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KÁRPÁTI

Internet: http://www.karpategyesulet.hu

2. szám, 2004. május 10.

A Kárpát-Koszorú Nemzetközi Túramoz-
galom sikerén múlik egyesületünk fenn-
maradása. E súlyos gondolat a legutób-
bi, sorban a XVIII. közgyűlésen fogal-
mazódott meg. Ami további terhet ró a
terepen nehézségekkel küzdő csopor-
tunkra. Segítsük őket egyrészt úgy, hogy
minél többen kapcsolódnak be a nemes
vállalkozásba, másrészt anyagi lehető-
ségeikhez mérten un. pártoló tagdíjjal
kiegészítik az idei tagdíjbefizetéseiket.

Mielőtt részleteznénk a túramozgalmat,
Veres Ágnes (EKE) jóvoltából közreadjuk a
legújabb ezzel kapcsolatos
híreket. A Duna TV Heti
Hírmondó c. adásában,
2004. május 2-án elhang-
zottak egy kicsit kibővítve.

Május 1-én, Magyaror-
szág Európai Uniós csat-
lakozásának napján in-
dult útnak az az öt tagú
magashegyi túravezetők-
ből (Mályi József, Vámos
László, Csima Mihály,
Mocsári László - mind-
annyian a Magyarországi
Kárpát Egyesület tagjai,
valamint Ratiu Krisztián,
az Erdélyi Kárpát-Egyesü-
let Gutin osztályának
tagja) állandó csoport,

amely közel öt hónapon át a Kárpátok
gerincén végighaladva hét országot érint-
ve 2500 km-t fog végiggyalogolni.

Az expedíció a Kárpát-Koszorú Nemzet-
közi Túramozgalom nevet viseli. Az útvo-
nal 29 szakaszból áll, ami azt jelenti, hogy
6-8 naponként bárki csatlakozhat a gerinc-
csapathoz egy-két napra vagy akár több hét-
re is. A feltétel, hogy megfelelő felszere-
léssel és jó erőnléttel rendelkezzék.

A nemzetközi jelleg abból is adódik,
hogy a Magyarországi Kárpát Egyesület
mellett társszervezők is vannak: Románi-
ából az Erdélyi Kárpát-Egyesület, Ukrajná-
ból a Kárpátaljai Cserkész Szövetség és
Szlovákiából a Kassai Kárpát Egyesület.

A lét a tét

A gerinc-csapat indulásra készen, Orsova

A Magyarországi Kárpát Egyesület
hivatalos lapja

LAPOK
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A megnyitó

Hivatásos hegymászók, amatőr természet-
járók és lelkes támogatók csoportja jött el
arra a kis ünnepségre, melynek helyszíne
az orsovai Duna-part volt. Április 30-án, pén-
tek délután Botila Marian, az orsovai Pol-
gármesteri Hivatal titkára köszöntötte az
egybegyűlteket a Dunapart melletti park-
ban, majd Mályi József, a túramozgalom
vezetője beszélt röviden a rendezvényről.

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület elnökének,
Lukács Józsefnek üzenetét Veres Ágnes,
az EKE titkára tolmácsolta.

Végül, de nem utolsósorban Erőss Zsolt,
a Mount-Everest első magyar megmászója
nyilatkozott a nagyszabású expedícióról.

A megnyitón két személlyel képviseltet-
te magát a kolozsvári alpinista- és turis-
tafelszerelést gyártó-forgalmazó ATTA
cég, amely teljes felszerelést (hátizsák,
hálózsák, esőálló öltözék) biztosított a
gerinccsapat öt állandó tagjának, emel-
lett vállalta a szükséges élelmiszer és fel-
szerelés kiszállításának biztosítását a
csatlakozási pontokhoz.

Már az indulás napján a Kárpátok déli lá-
bánál, Orsován 25 turista (13 magyaror-
szági és 12 erdélyi) csatlakozott a gerinc
csapathoz, elkísérve őket Herkules-
fürdőig, egy 24 km-es útszakaszon. Május
2-án, vasárnap reggel 14 turista (9 magyar-
országi, 5 erdélyi) indult útnak, a Cserna -
Godján -Retyezát-hegységek vonalát követ-
ve. A Déli Kárpátok után a Keleti Kárpátok
magaslatainak a meghódítása a cél. A Kár-
pát Koszorú Nemzetközi Túramozgalom
Ukrajnán, Lengyelországon, Szlovákián,
Csehországon át az ausztriai Heinburgi
rögnél ér majd véget szeptember 18-án.

