PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET
Tájékoztató

Kárpátok Bércein Vándorút
2013. július 19 – augusztus 4.

Általános tudnivalók:
A Kárpátok Bércein Vándorút programunk keretében idén a Kárpátkanyar és a
Keleti-Kárpátok egy részének hegyeit járjuk be, természetesen a bélyegzőket most is
visszük, és fúrjuk-ragasztjuk be az utunkon az arra alkalmas sziklákba.

Ezt a túrát – egy köztes pihenőnappal – két szakaszra bontottuk. Az első szakasz a Bratocsahágótól az Ojtozi-hágóig tart, a második pedig tovább a Gyimesi-hágóig. Lehet jelentkezni
mindkét, vagy csak az első, illetve csak a második szakaszra is.
Az útvonal:
A szakaszok részletes leírása az 1-es és 2-es számú mellékletekben olvashatók.
Az utazás:
Vonattal, kisbusszal utazunk, mindkét szakasz ki- és hazautazásához összeállítottam
egy kis menetrendet, ez alapján lehet – ha valaki egyénileg akarja intézni – a nemzetközi
vasúti menetjegyeket megvenni.
A táblázatban az ún. „Fortuna” jegyek árát adtam meg. Aki nem tudja, hogy miről van szó, a
MÁV honlapján tájékozódhat erről. A lényege:
A "Fortuna"-menetjegyek legalább 7 nappal a vonat indulása előtt válthatók meg,
korlátozott számban, kizárólag adott napra, és csak a fenti (Pannonia, Transsylvania,
Ister, Corona, Hargita) vonatokra. Cseréjük és visszatérítésük nem lehetséges.

Tehát a „Fortuna” jegynek van egy bizonyos kockázata: ha valamilyen oknál fogva valakinek
előbb kell hazajönnie, akkor kénytelen új menetjegyet vásárolni.
Az első szakaszra indulók július 19-én (pénteken), 18:30-kor találkoznak a Keletiben a
főbejáratnál lévő lépcsőnél (a szokásos helyen).
A második szakasz részvevőit a jelentkezések után fogom tájékoztatni a kiutazásról.
A készletek feltöltése:
A pihenőnap Berecken lesz. Aki mindkét szakaszra jön, az itt tud bevásárolni a
további útra. Az olyan felszerelést (pl. gázpalack, ruhanemű), vagy kaját, amit nem tudunk
helyben beszerezni, azt a második szakaszra érkezőkkel lehet kihozatni. Ennek mikéntjét a
jelentkezések után tudom megszervezni.

A továbbmenők az első szakaszról hazautazókkal pedig bizonyára tudnak majd fölöslegessé
vált holmit hazaküldeni.
A felszerelés:
A szokásos magashegyi cuccot kell hozni: jól bejáratott bakancs (egy jobb- és egy
ballábas), strapabíró sátor, hálózsák, derékalj, szélálló kabát (Figyelem! mielőtt fölvesszük
vagy bepakoljuk, a vállfát vegyük ki belőle!), melegebb pulóver vagy polár, pót(túra)zokni,
vízálló (olyan nincs) ruházat, lábszárvédő, sapka-kesztyű, túrabot, fejlámpa, egyéni eü.
csomag, főzéshez felszerelés, tűzszerszám, bicska, vizes palack, ennivaló annyi napra, ahány
napos az adott szakasz. Természetesen a fejenkénti minimum fél liter magashegyi védőital
most is a felszerelés legfontosabb eleme.
A hátizsákra érdemes egy külső, vízálló huzatot vásárolni (ha nem tartozéka a zsáknak), de
emellett tanácsos egy nagyméretű nejlonzsákot (ún. „sittes zsák”) is betenni a hátizsákba, és
a hálózsákot, ruhaneműt, iratokat abba pakolni.
Jelentkezések, jegyvásárlás:
Jelentkezni kizárólag e-mailben lehet, és kérem a jelentkezésben azt is közölni, hogy
mely szakaszon kíván részt venni az illető.
Jelentkezési határidő: június 16.
A menetjegyeket június 18-án délelőtt fogom megvásárolni a Keletiben. Tehát aki kéri,
hogy a tájékoztatóban leírtak szerint vásároljam meg a jegyét, az közölje ezt is a

jelentkezésében, és legkésőbb június 17-ig utalja át az egyesület számlájára a menetjegyek
árát, 11 210-Ft-ot (2 x 19-€ x 295-Ft), vagy hozza el kp.-ben a jegyvásárlásra. Találkozó:
június 18-án, 9:30-kor a Keletiben, a nemzetközi pénztáraknál.
Bankszámla: Pestkörnyéki Kárpát Egyesület, 65100259-11031480.
Figyelem! A program utazási költségére pályázati támogatást nyertünk, de az összeget még
nem utalták. Így a menetjegy árának egy részét (résztvevők számától függően) a PKE-MKEEKE tagoknak megtérítjük, de csak a támogatás beérkezte után. Ennek feltétele, hogy a
menetjegyvételről az egyesület nevére kiállított számla legyen:
Pestkörnyéki Kárpát Egyesület
2142. Nagytarcsa, Múzeumkert u. 17/a.
Tehát kérem, hogy aki önállóan veszi meg a jegyét, feltétlenül kérjen számlát az egyesület
nevére!
noznorb@gmail.com

A túrákon mindenki csak a saját felelősségére vehet részt!

