Péter (70/947-7375)
Március 11. „Gasztrotúra I.”
Tamás-kút – Répáshuta – Tamás-kút (más utakon)
Táv: 17 km, szint: 370 m
Találkozó: 08,20 Eger Volán pu. (Tamás-kútig utazunk, a túra 9.30 órakor indul Tamáskúttól)
Túravezető: Köves Gyula (20/326-4943) és Bónusz
György (20/935-4579)
Március 25. „Időszakos források”
Tamás-kútja vendégház – Fekete-Len – Imó-kő-forrás
– Toldi-kunyhó – Vörös-kő alsó-forrás – Stimetz-ház
– Varróház – Felsőtárkány
Táv: 16 km, szint: 400 m
Találkozó: 8,25 Eger, Kővágó-tér autóbusz megállóhely (az autóbuszra a Volán pu-on is fel lehet szállni,
a busz 8,30-kor indul)
Túravezető: Benkó Zsolt (30/501-4826)
(A túra egyúttal városi rendezvény, az Iúsággal a
Bükkben túramozgalom pontszerző túrája)
Március 31. „Bükki Házak – kreatív” teljesítménytúra
Felkeresendő házak: Lesház, Guba-ház, Peskő-ház,
Őrkő-ház, Samassa Menház, Tamás-kútja
Az útvonalat és a sorrendet mindenki maga tervezi meg!
Információ: http://kee.eck.hu

Angyalszárny télen, Bükk hegység

Április 15. „Mátra I.”
Parádfürdő – Ilona-völgy – Erzsébet szikla – Kékes tető
– Mátra-Nyereg – Parádsasvár
Táv: 19 km, szint: 650 méter (Igazi kihívás.)
Találkozó: 07,35 Eger Volán pu.
Túravezető: Bónusz György (20/935-4579)
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Április 21. Elfelejtett turistautak, kunyhók, kilátók helyei a Bükkben
Nagy János túratársunk ötlete alapján felkeressük a
régen volt, ma már nem járt turista utakat, az enyészetté vált kilátók maradványait, valamint emberek
lakta - manapság már a természet által „visszafoglalt”
kunyhók feltételezett helyét. Viszonylag hosszú, de
nyugodt sétálós, nézelődős túrára lehet készülni.
Eger – Felsőtárkány – Gyetra tető – Sándor forrás –Őrkő ház – Felsőtárkány – Eger
Táv: 20 km, szint: 500 m
Találkozó: 6,30 Eger Volán pu.
Túravezető: Nagy János, Nagy Péter (70/947-7375)
Április 29. „Gasztrotúra II.”
Tamáskút – Fekete-len – Palabányák – Kis-Som
– Tamáskút
Táv: 12 km, szint: 400 m
Találkozó: 9,00 óra, Tamáskúti ház (megközelíthető
gépkocsival vagy az Egerből 8.30-kor induló lillafüredi autóbusszal)
Túravezető: Köves Gyula (20/326-4943)
Május 5. „Négy évszak túra- Tavasz”
Eger – Felsőtárkány – Varró ház – Angyalszárny – Őrkő
ház – Peskő-csúcs – Peskő barlang – Peskő ház – Varró
ház – Felsőtárkány – Eger
Táv: 20 km, szint: 650 m
Találkozó: 6,30 Eger Volán pu.
Túravezető: Nagy Péter (70/947-7375)
Május 12. „Erdőjárok túrája I.”
Almár – Jelfa-tisztás – Baktai-tavak – Egerbakta
Táv: 10 km szint: 50 méter
Találkozó: 9,00 Almár Vasútállomás
Túravezető: Garamszegi István (30/257-3012 Egri
Erdészet)
Május 19. „Erdőjárók túrája II.”
Rocska-völgy – Akasztó-domb- Köles Föld – Gilitka
Kápolna – Szarvaskő
Táv: 10 km szint: 200 méter
Találkozó: 8,30 Szarvaskő vasútállomás
Túravezető: Nahóczki László (30/668-6230 Egri
Erdészet)
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Erdőjárók túrája, Bükk hegység