Nyilatkozatok

MÁLYI JÓZSEF, a Magyarországi Kárpát-
Egyesület alelnöke, Kárpát-Koszorú Nem-
zetközi Túramozgalom vezetője:

“Akkor lesz eredményes, hogyha na-
gyon sokan részt vesznek benne, akkor
lesz eredményes, hogyha túránk eredmé-
nyeképpen egyre többen fognak a Kárpá-
tokba ellátogatni, akkor lesz eredményes
hogyha túránk esetleg eszköz lehet abban,
hogy észrevegyék, hogy turistaházakat kell
a gerinc mentén építeni, nagyon kevés tu-
ristaház van. Akkor lesz eredményes a mi
túránk, hogyha a gerincet kijelölik végig,
turistajelzésekkel, hogy akik ezen végig
akarnak menni, eltaláljanak egy adott
pontól a következő pontig.”

Az öt tagú gerinccsapatban, amely vé-
gigjárja a 2500 km-es útvonalat helyet
kapott a magyarországiak mellett egy er-
délyi hegymászó is.
RATIU KRISZTIÁN, Erdélyi Kárpát-Egyesü-
let, Gutin Osztály, Nagybánya:

“Itt nem csak a fizikai és pszichikai
erőnlét számít. Kihívásnak tekintem azért
mert csodálatos tájakon fogunk végiggya-
logolni és olyan helyeken fogunk járni,
ahol még érintetlen a természet.”

A harminc tagú induló csoportban ott
volt Erőss Zsolt, a Mount-Everest első ma-
gyar meghódítója is.
ERŐSS ZSOLT, hegymászó: “Hát azért bizo-
nyos szempontból ez mint expedíció is na-
gyobb, mint egy  Himalájás expedíció. Ne-
künk a leghosszabb ilyen távollétünk az
otthontól 100 nap volt. Ez jóval hosszabb
ennél és mindenképp így teljesítményben
is egy eléggé jelentős teljesítmény. Ugye ez
nem magashegyet céloz meg, hanem a kö-
rülöttünk levő Kárpát koszorút, ami nagyon
szép fizikai teljesítmény és ugyanakkor kul-
turálisan is elég érdekes.”

Kárpát-Koszorú Nemzetközi Túramozgalom
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bejárásárabejárásárabejárásárabejárásárabejárására

2004. május 1-től szeptember 18-ig

A Magyarországi Kárpát Egyesület, hagyomá-
nyaihoz hűen, szeretné a Kárpátok hegysé-
geit népszerűsíteni elsősorban a Kárpát- me-
dencében élő népek, másodsorban más, eu-
rópai turisták számára. E túraprogram ke-
retén belül, az MKE és társszervezetei (Er-
délyi Kárpát Egyesület, Kárpátaljai Magyar
Cserkész Szövetség, és a szlovákiai Kárpát
Egyesület–Kassa) szeretnék megosztani má-
sokkal tapasztalataikat, tudásukat, illetve
a résztvevők segítségével fejleszteni ismeret-
anyagukat. A Kárpát-medencében, fantasztikus
történelmi, kulturális, népművészeti értékek
találhatók. Az Észak-nyugati Kárpátok térsége
és kulturális öröksége, 2004. május elseje után,
európai közös kincs. Az egyre inkább elanya-
giasodó világunkban a kulturális és emberi
értékek elvesztése mindennapos tragédia.
A MKE ösztönözni kívánja e térségben élőket
a Kárpátok hegységeinek és a Kárpátokban
élő népek, havasi emberek kultúrájának,

kulturális örökségeinek megismerésére,
mentésére, lehetőséget kínálva a kaland-
turizmusra is. E nagyszabású rendezvény-
sorozattal kívánjuk ténylegesen útjára bo-
csátani a mindenki által teljesíthető Kár-
pát-koszorú Túramozgalmat.

