PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET

Szilveszteri program
2013. december 29. – 2014. január 1.
Véget ér egy újabb év, ne szomorkodj, igyál még!
Vígan búcsúztasd az évet, sokkal szebbet hoz az élet!

Emlékeztető:
A hagyományos évbúcsúztatónkat idén a Bükk és Mátra határán az Eger-patak völgyében,
Szarvaskőn tartjuk. Szállásunk a Szarvaskői Turistaházban lesz. A házban 32 személy
számára van férőhely, ebből 16-ot az előzetes jelentkezés során már lefoglalt a tagság. A
szálláshelyen minden tárgyi feltétel adott, hogy jól érezzük magunkat, a többiről pedig majd
mi gondoskodunk . . .
A turistaház hivatkozására kattintva minden egyéb információ megtalálható a honlapon.

Kaja, pia:
Közös vacsora mindhárom este (vasárnap, hétfőn, kedden) lesz, a reggeliről és az innivalóról
mindenki maga gondoskodik. Aki esetleg nem kér a „közösből”, a jelentkezésénél ezt külön
tüntesse fel.
Költségek:
A szállás: 3000-Ft + 320-Ft IFA/fő/nap.
A vacsora: kb. 500-800-Ft személyenként és naponta, attól függően, hogy mit főzünk.
Erről majd a jelentkezések után döntünk.
Túrák:
December 30 (hétfő):
Szarvaskő – Szarvaskői vár (rom) – Tardos-bérc – Köves-bérc – Gilitka-völgy (Szent Anna
kápolna) – Közép-bérc – Homonna-tető – Bélkő – Homonna-tisztás – Ágazat-tető – Szénhegy – Malom-hegy – Szarvaskő (kék, piros zöld sáv jelzett és jelzetlen utakon).
Táv, szint: 21 km, 750 m.
December 31 (kedd):
Szarvaskő – Szarvaskői tanösvény – Hegyes-kő – Egerlátó – Baktai-tó (tőzegmohaláp) –
Villó-bérc – Régi vasút – Almár – Öreg-hegy – Les-ház – Szarvaskői szintezési főalappont –
Szarvaskő (kék sáv, kék kereszt, piros sáv, piros négyzet, kék tanösvény jelzett utakon).
Táv, szint: 17 km, 540 m.
Az időtől és az esetleges hóviszonyoktól függően mindkét túránál lehet rövidíteni!

Egyéb programok:
A javasolt érkezési időpont 29-én (vasárnap): 14 órától, a jelszó most is a régi: „Még
világosban be kell rúgni!”
Reggeli indulással van idő egy „városnézésre” a Szépasszony-völgyben, vagy egy
kirándulásra a Szalajka-völgyben.
Hétfőn a vacsora után – ha van rá igény – lehet vetíteni (projektor, laptop lesz), és/vagy
társasozni és/vagy szimplán berúgni.
Szilveszter napján lesz a szokásos PKE vetélkedő, vacsora után buli, tánc, éjfélkor
pezsgőbontás és tűzijáték.
Ha lesz hó, a helyi szánkópályán rendezhetünk egy éjszakai szánkóversenyt is.
Jelentkezés:
December 15-ig e-mailben, 9 000-Ft befizetésével (a szállás és a vacsorák fennmaradó
költségét a helyszínen kp.-ben).
(Akik korábban már fizettek előleget, azok 6 000-Ft-ot utaljanak).
Számlaszám:
Pestkörnyéki Kárpát Egyesület: 65100259-11031480.

Tegnapelőtt-tuska december 29,
Tegnaptuska december 30,
Matuska Szilveszter.

Nagytarcsa, 2013. november 12.

Vámos László