Május 26. „Erdőjárók túrája III.”
Felsőtárkány Szikla-forrás – Sáfár kút – Kövesdi kilátó
– Várhegy – Tiba kút – Nagy Eged – Eger Várállomás
Táv: 15 km, szint: 500m
Találkozó: 8,40 Eger autóbusz állomás
Túravezető: Sípos Viktor (30/668-6198 Felsőtárkányi
Erdészet)
Június 2. „Várak az Északi Bükkben”
Nagyvisnyó – Bán-völgye (Fapuma bisztró ?) – Dédesi
vár – Vásárhely kő – Verebec vár bérc – Pirító kő – Mályinka – Dédestapolcsány
Táv: 15 km, szint: 400 m
Találkozó: 8,50 Eger Volán pu.
Túravezető: Bakos Csaba (70/369-1592)
Június 9. „Lefárasztó 40”
Bükkszentkereszt – Lófő-tisztás – Ilona-forrás – Tebepuszta – Kis-rét – Ódorvár – Völgyfőház – Várkút
– Tiba-kút – Eger
Táv: 40 km. szint: 600 m
Találkozó: 8,25 Eger, Kővágó-tér autóbusz megállóhely (az autóbuszra a Volán pu-on is fel lehet szállni,
a miskolci busz 8,30-kor indul)
Túravezető: Benkó Zsolt (30/501-4826)
Június 24. „A Bükkön”
Bükkszentkereszt – Bükkszentlászló – Nagy-Sánc (kilátóhely) – Fehérkő-lápa (kilátóhely) -Lillafüred
Táv: 18 km, szint: 370 méter
Találkozó: 08,20 Eger Volán pu.
Túravezető: Bónusz György (20/935-4579)
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Július 15. „Nyári bükk”
Répáshuta – Pokol-völgy – Táskás-rét – Oldal-völgy
– Felsőtárkány
Táv: 16 km, szinte: 380 méter
Találkozó: 08,20 Eger Volán pu.
Túravezető: Bónusz György (20/935-4579)
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Szeptember 15. „Kövek az Északi Bükkben”
Dédestapolcsány – Tardona – Képtelen-forrás – Buzgó-kő
– Örvény-kő – Szentlélek (Pálos kolostorrom) – Látókövek – Vár forrás – Katona sír – Nagyvisnyó
Táv : 25 km, szint: 600 m
Találkozó: 8,10 Eger Volán pu.
Túravezető: Bakos Csaba (70/369-1592)
Szeptember 22. „Gasztrotúra III.”
Felsőtárkány – Stimecz-ház (kisvonattal) – Samassa
ház – Kecskor hegyese – Toldi kunyhó – Samassa ház
– Felsőtárkány
Táv: 16 km, szint: 460 m
Találkozó: 9,15 óra, Felsőtárkány, Kisvasút megállója
Túravezető: Köves Gyula (20/326-4943)
Október 7. „Keresztül a Bükk-fennsíkon”
Nagyvisnyó – Nagy-völgy – Ablakoskő – Csurgói-eh
– Hármaskút – Fekete-Sár – Sima-kő – Toldi-kapu
– Hereg-rét – Tamás-kút
Táv: 20 km, szint: 700 m
Találkozó: 6,45 Eger, Kővágó-tér autóbusz megállóhely (az autóbuszra a Volán pu-on is fel lehet szállni,
a busz 6,50-kor indul)
Túravezető: Benkó Zsolt (30/501-4826)