Ha a rendezvénysorozat és a Túramozga-
lom eléri célját, akkor részévé válik az euró-
pai hosszú távú gyalogos túráknak. Ha a
túramozgalom eléri célját, akkor évente több
turistaházat fognak építeni szerte a Kárpátok-
ban, mint amennyi elveszik. Újra építeni fog-
nak turista utakat, rendszeresen karbantart-
ják majd azokat. Ha a Túramozgalom eléri
célját, ismét vonzó lesz felkeresni a Kárpá-
tok vadregényes tájait. Ha a Túramozgalom
eléri célját, akkor szerény eszközeink által is,
növekedni fog a térség látogatottsága, turiz-
musa, talán a helyben élőknek kenyeret ad
és ezáltal jobban fogják őrizni természeti kin-
cseiket – kevesebb erdőirtás történik majd…

Az útvonal kijelölésénél a legfőbb szem-
pont: a Kárpátokban húzható leghosszabb
folyamatos vízválasztó vonal volt.

A Magyarországi Kárpát Egyesület

Kárpát-Koszorú Nemzetközi Túramozgalom

A rendezvénysorozat célja
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A Déli-Kárpátok részletes útvonala
2004. május 1-től június 3-ig

1. 05. 01-től 05. 08-ig:
Mehádiai-hegység: Orsova – Kakastarély (920 m ) – Herkulesfürdő, (24 km)
Cserna-hegység: Herkulesfürdő – vf. Cicilovete (1144 m) – vf. Dobrii (1928 m), (45 km)
Godján-hegység: vf. Dobrii (1928 m) – Godján (2229 m) – Piatra Scarisoara (2223 m)
– Curm. Soarbele (hágópont 2149 m), (36 km)
Retyezát-hegység: Curm. Soarbele (hágópont 2149 m) – Jorgován-kő (2014 m) – vf.
Lázárului (2282 m) – vf. Tulisa (1792 m) – Petrozsény, (60 km)

05. 09. Csatlakozási pont, pihenőnap: Petrozsény

2. 05. 10-től 05. 15-ig:
Páring-hegység: Petrozsény – Cabana Pareng (1579 m) – Nagy-Páring (2519 m) –
Mohorul (2337 m) – Lotru-forrás turistaház, (56 km)
Lotru-hegység: Lotru-forrás turistaház – vf. Steflesti (2244 m) – vf. Mare (2034 m) –
Vöröstorony-szoros (357 m), (80 km)

05. 16. Csatlakozási pont, pihenőnap: Lotrioara-patak torkolata

3. 05. 17-től 05. 23-ig:
Fogarasi-havasok: Vöröstorony-szoros (357 m) – vf. Negoi (2535 m) – Bilea-tó – vf.
Podragu (2462 m) – Moldoveánu (2544 m) – Jezer-csúcs (2429 m) – Plaiul Foii turista-
ház (840 m), (100 km)

05. 24. Csatlakozási pont, pihenőnap: Plaiul Foii turistaház

4. 05. 25-től 05. 28-ig:
Királykő: Plaiul Foii turistaház (840 m) – Pásztor-csúcs (2238 m) – Törcsvári-hágó,
Fundata (1518 m), (20 km)
Bucsecs-hegység: Törcsvári-hágó, Fundata (1518 m) – Saua Strungulita (hágó 1890 m)
– Ember-csúcs (2505 m) – Poiana Izvoarelor (1445 m) – Predeal (1000 m), (46 km)

05. 29. Csatlakozási pont, pihenőnap: Predeal

5. 05. 30-tól 06. 03-ig:
Brassói-havasok: Predeal (1000 m) – Nagykő-havas (1843 m) – Ósánc-hágó (1285 m)
– Barátosi-hágó (1263 m) – Csukás (1954 m) – Bodzaforduló (706 m), (100 km)

06. 04. Csatlakozási pont, pihenőnap: Bodzaforduló

A Keleti-Kárpátok részletes útvonala
2004. június 5-től július 2-ig

6. 06. 05-től 06. 13-ig:
Háromszéki-havasok: Bodzaforduló (706 m) – Nagy-Bóta (1284 m ) – Gyulafalva
(984 m) – Kommandó (1013 m) – Lakóca (1777 m) – Musátó (1503 m) – Ojtozi-hágó
(865 m), (50 km)

