140 éves a Magyarországi Kárpát Egyesület
Az MKE jubileumi rendezvénysorozata
(2013. augusztus 6 – 11.)

Tájékoztató kiadvány
A Magyarországi Kárpát Egyesület jubileumi rendezvénysorozatának programjai
nyilvánosak. A túrákat vizsgázott túravezetők vezetik. Minden jelentkező részt vehet rajtuk,
aki tudomásul veszi, hogy a Magas-Tátra magashegységnek számít, továbbá megfelelő
erőnléttel, ruházattal és felszereléssel rendelkezik és hajlandó elfogadni a túravezetők
intelmeit.
Minden napra négy túrát tervezünk, A, B, C, D jelöléssel. Edzett, erős, a túrázásbanhegymászásban jártas túratársaink részére két nehéz túrát szervezünk minden napra, egy „A”
és egy „B” túrát. Az „A” túrák részét képezik a Teljesítmény Túrázók Társasága éves
teljesítménytúra túraprogram kiírásának. Akik az „A” túrán vesznek részt, azok a
teljesítménytúrázás szokásai, szabályai szerint teljesíthetik a távot.
Az „A” és „B” túrák közül az egyik túra hosszú gyalogos túra lesz, amely magas hágókon kel
át, a másik erősnek mondható túra valamelyik, a turisták által is szabadon mászható
hegycsúcsra vezet fel. Az „A” és „B” túrákon a résztvevők alsó korhatára 16 év.
Minden napra tervezünk egy középnehéz („C”) túrát, amelyik az egyik hosszú túra könnyített,
rövidített változata lesz. Gyerekek csak szülői kísérettel vehetnek részt rajta. Az alsó
korhatára 12 év.
Minden napra tervezünk egy gyermekes, családbarát, 4-5 kilométer hosszú, sétálós
kirándulást („D” túrát). A túra tartalma és távja a részvevők teljesítőképességéhez igazodva,
naponta kis mértékben változhat.
Kötéltechnikás, sziklamászó túrát nem tervezünk.
Lehetőséget teremtünk arra is, hogy részvevőink a szlovák hegyivezetők valamelyik
hegycsúcsra vezetett túrájára is benevezhessenek (pl. a Gerlachfalvi-csúcsra). Várható
költsége: kb. 75.000 forint/négy-öt fő. Ebben az esetben a szlovák hegyivezetők utasításai a
mérvadóak.
A túranapok általános menetrendje: minden este a kemping egy meghatározott helyén
megbeszélést, eligazítást fogunk tartani a következő napi túrákkal kapcsolatban. Ekkor
pontosítjuk a másnapi túrára induló buszok indulási idejét is. A buszok a megbeszélt időben,
pontosan indulnak. Ezúton kérjük a tisztelt túratársakat, hogy a buszok indulási idejét, a
többi túratársra való tekintettel, vegyék komolyan! A buszok kiviszik utasaikat a túra
kezdőpontjára, majd visszatérnek a táborba. Minden túrához (A, B, C, D,) minimum egy fő

túravezetőt biztosítunk. A túravezető azért van, hogy a túrán, mindenki jól érezhesse magát,
és balesetmentesen térhessenek vissza a szálláshelyre. Ezért a túravezető szava szentírás. A
túravezető végigkalauzolja a társaságot a kiírt útvonalon. Alapesetben a túra végén a csapat a
túravezetővel visszatérhet a táborba. Nap végén a nagy busz csak egy fordulóval szedi össze a
túratársakat.

(Kötelező) általános felszerelés minden túranapra:
•
•
•
•
•
•
•

Kényelmes, bejáratott lábbeli, lehetőség szerint kemény talpú, magas szárú bakancs.
Meleg pulóver, vagy polár kabát, felső szél-és esőálló öltözet.
Minimum egy literes kulacs/fő, ivóvíznek
Útravaló elemózsia, szendvics, nasi.
Fejlámpa vagy elemlámpa.
Kis hátizsák.
Izolációs mentőfólia.

Ajánlott felszerelés minden túranapra:
•
•
•
•
•
•

Feltöltött, működőképes mobiltelefon. A telefonokat esténként fel lehet tölteni.
A Magas-Tátra turista térképe és egy tájoló.
Egy pár síbot, lehetőleg teleszkópos.
Úgynevezett „bírósíp”.
Útiokmány (útlevél, vagy egyéb személyazonosságot igazoló irat), költőpénz.
Az MKE által kiadott programfüzet, mely tartalmazza az adott nap túraleírását,
útvonalát, rendezők és a Tátrai Hegyi Szolgálat (Tatranská Horska Sluzba)
elérhetőségét, telefonszámait.