Angyalszárny nyáron, Bükk hegység

Augusztus 11. „Négy évszak túra – Nyár”
Eger – Felsőtárkány – Varró ház – Angyalszárny – Őrkő
ház – Peskő-csúcs – Peskő barlang – Peskő ház – Varró
ház – Felsőtárkány – Eger
Táv: 20 km, szint: 650 m
Találkozó: 6,30 Eger Volán pu.
Túravezető: Nagy Péter (70/947-7375)
Szeptember 08. „Eger Csillaga” teljesítménytúra
A jelentkezők választhatnak a 15, 25, 40 és 50 km-es
táv közül.
A részletes útvonal honlapunkon lesz megtekinthető.
Információ: http://kee.eck.hu

Október 13. „Négy évszak túra – Ősz”
Eger – Felsőtárkány – Varró ház – Angyalszárny – Őr-kő
ház – Peskő-csúcs – Peskő barlang – Peskő ház – Varró
ház – Felsőtárkány – Eger
Táv: 20 km, szint: 650 m
Találkozó: 6,30 Eger Volán pu.
Túravezető: Nagy Péter (70/947-7375)

Barlang bejárat, Bükk hegység
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Október 28. „Mátra II.”
Parádsasvár – Vörösmarty turistaház – Erdőrezervátum
– Vörösmarty turistaház – Csór-réti-víztároló – Csórhegy – Parádsasvár
Táv: 18 km szint: 600 méter
Találkozó: 7,35 Eger Volán pu.
Túravezető: Sípos Viktor (30/668-6198)
December 01. „Találkozás a Mikulással”
Berva – Meleg-oldal – Berva-tető – Les-rét – Berva
Táv: 10 km, szint: 80 m
Találkozó: 9.00 óra, Berva gyárkapu, vagy 11.00
óra, Lesrét.
Túravezető: Bónusz György (20/ 935-4579)
December 08. „Gasztrotúra IV.”
(Egyesületünk évzáró túrája!)
Felsőtárkány – Barát-rét –Bujdosó-kő – Denevér-bg.
– Gyapjas orom – Samassa ház
Táv: 9 km, szint: 360 m
Találkozó: 9,15 óra, Felsőtárkány, Kisvasút megállója
Túravezető: Köves Gyula (20/326-4943)