Kárpát-Koszorú bejárási útvonala
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Nemere-hegység: Ojtozi-hágó (865 m) – Gyepár-tető (1304 m) – Nagysándor (1640 m)
– Magyar Nemere (1627 m) – Répát-tető (1292 m), (40 km)
Csíki-havasok I: Répát-tető (1292 m) – Aklos-bérc (1165 m) – Rugát-tető (1085 m) –
Gyürke-tető (1366 m) – Szellő (1495 m) – Gyímesi-hágó (1159 m), (65 km)

06. 14 Csatlakozási pont, pihenőnap: Gyímesi-hágó, Bükkloka

7. 06. 15-től 06. 19-ig:
Csíki-havasok II: Gyimesi-hágó (1159 m) – Bocs-tető (1219 m) – Naskalat (1553 m) –
Terkő-nyereg (1290 m), (30 km)
Nagyhagymás-hegység: Terkő-nyereg (1290 m) – Öcsém-tető (1708 m) – Egyeskő
(1608 m) – Nagyhagymás (1792 m) – Pongrág-tető (1257 m), (30 km)
Gyergyói-havasok: Pongrág-tető (1257 m) – Tatár-havas (1455 m) – Ditrói-hágó
(1025 m) – Borszéki-hágó (1112 m), (40 km)

06. 20. Csatlakozási pont, pihenőnap: Borszéki-hágó

8. 06. 21-től 06. 24-ig:
Kelemen-havasok: Borszéki-hágó (1112 m) – Bükk-havas (1310 m) – Gotka-tető
(1394 m) – Vajdáné-tető (1825 m) – Rekettyés-tető (2021 m) – Magyar-Negoj (2081 m)
– Pietrosz (2102 m) – Kis-Beszterce (1990 m) – Buba (1670 m) – Lóhavas (1227 m) –
Borgói-hágó (1200 m), (85 km)

06. 25. Csatlakozási pont, pihenőnap: Borgói-hágó

9. 06. 26-tól 07. 01-ig:
Borgói-hegység: Borgói-hágó (1200 m) – Gyopáros (1107 m) – Szuhárd (1327 m),
(43 km)
Szuhárd-hegység: Szuhárd (1327 m) – Emberfő (1932 m) – Radnai-hágó (1271 m),
(20 km)
Radnai-havasok: Radnai-hágó (1271 m) – Ünőkő (2279 m) – Gargaló (2158 m) –
Borsai-hágó (1416 m), (32 km)

07. 02. Csatlakozási pont, pihenőnap: Borsai-hágó

Az Északkeleti-Kárpátok részletes útvonala
2004. július 3-tól augusztus 24-ig

10. 07. 03-tól 07. 08-ig:
Máramarosi-havasok I: Borsai-hágó (1416 m) – Keresztálló (1853 m ) – Asztag (1650 m)
– Pop Iván (1937 m) – Visóvölgy (370 m), (120 km)
07. 09.-10. Országhatár átlépése, utazás Rahóra

07. 10. Csatlakozási pont, pihenőnap: Rahó

11. 07. 11-től 07. 15-ig:
Máramarosi-havasok II: Rahó – Láposmező – Asztag (1650 m) – Csornahorai Pop Iván
(2020 m) – Hoverla (2061 m) – Tatár-hágó (931 m), (110 km)
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07. 16. Csatlakozási pont, pihenőnap: Tatár-hágó

12. 07. 17-től 07. 22-ig:
Máramarosi-havasok III: Tatár-hágó (931 m) – Hosszú-bérc (1372 m) – Sima-kő
(1355 m) – Fekete-ág (1719 m) – Barátka (1788 m) – Pántor-hágó (1000 m) –
Pusztahavas (1691 m) – Pap-ágya (1740 m) – Fekete-fő (1263 m) – Szinevéri-tó (989 m),
(130 km)