Részvételi feltételek, regisztráció.
Szeretettel várunk minden kedves „kárpátost”, az Erdélyi Kárpát Egyesületet és osztályai, a
Kárpát Egyesület Eger, a Pestkörnyéki Kárpát Egyesület, a Magyarországi Kárpát Egyesület
tagságát, a Kárpát Egyesület Miskolc tagjait és mindazon barátainkat, vendégeinket, akik
szeretnének részt venni az MKE születésnapi rendezvényein.
Táborunk a Tátralomnic (Tatranská Lomnica) alatt két km-re lévő Tatranec autós kempingben
lesz. Az egyesület tagságának utaztatását az MKE szervezi meg 50 fős panoráma buszokkal.
A szállás történhet sátorban, faházakban és hotelszobákban. A szállás mellett, félpanziós
ellátás is rendelhető.

A rendezvénysorozat főbb adatai:
Budapesti indulás: a Felvonulási térről, a Műcsarnok háta mögött: augusztus 6-án, kedden a
délutáni órákban. A pontos indulási időről a jelentkezőket e-mailben fogjuk értesíteni.
Indulás Egerből: augusztus 6-án kedden a délutáni órákban. A pontos indulási időről a
jelentkezőket e-mailben fogjuk értesíteni.
Tábornyitás: 2013. augusztus 6-án a Tatranec kemping udvarán, 19 órakor.
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Első túranap: augusztus 7. szerda.
Utolsó túranap: augusztus 10. szombat.
Táborzárás: 2013. augusztus 11-én vasárnap a Tatranec kemping udvarán, 14 órakor.
Utazás 45-50 férőhelyes panoráma buszokkal.
Első éjszaka: augusztus 6/7. kedd/szerda.
Utolsó éjszaka: augusztus 10/11. szombat/vasárnap. Tehát öt éjszaka.
A rendezvénysorozat ünnepi, egyben záró ebédje: 2013. augusztus 11. vasárnap 12 órakor
a kemping dísztermében lesz megtartva.

Részvételi költségek:
Hotel: 2-3 ágyas szobák fürdőszobával (összesen 34 férőhely).
•

Szállás ellátás nélkül: 13,5 euró/fő/éj. Öt éjszakára: 67,5 euró/fő.

•

Szállás félpanzióval: 21,5 euró/fő/éj.

Faház: 56 férőhelyes, 14 x 4 személyes házak fürdőszobával, kis, felszerelt konyhával,
hűtőszekrénnyel.
•

Négy fő szobánként (így kényelmes) 13,5 euró/fő/éj. Öt éjszakára: 67,5 euró/fő.

•

Szállás félpanzióval: 21,5 euró/fő/éj.

Lehetőség van arra, hogy a négy személyes faházban hatan lakhassanak.
• Hat fő faházanként (kissé szoros) 11 euró/fő/éj. Öt éjszakára: 55 euró/fő.
A hotel és a faház árai között nincs különbség. Ez a szervezők szállásfoglalás alkujának
eredménye, látszólag a hotel javára. A faházban kis konyha van. Megspórolható a félpanzió.
A hotelszobában nincs főzési lehetőség, így a hotel szobát választók az étterem, egyébként
kiváló, konyhájára számíthatnak.
Sátorszállás: 1500 férőhely. A sátorozáshoz igénybe vehető szolgáltatások: közös vizesblokk
(fürdési lehetőség), főzőhelyiség (szabad tűz és teakonyha).
•
•
•

Egy sátorhely 3,5 euró/éj.
+ 3,5 euró/fő/éj.
+ 1 euró/sátor/éj – idegenforgalmi adó.