További túralehetőségek:
Február 12. „Gömör-Tornai Karszt”
Síelés, túrázás a Szlovák Paradicsomban
Hagyományos kirándulásunk Mlynky hegyeibe. A
síelést választók a mlynky-i sípályán hódolhatnak kedvenc időtöltésüknek, míg a túrázók a Zejmarska kanyon
vadregényes útvonalán fáraszthatják izmaikat és agyukat.
Téli körülmények között igazi extrém túrának tűnik!
Reggel 8.00-kor indulunk az Ady E. útról, várhatóan
20 óra körül érkezünk haza.
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Útiköltség: 3500 Ft.
Jelentkezés: Köves Gyula (20/326-4943) vagy Bónusz
György (20/935-4579)
Május 23-28. „Csíksomlyó”
A részletes program és az útvonal a honlapunkon lesz
megtekinthető. (http://kee.eck.hu)
Információ: Köves Gyula (20/326-4943)
Május végén „Holdvilág-árok”
„Holdvilág-árok, itt ez csodálatos természetes templom… Aki csak egyszer is itt járt az életében, az mind
azt mondta, hogy ez itt valami nagyon különleges
hely.” (Szörényi Levente)
Kiskovácsi – Holdvilág-árok – Kiskovácsi
Amennyiben belefér a túranapba, hazafelé autózva
Pilisborosjenő felé kanyarodunk és megnézzük az Egri
Csillagok �lmforgatásra felépített Egri-várat is.
Táv: 6 km, szint: 650 m. Utazás egyéni szervezésben,
gépkocsival. Találkozó: 9.30 Kiskovácsi, Ipari komplexum parkoló.
Túravezető: Nagy Péter (70/947-7375)
Júliusban, csak száraz időben „Rám-szakadék”
„A Rám-szakadék lenyűgöző természeti szépsége miatt
méltán tartozik a térség legismertebb kirándulóhelyei
közé. A szakadék maga egy vulkáni eredetű, nagyjából
észak-déli irányban futó szurdokvölgy. Összeszűkülő
sziklafalai olykor merőlegesek, de vannak befelé dőlő
falak is. Mélysége több helyen meghaladja a 35 mt, míg szélessége helyenként a 3 m-t sem éri el. A
sziklamederben állandóan csörgedezik a víz, amely hóolvadáskor és nagyobb esők idején patakká duzzad. A
szurdokban összességében 112 m-es szintkülönbséget
kell leküzdeniük a túrázóknak. A völgy alsó és felső
bejáratánál erdei pihenőhely fogadja az érkezőket. A
Rám-szakadék természeti adottságai miatt egyike a
legnehezebben járható magyarországi jelzett turistautaknak.” (Pilisi Parkerdő Zrt.)
Dömös – Rám.szakadék – Dobogókő – Szakó-nyereg
– Körtvélyes – Dömös
Táv: 16 km, szint: 650 m. Utazás egyéni szervezésben,
gépkocsival. Találkozó: 10,00 Dömös, Polgármesteri
Hivatal mellett lévő parkoló.
Túravezető: Nagy Péter (70/947-7375)
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Táborok
Március 15-18. „Téli tábor a Lengyel-Tátrában
(Zakopane)”
Zakopane. A Tátra gyöngyszeme. Azon helyek közé
tartozik, ahová bármikor és bármennyiszer van kedvem visszatérni! A város 850 méter magasan fekszik
a Tátra hegyeivel körbevéve, páratlan panorámájával
és sajátosan marasztaló hangulatával. Jól megfér itt
egymás mellett a podhalei gorálok autentikus népi kultúrája a hangulatos kocsmákkal, az utcazenészekkel, a
hegyek látványával. És talán télen a legvonzóbb!
A síelni szeretőknek valódi paradicsom a Kasprowy
oldala, ahol 6 sílifttel 16 km pálya érhető el ( a sielok.hu honlapon megnézhető).
Túrázni remekül lehet az Öt-tó völgyében, a Murowaniec házhoz és a Morskie Okohoz. Ezek a kiváló túrák
nem könnyűek havas körülmények között, ezt tapasztalatból tudom. Természetesen könnyű, mindenki
számára egyszerű sétákra is indulhatunk a várost övező
bájos hegyhátakra és völgyekbe. A Lengyel oldal a
fekvése miatt általában hűvösebb, ezért a hóviszonyok
is jobbak, így remélhetőleg szerencsésebbek leszünk az
időjárással mint tavaly télen a szlovák oldalon.
Aki szereti a havas túrákat és a HEGYET, annak
élmény lesz ez a négy nap!
Mivel a lengyeleknél csak �zetéssel lehet szállást foglalni, meglehetősen kockázatos a konkrét szervezésbe
jelentkezők nélkül belefogni. Ezért kérjük, hogy a
komolyan érdeklődők jelezzék szándékukat (legkésőbb február 5-ig), elegendő időt hagyva nekünk
a szervezésre!
A várható költségek: 35-40.000 Ft (utazás autóbuszszal, szállás félpanzióval).
Túragazda: Köves Gyula (20/326-4943, kovesgy01@t-online.hu) és Gál Péter (70/226-9463,
bobek64@freemail.hu)
Június 25-29. „Nomádtábor a Bükkben!”
Szünidei táborunkat elsősorban diákoknak szervezzük. Célunk változatlan: tartalmas és olcsó lehetőséget
kínáljunk a szülőknek a gyermekük szünidei programjának összeállításához. Egyesületünkre jellemző
módon igen aktív és természet közeli táborokat
tervezünk. A középpontba a kirándulást, túrázást
állítottuk, természetesen teret adva a gyerekek öntevé-
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keny, kreatív kikapcsolódásának is. Szeretnénk kicsit
formálni a ránk bízottak természethez való viszonyát,
elfogadtatni velük a környezettudatos életmódot. A
táborokban tapasztalt pedagógusok, túravezetők
foglalkoznak a gyerekekkel, akiket nem kiszolgálni,
hanem irányítani, nevelni szeretnének.
Kérjük, nézzék meg a fotókat az elmúlt évek táboraiból, ismerkedjenek meg a részletes programmal a
honlapunkon: http://kee.eck.hu.
Ezt a programot 10 – 14 éveseknek ajánljuk!
Táborvezető: Köves Gyula (20/326-4943 vagy
kovesgy01@t-online.hu)
Július „Radnai-havasok”
A hagyományos nyári programunk, hogy minden
évben bebarangoljuk a Kárpátok egy-egy hegységét.
Idén a Radnai-havasokkat vettük célba. A Radnai-havasok a Keleti-Kárpátok vonulatának legmagasabb és
a legtöbb alpesi vonást hordozó tagja. Első védettséget
1932-ben a Nagy-Pietrosz csúcsrégiója kapta 183 haon. 2000 óta pedig a hegységből 46000 ha Nemzeti
Park. Tervezett úticéljaink: Nagy-Pietrosz (2303m),
Gargaló (2159m), Mosolygó-tó (1789m), Borsahágó, Aranyos-Besztece forrástava (1650m), Gonosz
kő, Lóhavasi-vízesés.
A részletes program a honlapon lesz olvasható.
Túragazda: Sípos Viktor (30/668-6198, vagy
E-mail: sivi76@freemail.hu)