07. 23. Csatlakozási pont, pihenőnap: Szinevéri-tó

13. 07. 24-től 07. 29-ig:
Máramarosi-havasok IV: Szinevéri-tó (989 m) – Gorgány (1439 m) – Toronyai-hágó
(941 m) – Berde (1285 m) – Fénylő (1222 m) – Nagyjávor (1120 m) – Beszkid (965 m)
– Vereckei-hágó (839 m), (70 km)
Keleti-Beszkidek I: Vereckei-hágó (839 m) – Pokolbérc (1405 m) – Öregbérc (1226 m)
– Nagy-Beszkid (1012 m) – Uzsoki-hágó (859 m), (52 km)

07. 30. Országhatár átlépése, utazás Nova Sedlickára. Csatlakozási pont,
pihenőnap: Nova Sedlicka

14. 07. 31-től 08. 04-ig:
Keleti-Beszkidek II: Nova Sedlicka (410 m) – Kremenec (1221 m) – Durkovec (1189 m)
– Ruské sedlo (797 m) – Cerniny (929 m) – Vysoky grún (905 m) – Paseky (844 m) –
Duklai-hágó (502 m), (120 km)

08. 05. Csatlakozási pont, pihenőnap: Duklai-hágó

15. 08. 06-tól 08. 11-ig:
Erdős-Kárpátok: Duklai-hágó (502 m) – sedlo Tepajec (570 m) – sedlo Dujava
(553 m) – Javorina (881 m) – Cigelka (807 m) – Kurovské sedlo (683 m) – Obrucné
(563 m) – Mincol (1157 m) – Durková (530 m) – Plavec (488 m) – Orlovská Magura
(831 m) – Kurcínska Magura (894 m) – Malý Lipník (440 m) – Oslí (859 m) – Ólubló
(548 m), (130 km)

08. 12. Csatlakozási pont, pihenőnap: Ólubló

16. 08. 13-tól 08. 18-ig:
Szepesi-Magura: Ólubló (548 m) – Kotník (883 m) – Veterný vrch. (1101 m) – Magurka
(1193 m) – Ždiar (896 m), (45 km)
Bélai-Tátra: Ždiar (896 m) – Monkova dolina – Široké sedlo (1826 m) – Kopa-hágó
(1750 m), (7 km)
Magas-Tátra: Kopa-hágó (1750 m) – Zöld-tavi ház (1551 m) – Nagy Morgás-hágó
(2023 m) – Kőpataki-tó (1751 m) – Téry-ház (2015 m) – Vöröstorony-hágó (2352 m)
– Rovátka (2290 m) – Lengyel-nyereg (2200 m) – Sziléziai-ház (1670 m) – Poprádi-tó
(1500 m) – Koprova-nyereg (2180 m) – Podbanszkó (950 m), (55 km)

Kárpát-Koszorú bejárási útvonala
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08. 19. Csatlakozási pont, pihenőnap: Podbanszkó

17. 08. 20-tól 08. 23-ig:
Liptói-havasok: Podbanszkó (950 m) – Pyšné sedlo (1792 m) – Volovec (2063 m) –
Ostrý Rohác (2088 m) – Žierska chata (1280 m) – Baníkov (2178 m) – Biela skala
(1316 m) – Zuberec (734 m), (45 km)
Szkorusina-hegység: Zuberec (734 m) – sedlo Biedna (940 m) – Biedna (965 m) –
Turdossin (569 m), (15 km)

08. 24. Csatlakozási pont, pihenőnap: Turdossin

Az Északnyugati-Kárpátok részletes útvonala
2004. augusztus 25-től szeptember 18-ig

18. 08. 25-től 08. 31-ig:
Árvai-Magura: Turdossin (569 m) – Javorový vrch.(1076 m ) – Magurka (1107 m) –
Námestovo (630 m), (18 km)
Magas-Beszkidek: Námestovo (630 m) – Babia Góra (1723 m) – Beskydok (1168 m) –
sedlo Hliny (804 m) – Úšust (1155 m) – Bukowin (1057 m) – Rycierova hora (1226 m)
– Bugaj (1140 m) – Velká Raca (1236 m) – Javorské (845 m) – Cadca (420 m), (125 km)