Pl. ha ketten érkeznek egy sátorral, akkor kettőjüknek 11,5 euróba (kb. 3500,- forint) kerül a
Tatranec kempingben egy éjszaka.
Félpanzió: svédasztalos reggeli 3 euró/fő. A vacsora: 5 euró/fő. Összesen: 8 euró/fő.
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Az ünnepi vacsora 10 euró/fő.
Gyermekkedvezmény: 12 éves kor alatt 16 euró/gyermek faház, vagy hotelszobás, félpanziós
ellátásnál vehető igénybe. (Felnőtteknek a hotel félpanzióval: 21,5 euró/fő.)
A fenti árakból, mindenki kikalkulálhatja a saját szállás-és félpanziós költségét.
Az utazási költség nagy busszal: 15.000 forint / fő. (Az összeg tartalmazza a Budapest Tátralomnic közötti oda-vissza utat, valamint a tátrai túrák bérelt buszos utazásait és a
buszsofőrök kötelező napidíjait, szállásköltségeit.) A Magyarországi Kárpát Egyesület, az
MKE és a PKE, minimum két éves tagsággal rendelkező tagjainak 15.000 forint kedvezményt
biztosít. Az egriek és az erdélyiek saját maguk szervezik a buszos utazásukat, saját maguk
kalkulálják ki az árakat, abba az MKE nem szól bele.
*Az MKE túráin azok is részt vehetnek, akik a Kárpát Egyesület tagságától teljesen
függetlenül szervezik az utazásukat, szállásukat. Itt elsősorban az egyesület túráit látogató, de
nagyobb függetlenséget kedvelő teljesítménytúrázókra gondolunk, akiknek, ha az egyesület
autóbuszos szolgáltatását igénybe szeretnék venni, a busz költségeihez hozzá kell járulniuk,
vagyis az adott táv arányosan rájuk eső részét, meg kell fizetniük.
Jelentkezési határidő
Mivel foglalási díjat kell fizetnünk, a végleges jelentkezés előleg fizetéséhez kötött. Az
előleget a jelentkezéssel egy időben, de legkésőbb 2013. április 25-ig kell megfizetni.
Az MKE tagságának, ill. a budapesti vendégeinknek személyesen: 2013. április 25. csütörtök
estig, az MKE szokásos klubnapján lehet jelentkezni.
Cím: Budapest, XIII. kerület, Váci út 19. Mountex ház, a Boulder klub fölötti zsibongóban.
E-mailben: 2013. április 25. csütörtök éjfélig, kitöltött adatlappal és az előleg csekken történő
befizetésével, vagy banki átutalással lehetséges.
Az MKE tagok és a budapesti vendégeink
Májer Zsuzsánál, e-mail: majer.mke@gmail.com, vagy
Lindmayer Évánál, e-mail: lindmayer.eva@chello.hu jelentkezhetnek.
Fizetendő előleg:
A buszos szolgáltatást igénybe vevők és a sátorszállást választóknak 5.000 forint az előleg.
A buszos szolgáltatást igénybe vevők és a hotel, illetve a faházas elszállásolást választóknak:
10.000 forint az előleg.
A Magyarországi Kárpát Egyesület bankszámlaszáma: Pátria Takarékszövetkezet:

65100149 – 11345109
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Kérjük, a tisztelt jelentkezőket, hogy minden esetben, írják a közlemény rovatba a
feladó nevét, és a pénz rendeltetését, pl.: „Tátra előleg”. A beérkező pénzeket ezen adatok
alapján tudjuk azonosítani.
Kérjük a tisztelt Tagságot, hogy a részvételi szándékát minden kedves jelentkező minél
hamarabb jelezze. A hotel szobákat és a faházakat a jelentkezések sorrendjében töltjük fel.
Az erdélyi vendégeink Veres Ágnesnél (Kolozsvár – veres.agnes@eke.ma), vagy VadászSzatmári Istvánnál (Gyergyószentmiklós – vszistvan@gmail.com) jelentkezhetnek.
Egri vendégeink Köves Gyulánál (kovesgy01@t-online.hu) jelentkezhetnek.
A Pestkörnyéki Kárpát Egyesület tagjai Májer Zsuzsánál (majer.mke@gmail.com), vagy
Vámos Lászlónál (noznorb@gmail.com) jelentkezhetnek.
További lehetőségek, költségek:
Szlovák hegyivezetők által vezetett csúcsmászások (pl.: Gerlachfalvi-csúcs) díjai:
Öt fő esetén 50 euró/fő.
Négy fő esetén 60 euró/fő.
3 fő esetén 80 euró/fő.
(Az MKE teljesítménytúráin résztvevő teljesítménytúrázók nevezési díja: 500-1000 forint/fő – közel 1.7-3.3
euró, - a többi, általunk vezetett túrán való részvétel ingyenes.)

A rendezvényszervezők az igényeket összegyűjtik, a költségeket és a csúcsmászások
feltételeit a hivatásos hegyivezetők diktálják. A csúcsmászási igényt a táborra való
jelentkezéskor a jelentkezési adatlapon kell jelezni.
Barlangliget (Tátáránská Kotlina), barlangi belépő: 7 euró/fő.