Gerincút, Radnai havasok
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Július „EKE tábor a Hargitán!”
Az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) minden évben
megrendezi Vándortáborát Erdély más-más tájait
bebarangolva. Az ötnapos találkozó (általában úgy
ezer jó ember összejön ilyenkor) során a rendezők
napi 3-4, különböző nehézségű túrát szerveznek,
természetesen túravezetővel. Jó alkalom túrázásra,
gondolatváltásra. Képzelj el egy hatalmas sátorvárost,
ahol a világ minden tájáról összegyűlnek egy hétre a
hegyeket szerető magyarok!
Ezt a programot elsősorban felnőtteknek és családoknak ajánljuk!
Túragazda: Köves Gyula (20/326-4943 vagy
E-mail: kovesgy01@t-online.hu)

Augusztus 15-20. „Tátra 2012.” Turisztikai tábor
a Magas Tátrában
Gyönyörű magashegyi völgyek, bővizű hegyi-patakok,
vízesések és maga a HEGY! Mindez és túráink változatossága a biztosíték arra, hogy mindenki megtalálja a
számára megfelelő nehézségű túrát, és így ez az öt nap
igazi feltöltődéssé és kikapcsolódássá váljék. A különutakat kedvelők bizonyára örülnek, hogy szállásunk a
lanovka és az elektrícska megállójának közelében lesz.
A részletes program a honlapon lesz olvasható.
Ezt a programot egyaránt ajánljuk diákoknak (10 éves
kortól) és felnőtteknek!
Jelentkezés: Köves Gyula (20/326-4943)
Köves Gyula