09. 01. Csatlakozási pont, pihenőnap: Cadca

19. 09. 02-től 09. 10-ig:
Jávornik-hegység: Cadca (420 m) – Jakubovský vrch. (875 m) – Cipkovci (680 m) –
Cemerka (1052 m) – Velký Javorník (1072 m) – Makyta (923 m) – Strelenka (428 m)
(átlépés Csehországba) – Strelná (510 m), (80 km)
Fehér-Kárpátok: Strelná (510 m) – Koncitá (817 m) – Kosák (766 m) – Brumov-Bylnice
(330 m) – Javornik (782 m) – Ochoz (655 m) – Mikulcin vrch. (799 m) – Velký Lopeník
(911 m) – Velká Javorina (970 m) – Nová hora (646 m) – Zimáci (340 m) (átlépés
Szlovákiába) – Vrbovce (317 m) – Zimovci (440 m) – Myjava (325 m), (95 km)

09. 11. Csatlakozási pont, pihenőnap: Myjava

20. 09. 12-től 09. 17-ig:
Kis-Kárpátok: Myjava (325 m) – Dolná Polianka (420 m) – Bradlo (543 m) – Brezová
pod Bradlom (260 m) – Koncítá (400 m) – Dobrá Voda (248 m) – Havrania skala
(560 m) – Záruby (767 m) – Vápenná (752 m) – Somár (650 m) – Kamzík (380 m) –
Pozsony (240 m) (átlépés Ausztriába), (112 km)
Hainburgi-rög: Königswarte (344) – Hainburg (161 m), (18 km)

09. 18: Hazautazás

Kárpát-Koszorú bejárási útvonala
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Tájékoztató

Emlékeztetőül: az érdeklődők jelentkezé-
si szándékukat a kiválasztott szakasz
indulása előtt legalább öt héttel jelez-
zék. (telefonon, e-mailben) Az érdeklő-
dőknek jelentkezési lapot és tájékoztatót
küldünk, kívánság szerint postán vagy e-
mailben. A jelentkezések határideje az
adott szakasz indulása előtt egy hónap.
Lehet több szakaszra jelentkezni, akár
egymást követőkre is. Az útvonal legne-
hezebb része a Déli-Kárpátok - májusban
nagy valószínűséggel még hó lesz - külö-
nösen a Fogarasi-havasok! Itt lavinave-
széllyel is számolni lehet, ezért ebbe a
hegységbe csak téli hegymászó tapasztalat-
tal és felszereléssel (hágóvas, jégcsákány,
beülő) rendelkező túrázók jelentkezését
fogadjuk el! A biztosítás (kiegészítő
sportbaleset biztosítással) minden részt-
vevőnek kötelező, az összes szakaszon!

A túra kezdetére a résztvevőkkel ápri-
lis 29-én reggel 7:00-kor indul az autó-
busz, Budapestről, a Dózsa György út és
az Ifjúság útja kereszteződésénél lévő par-
kolóból (Stadionok metrómegálló). A töb-
bi csatlakozási pontokhoz is innét indul
az autóbusz, a megadott napokon. Szál-
lás Orsován (két éjszaka), április 30-án vá-
rosnézés, kirándulás a Kazán-szorosba és
felkészülés a túrára. Május elsején a reg-
geli órákban elindulunk, és kezdetét ve-
szi a közel öt hónapos vándorlás.

Április 18-án, vasárnap 13:00 órakor a
résztvevőknek tájékoztatót tartunk, a Nép-
stadion területén lévő Szövetségek Szék-
házában. (Bp. XIV. Dózsa György út 1-3,
bejárat az Ifjúság útjáról, az épület a SAP
rendezvénycsarnok mögött található).

A felszerelésről: jól bejáratott bakancs,
sátor, 2 embernek 1 db (ha 3 személyes, akkor
3-nak), derékalj, hálózsák, szélálló ruházat,

sapka, (a Déli-Kárpátokban kesztyű is), polár
vagy meleg pulóver, túranadrág, jó minő-
ségű túrazokni, váltás fehérnemű, póló és/
vagy ing, esőponcsó, lábszárvédő, túrabot.

Fejlámpa vagy más elemlámpa tarta-
lék elemmel, napszemüveg, elsősegély-
egészségügyi csomag, - egyéni szükséglet
szerinti gyógyszerekkel - izolációs men-
tőfólia, szőlőzsír (ajakra), legalább 2 db
gázöngyújtó vagy vízhatlan gyufa.