Túranaptár
2013. augusztus 7. szerda, az első túranap.
„A” (nehéz) túra.
A túra megnevezése: Lengyel-nyereg teljesítménytúra.
Gyülekező a kempingben, indulás a nagy busszal 7:30-kor. *
A „Lengyel-nyereg” teljesítménytúra főrendezője, túravezetője: Wehner Géza
Első rendezés, nappali teljesítménytúra.
A rajt helye és ideje: Lysá Poľana, parkoló, augusztus 7. (szerda) 9:00 óra.
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Útvonal leírása: Lysá Poľana (971m) – a kék jelzésen – Poduplszki-völgy (Bielovodská
dolina) – Bialka-rét (Bielovodská poľana) – Biele voda erdészház – Litvorovy-tó – Fagyott-tó
(Zamrznuté pleso) – zöld jelzésen fel a Lengyel-nyeregbe (Poľskỳ hrebeň 2200m). A
nyeregből lehetőség van felkapaszkodni a Kis-Viszokára (turisták által mászható csúcs)
(Vỳchodná Vysoká 2429m). A zöld jelzésen – Felkai-völgy (Velicka dolina) – Felkai-tó
(Velické pleso) – Sziléziai-ház (Sliezsky dom) – sárga jelzésen le Ótátrafüred (Starỳ
Smokovec).
A cél helye: Ótátrafüred, a sikló alsó állomása.
Nevezési díj a helyszínen: 500,- Ft./fő.
Az út hossza: 21,5km,
Szint: 1460m,
Szintidő: 10 óra.
Díjazás: MKE oklevél és kitűző: az MKE rendezvénysorozat jelvénye.
Étkezési szolgáltatások: gyümölcs és édesség a rajtnál, egy-egy üdítő a Sziléziai-háznál és a
célban.
Egyéb szolgáltatás: csomagszállítás a rajtból a célba.
„B” (nehéz) túra.
A túra megnevezése: Jávor-völgyi túra.
Gyülekező a kempingben és indulás a nagy busszal 7:30-kor.*
A túravezetőt az előző esti eligazításon nevezzük meg.
A túra indulási helye és ideje: Javorina buszmegálló, augusztus 7. (szerda) 9:00 óra.
A túra útvonala: Javorina (Tatranská Javorina 1000m) – zöld jelzésen – Murány-ház (Pod
Muráňom) – Jávor-völgy (Javorova dolina) – Hátsó Jávor-völgy (Zadná Javorová dolina) –
Kis-Nyereg-hágó (Sedlo Sedielko 2376m) – a zöld jelzésen tovább, lefelé a Kis-Tarpataki
Kék-tó (Modré pleso) – Téry menedékház (Téryho chata 2015m) – Kis-Tarpataki-völgy
(Mala Studená dolina) – Zamkovszki menedékház (Zamkovského chata) – piros jelzésű
Magisztrále (Magistrála) – Tarajka (Hrebienok) – zöld jelzésen tovább lefelé – Ótátrafüredre
a sikló alsó állomására.
Táv: 22,5 km.
Szint: 1400m.
Ideje: 8,5-9 óra.
„C” (középnehéz) túra:
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A túra megnevezése: Rezesbanda-túra. (Szépségében ötcsillagos túra.)
Gyülekező: Tatranec kempingben, a busz indulási ideje: 7:30-kor.*
A túravezetőt az előző napon, az esti eligazításon nevezzük meg.
A túra indulási helye és ideje: Javorina buszmegálló, augusztus 7. (szerda) 9:00 óra.
A túra részletes útvonala: Javorina (Tatranská Javorina, 1000m), a kék jelzésen – Jávor-völgy
(Jarová dolina) – Javorina-patak hídja (Javorinka, 1097m), – Murány erdészház (Pod
Muáňom) – Hátsó Rézaknák-völgye (Zadné Meďodoly) – Kopa-hágó (Kopské sedlo, 1749m)
– továbbra is a kék jelzésen – Nagy-Fehér-tó (Velké Biele pleso, 1615m), egykoron a tó
partján állott a Késmárki-menedékház, mely tűzvész áldozata lett – kék jelzésen Késmárkivölgy (Dolina Kezmarskej) – Matlárháza ( Tatranské Matliare 885m).
A túra végállomása: Matlárháza.
Táv: 19,5km,
Szint: 864m.
Ideje: 6 óra.
Szervező megjegyzése: a „B” és a „C” túrák közel azonos nehézségűek. Az előbbi valódi
magashegyi hágótúra, az utóbbi a „Rezesbanda-túra” gyönyörű virágos mezőkön, a mészkő
Bélai-Tátra és a kristályos szerkezetű Magas-Tátra közötti „törésvonalon” kapaszkodik fel a
Kopa-hágóba. Mind esztétikai, mind geológiai csemegének számít.
„D” (családbarát) túra.
A túra megnevezése: Maci Laci birodalma-túra.
Gyülekező a Tatranec kempingben, a busz indulási ideje 7:30 kor.*
A túravezetőt az előző napon, az esti eligazításon nevezzük meg.
A túra indulási helye és ideje: Lysá Poľana, augusztus 7. (szerda), 9:00 óra.
A túra részletes útvonala: Lysá Polana (971m) – a kék jelzésen – Poduplaszki-völgy
(Bielvodská dolina) – Bialka-rét (Bielovodská poľana, 1050m), – Biela voda erdészház
( Hoháren Biela voda) – idáig 3,8 km. Innen visszatérünk Lysá Poľlana parkolóig.
A gyönyörű Bialka-patak mentén, kellemes séta oda-vissza. Ha a gyerekek még bírják, akkor ajánlott Javorinát
is meglátogatni. Gyönyörű a fatemplom és érdemes Christian Hohenlohe német herceg (1848-1926) egykori
vadászkastélyát is felkeresni. A kirándulás végén az egyesületi busszal visszatérés a Tatranec kempingbe.