Program tervezet 2012 – Pestkörnyéki Kárpát Egyesület
Február 13-18. „Görgényi-havasok”
Az idei hótalpas túránk a Görgényi-havasokban lesz
február 13-tól 18-ig, az alábbiak szerint:
A túra útvonala: Maroshévíz (vasútállomás) – Magyaros-patak völgye – Kőgombák – Öreg-havas tető
– Fancsal-tető – Kakasos – Pável-sarok – Nagy Égett-kő
– Plesu-mező – Füleháza – Déda (vasútállomás).
Táv, szint: kb. 55-60 km, jelentős.
Utazás: vonattal (Corona nemzetközi gyors, odavissza).
Indulás: február 13-án (hétfőn) 17:40-kor a Keletiből,
érkezés Maroshévízre (14-én) 5:36-kor.
Indulás Csíkszeredából: 14-én 4:38-kor (Hargita IC),
érkezés Maroshévízre 6:15-kor.
Visszafelé: 18-án (szombaton) Dédáról indulunk
23:10-kor, és másnap reggel 8:20-kor érkezünk a
Keletibe.
Utazási költségek: Fortuna jeggyel: 38-€ x 315-Ft =
11 970-Ft/fő, 50%-os menettérti jeggyel: 71,20 € x
315-Ft = 22 428-Ft/ fő.
Ha esetleg nem lesz Fortuna jegy és 6 személynél
többen nem leszünk (Mo-ról), akkor mehetünk autóval, melynek költsége kb. 13 000-Ft/fő (6 személlyel
számolva), plusz a belföldi vonatjegy, az autóhoz való
visszautazáskor.
Ha autóval megyünk, akkor hétfő hajnalban indulunk,
a túrát Gyergyóremetén kezdjük és Borziatelepen

fejezzük be (Remete – Eszenyő-patak völgye – Bakta-nyereg – Kereszt-hegy – Öreg-havas tető – Nagy
Égett-kő – Plesu-mező – Borziatelep).
Felszerelés: téli cucc és hótalp.
Jelentkezési határidő: január 24.
Vámos László

az adóelszáSzja 1 % Közeleg
molás ideje. Kérünk

benneteket, hogy – az elmúlt évhez hasonlóan
– személyi jövedelemadótok 1%-ával egyesületünket támogassátok!
Jelentősebb összeghez úgy juthatunk, ha nemcsak magunk, hanem ismerőseink, munkatársaink
adóforintjait is sikerül megszereznünk.
Adószámok:
Magyarországi Kárpát Egyesület (MKE):
18036345-1-41,
Kárpát Egyesület, Eger (KEE):
18584202-1-10,
Pestkörnyéki Kárpát Egyesület (PKE):
18690651-1-13,
Kárpát Egyesület Miskolc (KEM):
18442544-1-05.
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Szorgos csapatunk az elmúlt években – Téry Ödön gondolataival egyetértésben – vállalta a lerobbant bükki menedékházak rendbetételét. Munkánkat nagyban segítette, hogy mind a Nemzeti Parkkal, mind az Egererdő Zrt-vel
példás egyesületünk kapcsolata. Nekik is köszönhető, hogy immáron hat erdei házikóban tudjuk fogadni mindazokat,
akik elfogadják a kárpátos szellemiséget és viselkedésmódot, betartják az erdő, pontosabban a természetvédelem írott
és íratlan szabályait. Információ: Köves Gyula (20/326-4943 vagy E-mail: kovesgy01@t-online.hu)

Tamáskúti ház

A Felsőtárkány – Lillafüred
közút melletti vendégházunk
csoportok, kempingezők pihenőhelye

Les ház

Az Egerhez közeli, ugyanakkor a
város zajától távoli Les ház főleg
családok számára kedvező

Guba ház

A Berva-völgy végében található
„legújabb” házunk kiválóan alkalmas baráti összejövetelekre.
Gépkocsival is megközelíthető
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Samassa kulcsosház

Gyönyörű környezetben, Felsőtárkánytól 7 km-re található
a Bükk legrégebbi (1889-ben
épült), működő menháza.
Öt szobában, összesen 29 ágy
(emeletes vaságyak) áll a nomád
körülményeket kedvelő turisták
rendelkezésére. A terület kiválóan alkalmas táborozásra, iskolai
csoportok erdei szállására

Őrkő ház

Az Őr-kő tövében, a kéktúra
útvonalon megbújó Örkő ház
a kalandvágyók, vérbeli túrázók
ideális szálláshelye

Peskő ház

Azoknak a túrázó társaságoknak
ajánljuk, akik igazi csendre és
nyugalomra vágynak