Nagytarcsa, 2013. május 31.

Vámos László

1. számú melléklet.
Térképvázlat: 1B_melléklet.
Első szakasz: Kárpátkanyar: Bratocsa-hágótól az Ojtozi-hágóig.
Útvonal: Bratocsa-hágó – Csukás-hegység – Szilon-havas – Bodza-szoros – Lóhavas (Podu
Calului) – Nagy Bászka-patak – Csihányos – Pintyiló-hegység – Berecki-havasok – Ojtozihágó – Bereck.
Távolság: kb. 160 km.
Időpont: július 20-tól 28-ig, 9 túranap.
Pihenőnap: július 29-én.
Szállás: Berecken, a Művelődési Központban.
Szállásköltség: 20-RON/fő/éj.
Látnivalók: a Csukás-hegységben különleges formájú konglomerátum sziklaalakzatok,
Bodza-szoros víztározója, hatalmas erdőségek.
A túra jellemzője, nehézsége: a túranapok többségén jelentős szintkülönbség, döntően erdős
terep. A Bodza-szoros után kevésbé járt terület, néhol egy kis „dzsungelharc” lehetséges. A
hosszúsága miatt nehéz túra.
Költségek (a ki- és hazautazási költségeken felül):
a) továbbmenőknek: autóbusz költsége Brassótól a Bratocsa-hágóig, 2 éjszaka szállás
Berecken, a Művelődési Központban.
b) Bereckről hazautazóknak: autóbusz költsége Brassótól a Bratocsa-hágóig, 1 éjszaka
szállás Berecken, a Művelődési Központban.
Menetrendek:

Dátum:
Vonat:
Állomás:
Bp. Keleti pu.

Budapest – Brassó – Bratocsa-hágó
Kiutazás:
2013. július 19., péntek
2013. július 20., szombat

Brassó, átszállás!
Bratocsa-hágó
Jegyár:

Dátum:
Vonat:
Állomás:
Bereck
Sepsiszentgyörgy,
átszállás!
Bp. Keleti pu.
Jegyár:

No: 473, ISTER

Bérelt kisbusz

19:10
09:31
>

kb. 40 km.
kb. 11:00

„Fortuna”= 19-€

Bereck – Ojtoz-hágó
Hazautazás
2013. július 29., hétfő – 2013. július 30., kedd
R 14734, vagy: R 14736
12:30
14:30

No: 406, CORONA

17:12
19:09
>

9,00 RON

19:35
08:20
„Fortuna” = 19-€

2. számú melléklet:
Térképvázlat: 2B_melléklet.
Második szakasz: Keleti-Kárpátok: Ojtozi-hágótól a Gyimesi-hágóig.
Útvonal: Bereck – Ojtozi-hágó – Nemere-hegység főgerince a Marha fejéig – Csíki-havasok
főgerince a Gyimesi-hágóig – Szépvízi-víztározó (EKE Vándortábor).
Távolság: kb. 110 km.
Időpont: július 30-tól augusztus 3-ig, 5 túranap.
Szállás: az EKE Vándortáborban.
Látnivalók: szelíd tájak, Úz-völgye, Kászoni-medence, gyephavasok.
A túra jellemzője, nehézsége: 400-600 m közötti szintkülönbségek, eleinte erdős terepen,
majd egyre inkább gyephavasokon. Összességében közepesen nehéz túra.
Költségek (a ki- és hazautazási költségeken felül):
a) az összes hazautazónak: autóbusz költség az EKE Vándortáborából Csíkszeredába,
szállás (sátorhely) a Vándortáborban.
b) az erre a szakaszra érkezőknek (az „a” pontban leírtakon fölül): 1 éjszaka szállás
Berecken, a Művelődési Központban.
Menetrendek:
Budapest – Sepsiszentgyörgy – Bereck
Kiutazás
2013. július 28., vasárnap
2013. július 29., hétfő

Dátum:
Vonat:
Állomás:
Bp. Keleti pu.
Sepsiszentgyörgy,
átszállás!
Bereck
Jegyár:

No: 407, CORONA

R 14733, vagy: R 14735

17:40
08:39
>
„Fortuna” = 19-€

09:00
14:45
10:55
16:38
9,00 RON

EKE Vándortábor – Csíkszereda – Budapest
Hazautazás
Dátum:
2013. augusztus 4., vasárnap
Vonat:
Bérelt kisbusz
No: 366, HARGITA
Állomás:
EKE Vándortábor
04:00
kb. 15 km
Csíkszereda,
átszállás!
>
04:56
Bp. Keleti pu.
17:20
Jegyár:
„Fortuna” = 19-€