A túra végállomása: Tatranec kemping.
Táv: 7-8 km.
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Szint: 120-150m.
Teljesítési ideje: 2-3 óra.
Augusztus 8. csütörtök, második túranap.
„A” (nehéz) túra.
A túra megnevezése: Átkelés a Bélai-Tátrán –teljesítménytúra.
Gyülekező a Tatranec kempingben, indulás a nagy busszal 8:00-kor.*
A szervező – túravezető neve: Wehner Géza
Első rendezés, nappali teljesítménytúra.
A rajt helye és ideje: Zár (Ždiar), buszmegálló, augusztus 8. (csütörtök) 9:00-kor.
A célba érkezés helye: Barlangliget (Tatranská Kotlina), Fürdőház.
A túra útvonala: Zár (Ždiar, 896m) – a zöld jelzésen a zöld jelzés és a tanösvény elágazásáig –
Fehér-völgy (Monkova dolina) – Széles-nyereg (Široké sedlo, 1830m) – Kopa-hágó (Kopské
sedlo, 1780m) – a kék jelzésen dél-keletnek – Nagy-Fehér-tó (Velke Biele pleso, 1615m) –
egykoron itt, a tó partján állott a Késmárki-menedékház, mely tűzvész áldozata lett – a zöld jelzésen keleti
irányba indulva Gyopár-menedékház (chat Plesnivec) – Barlangliget ( Tatranská Kotlina).
Táv: 19,1 km.
Szint: 1520m.
Szintidő: 9 óra.
Nevezési díj: 500 forint.
Díjazás: emléklap, kitűző.
Étkezési szolgáltatások: gyümölcs, édesség a rajtnál.
Vízvételi lehetőség: a rajtnál, és a Gyopár-menedékházban.
Egyéb szolgáltatás: csomagszállítás a rajtból a célba.
Szervezői megjegyzés: A tátrai túrák közül ez az egyik legszebb túra! Augusztusban virágba borulnak a
hegyoldalak. Ajánlott alaposan körülnézni, és ha az időjárás engedi, annyit nézelődni, fotózni, amennyit csak
lehet! A cirkuláris polárszűrő hasznos lehet.

„B” (nehéz) túra.
A túra megnevezése: Túra a Fehér-tavi-csúcsra.
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Gyülekező a Tatranec kempingben, a busz indulási ideje 8:00-kor.*
A túravezetőt az előző napon, az esti eligazításon nevezzük meg.
A túra indulási helye és ideje: Biele voda buszmegálló (925m), augusztus 8. (csütörtök) 9:00
óra.
A túra részletes útvonala: Biele voda – sárga jelzésen fel egészen a Zöld-tavi menedékházig
(Chata pri Zelenom plese 1551m) – tovább a sárga jelzésen – Vörös-tavi-völgy (Červená
dolina) – Vörös-tó (Červené pleso 1811m) – Kék-tó (Blasé pleso 1865m) – Karó-tavi-hágó
(Kolové sedlo 2092m) – a hágóból jobbra fel a Fehér-tavi-csúcsra (Jahňaci štít 2229m). Rész
táv: 10 km, szint: 1304m, szintidő: 4.5 óra.
A Fehér-tavi-csúcsról visszaereszkedünk a Zöld-tavi menedékházig, onnan a piros jelzésen, a
Magisztrálén – Háromszög-tó (Trojrohé pleso 1625m) – Nagy-Fehér-tó (Veľké Biele
pleso1612m) egykoron e tó partján állott az MKE által épített Késmárki-menedékház
(1615m), mely tűzvész áldozata lett. Innen keletre a zöld jelzésen folytatjuk az utunkat –
Gyopár-menedékház (chata Plesnivec) – Barlangliget (Tatranská Kotlina).
A túra végállomása: Barlangliget.
Össztáv: 22 km.
Szint: 1500m.
Teljesítési ideje: 8-9 óra.
Szervezői megjegyzés: A tátrai túrák közül ez az egyik legszebb túra! Augusztusban virágba borulnak a
hegyoldalak. Ajánlott alaposan körülnézni, és ha az időjárás engedi, annyit nézelődni, fotózni, amennyit csak
lehet! A cirkuláris polárszűrő hasznos lehet.

„C” (középnehéz) túra.
A túra megnevezése: In memoriam Késmárki-menedékház.
Gyülekező a Tatranec kempingben, a busz indulási ideje 8:00 óra.*
A túravezetőt az előző napon, az esti eligazításon nevezzük meg.
A túra indulási helye és ideje: Barlangliget, augusztus 8. (csütörtök), 9:00 óra.
A túra részletes útvonala: Barlangliget ( Tatranská Kotlina 760m) – zöld jelzésen Zúgó forrás
utáni elágazásig – Hét-forrás-völgy (Dolina Siedmich prameňov) – Gyopár-menedékház
(Chata plesnivec 1269m) – Nagy-mező (Rakúska poľana 1500m) – Elülső-Rézaknák-völgye
(Predné Meďodoly) – Nagy-Fehér-tó (Veľké Biele pleso 1612m) - egykoron itt, a tó partján állott a
Magyarországi Kárpát Egyesület által épített Késmárki-menedékház – innen a kék jelzésen dél-keletnek
fordulva, leereszkedünk a Késmárki-völgybe (Dolina Kezmarskej Bielej vody) – a kék
jelzésről rátérünk a sárgára – és tovább folytatjuk az utunkat lefelé Biele vody autóbusz
megállóig.
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A túra végállomása: Biele vody buszmegálló.
Táv: 16,5 km.
Szint: 852m.
Teljesítési ideje: 5,5 – 6 óra.
„D” (családbarát) túra.
A túra megnevezése: Barlangligeti - barlangtúra.
Gyülekező a Tatranec kempingben, a busz indulási ideje: 8:00 óra.*
A túravezetőt az előző napon, az esti eligazításon nevezzük meg.
A túra indulási helye és ideje: Barlangliget, augusztus 8. (csütörtök), 9:00 óra.
A túra részletes útvonala: Kirándulás Barlangligeten.
A túra végállomása: Barlangliget.

Augusztus 9. péntek, harmadik túranap.
„A” (nehéz) túra.
A teljesítménytúra megnevezése: Túra a Kriván-csúcsra.
Gyülekező a kempingben, indulás a nagy busszal: 8:00 óra.*
A teljesítménytúra főszervezője és túravezetője: Wehner Géza
Első rendezés, nappali teljesítménytúra.
A rajt helye és ideje: Három-forrás (Tri Studničky), augusztus 9. (péntek), 9:00 óra.
A célba érkezés helye: Csorba-tó.
Az útvonal leírása. Három-forrás (Tri Studničky) 1140m – zöld jelzésen fel a Krivánra
(Kriváň) 2494m.
Résztáv: 6km, 3 óra, 1360m.
A csúcsról leereszkedünk a kék jelzésen – a piros jelzésig a Magisztráléig – a Magisztrálén
Csorba-tóig (Štrbské pleso)1340m.
Táv: 15 km.

10

Szint: 1500 m.
Szintidő: 7 óra.
Nevezési díj: 500,- Ft.
Díjazás: emléklap, a rendezvénysorozat kitűzője.
Étkezési szolgáltatás: gyümölcs és édesség a rajtnál.
Vízvétel: A rajtnál és a célban.
Egyéb szolgáltatás: csomagszállítás a rajtból a célig.
„B” (nehéz) túra.
A túra megnevezése: A Nagy-Szoliszkó kerülő túra/ Fátyol-vízesés túra.
Gyülekező a Tatranec kempingben, a busz indulási ideje 8:00 óra.*
A túravezetőt az előző napon, az esti eligazításon nevezzük meg.
A túra indulási helye és ideje: Csorba-tó/Hotel FIS (1360m), augusztus 9. (péntek), 9:00 óra.
A túra részletes útvonala: Csorba-tó – sárga jelzéses Mlinica-völgy (Mlynická dolina) –
Fátyol-vízesés (Vodopád Skok 1780m) – Szkok-tó (Pleso nad Skokom 1801m), - a sárga
jelzésen tovább – Zerge-tavak (Kozie plesá) – Szentiványi-tó (Capie pleso 2072m) – láncos
kapaszkodó, egyirányú közlekedés, csak ebből az irányból - Lorenz-hágó (Bystré sedlo
2314m) – Felső-Wahlenberg-tó (Vyšné Wahlenbergovo pleso 2145m) – Alsó-Wahlenberg-tó
(Nižné Wahlenbergovo pleso 2053m) – a kék jelzés találkozása után is a sárgán tovább – a
Furkota-völgyi menedékház alapjai mellett tovább a piros jelzésű Magisztráléra dél-nyugati
irányba – Csorba-tó/Szoliszkó üdülő (1346m).
A túra végállomása: Csorba-tó/Szoliszkó üdülő (1346m).
Táv: 13,5km.
Szint: 970m.
Teljesítési ideje: 6,5 óra.
„C” (középnehéz) túra.
A túra megnevezése: Elülső-Szoliszkó-torony csúcsmászó túra.
Gyülekező a Tatranec kempingben, a busz indulási ideje: 8:00 óra.*
A túravezetőt az előző napon, az esti eligazításon nevezzük meg.
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A túra indulási helye és ideje: Csorba-tó/Hotel Pátria (1346m), augusztus 9. (péntek), 9:00kor.
A túra részletes útvonala: Csorba-tó – a kék jelzésen – Szoliszkó menedékház (Chata pod
Soliskom 1840m) – innen tovább jobbra a piros jelzésen fel az Elülső-Sóhegy-toronyra
(Predné Solisko 2093m). A csúcsról vissza a már megismert útvonalon Csorba-tóhoz.
A túra végállomása: Csorba-tó.
Táv: 11km.
Szint: 750m.
Teljesítési ideje: 4,5 óra.
„D” (családbarát) túra.
A túra megnevezése: Kirándulás a Poprádi-tóhoz.
Gyülekező a Tatranec kempingben, a busz indulási ideje: 8:00 óra.*
A túravezetőt az előző napon, az esti eligazításon nevezzük meg.
A túra indulási helye és ideje: Csorba-tó, augusztus 9. péntek, 9:00 óra.
A túra részletes útvonala: Csorba-tó/Hotel Pátria – a piros jelzésű Magisztrálén északra –
Poprádi-tóhoz (Popradské pleso 1495m). Résztáv: 5km. Poprádi-tótól – kék jelzésen lefelé az
aszfaltúton – Poprádi-tó villamos (Elektricska) megálló.
A túra végállomása: Poprádi-tó villamosmegálló.
Táv: 9km.
Szint: 150m.
Teljesítési ideje: 2,5 óra.
Augusztus 10. (szombat), negyedik túranap
az MKE „Születésnapi” emléktúrák” napja.
„A 1-es” születésnapi teljesítménytúra: Átkelés a Magas-Tátrán, Zakopánétól
Ótátrafüredig.
Gyülekező a kempingben, indulás a nagy busszal: 2013. augusztus 10-én, 3:30-kor!*
A teljesítménytúra főszervezője és túravezetője: Wehner Géza
Első rendezés, nappali teljesítménytúra.
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A rajt helye és ideje: Zakopane Kuznice, a Gáspár-csúcs (Kasprowy Wierch) alatti felvonó
töve, augusztus 10-én, 5:00 - 6:00 között.
A célba érkezés helye: Ótátrafüred, sikló alsó végállomása.
Az útvonal leírása: Zakopane Kuznice – Murowaniec-turistaház – Zawrat-nyereg – Lengyel
Öt-tó völgye – Halas-tó (Morskie Oko) – Tengerszem-csúcs (Rysy 2500m) – Hufalvy-hágó
(sedlo Váha) – Menguszfalvi-völgy – Poprádi-tavi turista szálló – Oszterva-nyereg (Sedlo pod
Ostrvou) – Felső turistaút (Magisztrálé) – Sziléziai-ház - Ótátrafüred.
Táv: 40,2km.
Szint: 3860m.
Szintidő: 16 óra.
Nevezési díj: 1000,- forint.
Díjazás: emléklap, a rendezvénysorozat kitűzője.
Étkezési szolgáltatás: gyümölcs és édesség a rajtnál.
Vízvétel: a rajtnál és a célban.
Egyéb szolgáltatás: csomagszállítás a rajtból a célig.
„A 2-es” születésnapi teljesítménytúra: Átkelés a Magas-Tátrán, Zakopánétól a Popráditóig.
Gyülekező a kempingben, indulás a busszal: 2013. augusztus 10-én, 3:30-kor!*
A teljesítménytúra főszervezője és túravezetője: Wehner Géza
Első rendezés, nappali teljesítménytúra.
A rajt helye és ideje: Zakopane Kuznice, a Gáspár-csúcs (Kasprowy Wierch) alatti felvonó
töve, augusztus 10-én, 5:00 – 6:00 óra között.
A célba érkezés helye: Poprádi-tavi turistaszálló.
Az útvonal leírása: Zakopane Kuznice – Murowaniec-turistaház – Zawrat-nyereg – Lengyel
Öt-tó völgye – Halas-tó (Morskie Oko) – Tengerszem-csúcs (Rysy 2499m) – Hufalvy-hágó
(sedlo Váha) – Menguszfalvi-völgy – Poprádi-tavi turistaszálló.
Táv: 25,3km.
Szint: 2880m.
Szintidő: 12 óra.

13

Nevezési díj: 1000,- forint.
Díjazás: emléklap, a rendezvénysorozat kitűzője.
Étkezési szolgáltatás: gyümölcs és édesség a rajtnál.
Vízvétel: a rajtnál és a célban.
Egyéb szolgáltatás: csomagszállítás a rajtból a célig.
„B” (nehéz) túra.
A túra megnevezése: Tengerszem-csúcs túra.
Gyülekező a Tatranec kempingben, a busz indulása: 8:00-kor.*
A túravezetőt az előző napon, az esti eligazításon nevezzük meg.
A túra indulási helye és ideje: Csorba-tó/Helios üdülő (1346m), augusztus 10. (szombat) 9
óra.
A túra részletes útvonala: Csorba-tó – piros jelzésen (Magisztrálén) – Poprádi-tó (Popradské
pleso 1500m) – a kék jelzésen tovább a Menguszfalvi-völgyben (Mengusovská dolina) – piros
jelzés elágazásáig, onnan a piroson a Békás-tavak-katlanába ( Kotlina Žabích plies) – Békástavak (Žabie plesá) – a tófal oldalában vasláncok - Hunfalvy-völgyecske (Dolinka pod Váhou)
– Rysy menedékház (Chata pod Rysmi 2250m) - Hunfalvy-hágó (Sedlo Váha 2337m) – a
hágótól balra meredeken, nagy kőtörmeléken fel a Tengerszem-csúcsra (Rysy 2499m).
Résztáv: 10.8km, szint: 1153m, 4.45 óra. A csúcsról vissza a már megismert útvonalon
Csorba-tóhoz.
A túra végállomása: Csorba-tó.
Össztáv: 21,6km.
Szint: 1153m.
Teljesítési ideje: 8,5 óra.
„C” (középnehéz) túra.
A túra megnevezése: Átkelés az Oszterván.
Gyülekező a Tatranec kempingben, a busz indulási ideje: 8:00-kor.*
A túravezetőt az előző napon, az esti eligazításon nevezzük meg.
A túra indulási helye és ideje: Csorba-tó/Helios üdülő (1346m), augusztus 10. szombat, 9 óra.
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A túra részletes útvonala: Csorba-tó – piros jelzésen (Magisztrálén) – Poprádi-tó (Popradské
pleso) 1500m – tovább a Magisztrálén, fel a szerpentinen – Oszterva-nyereg (Sedlo pod
Ostrvou) 1959m. Résztáv: 6.5km, szint: 640m, idő: 3 óra.
Az Oszterva-nyeregből tovább a Magisztrálén – Batizfalvi-tó (Batizovské pleso 1879m) –
Felkai-tó (Velické pleso) – Sziléziai-turistaszálló (Sliezsky dom 1667m) – zöld jelzésen délkeletre lefelé indulunk – az Alsó-Felkai-réten (Nižná Velická poľana) sárga jelzés találkozása
után, tovább a zöldön le – Tátraszéplak (Tatranská Polianka 1005m).
A túra végállomása: Tátraszéplak.
Táv: 18,7km.
Szint: 923m.
Teljesítési ideje: 7 óra.
„D” (családbarát) túra.
A túra megnevezése: Kirándulás a Tarpataki-vízeséseknél.
Gyülekező a Tatranec kempingben, a busz indulási ideje: 8:00-kor.*
A túravezetőt az előző napon, az esti eligazításon nevezzük meg.
A túra indulási helye és ideje: A Tarajka, a sikló felső állomása, augusztus 10. (szombat)
9:00-kor.
A túra részletes útvonala: Siklóval fel a Tarajkához. Tarajka – Bilík menedékház (Bilíková
chata 1255m) – Tarpataki-vízesések (Studenovodské vodopády) – Nagy-vízesés (Veľký
vodopád) – és vissza Tarajkához.
A túra végállomása: Ótátrafüred.
Táv: 5km.
Szint: 150m.
Teljesítési ideje: 3 óra.

A rendezvényszervezők és túravezetők elérhetőségei:
Erdélyi Kárpát Egyesület: www.eke.ma
Kárpát Egyesület, Eger: www.kee.eck.hu
Magyarországi Kárpát Egyesület: www.karpategyesulet.hu
•

Szőcs Ernő, az MKE elnöke: szocserno@freemail.hu

•

Veres Ágnes, az Erdélyi Kárpát Egyesület titkára: veres.agnes@eke.ma
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•

Kolósi András, a Kárpát Egyesület Miskolc elnöke: komandras@freemail.hu

•

Köves Gyula, a Kárpát Egyesület, Eger elnöke: kovesgy01@t-online.hu

•

Vadász-Szatmári István, a Gyergyószentmiklósi EKE elnöke: vszistvan@gmail.com

•

Lehotzky Gyula, az MKE ügyvezetője: lehotzky.gyula@freemail.hu

•

Majer Zsuzsanna, az MKE titkára: majer.mke@gmail.com

•

Vámos László, a Pestkörnyéki Kárpát Egyesület elnöke: noznorb@gmail.com

•

Wehner Géza, az MKE alelnöke, a rendezvénysorozat teljesítménytúráinak főszervezője:
wg@si.hu

•

Mályi József, az MKE alelnöke, a rendezvénysorozat szervezője:
malyi.jozsef@gmail.com
Tel: +36-30-3944-715

Postacím: 1244 Budapest, Pf.: 800. / 1054 Budapest, Alkotmány u. 16.

Budapest, 2013. március 10. Mályi József
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