Gázfőző (ebből szintén elég 2-3 ember-
nek 1 db), edény, bögre, kanál és zsebkés.

Ivóvíznek könnyű kulacs (műanyag
palack), legalább 1,5 literes.

Élelemnek porított és nagy kalóriájú
élelmiszereket hozzunk. Pl. porlevesek,
krumplipüré-por, tejpor-dara-cukor keve-
rék, ínhidratált (zacskós) tésztafélék, tu-
busos sajtok, parasztsonka, szalámi.

Nagyon jó a méz (műanyag flakon-
ban), a mazsola, az aszalt gyümölcsök, a
halva, a szőlőcukor, a csokoládé.

Kenyérnek legjobb a teljes kiőrlésű
lisztből készült rozskenyér, felszeletelve
és megpirítva (kétszersült). Sokkal tartal-
masabb, mint a fehérkenyér.

Ételkonzervet (“páncélost”) ne hoz-
zunk, mert nehéz és a kiürült dobozt is
cipelni kell végig a túrán. Semmilyen sze-
metet nem hagyunk a hegyen!

Mindezt bele kell gyömöszölni egy há-
tizsákba, lehetőleg úgy, hogy kívül ne
lifegjen rajta semmi. A hátizsák 18-20 kg-
nál több ne legyen! A hálózsákot, a ruhá-
zatot és az iratokat lehetőleg vízhatlan
csomagolásba tegyük (nylonzacskó).

Az ivóvíz beszerzése (főleg a nyári hó-
napokban) az egész túrán az egyik legne-
hezebb feladat lesz, mivel a források nem a
hegygerincen, hanem 200-300-400 méter-
rel lejjebb találhatók. Erdélyben és Kárpát-
alján az esztenák (havasi pásztorszállás)
környékén biztosan lehet vízre számítani.

Kárpát-Koszorú túra információ
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Az esetleges fertőzések elkerülése érde-
kében a túravezetőknél víztisztító beren-
dezés lesz, amelyet szükség és igény sze-
rint a résztvevők is használhatnak.

Az egymást követő szakaszokra jelentke-
ző túrázóknak a csatlakozási pontokon (pi-
henőnap!) lehetőség szerint a sátornál kom-
fortosabb szállást, tisztálkodási feltételeket
igyekszünk biztosítani. Erre nem minden
csatlakozási ponton lesz mód. A több szaka-
szon résztvevők utánpótlását (élelem, felsze-
relés) kétféleképpen tudjuk megoldani:
• a találkozási pontokra kiutazó autó-
busszal,
• Erdélyben: a túravezetők csapatát ellá-
tó “völgycsapat” segítségével.

A felvidéki (szlovákiai) szakaszokon
nagyobb lehetőség lesz bevásárlásokra.
Az egy-egy szakaszra elegendő élel-
miszert és felszerelést mindenki sa-
ját maga hozza hátizsákban! (hacsak
nem fogad fel serpát)

A túrák nehézsége: jelentős részük
magashegységi túra, amit a nagy háti-
zsák cipelése tovább nehezít, ezért szük-
séges a jó erőnlét. A napi távok nem túl
hosszúak, átlagosan 20 km, 500 - 1000 m
szintkülönbséggel. Az íróasztal mellől
azért a Fogarasnak senki se vágjon neki!

A több szakaszon résztvevőknek az
erőnléten kívül kitartásra és alkalmaz-
kodóképességre is szükségük lesz. Az
időjárás a magashegységekben kiszámít-
hatatlan, gyorsan és hirtelen megváltoz-
hat. A Magas-Tátrában még augusztus-
ban - igaz ritkán - is előfordulhat hóvi-
har. Egy többnapos eső a túrázási ked-
vet nagyon le tudja rontani, a sűrű köd
pedig a tájékozódást nehezíti meg. Ezért
a felszerelés kötelező része az esőkabát
vagy poncsó, és a meleg pulóver vagy
polárkabát. A vízhatlan gyufa vagy a jól
működő öngyújtó életmentő lehet!

Azért időnként a nap is előbukkan
majd a felhők mögül!

A túrákon mindenki csak a saját fele-
lősségére vehet részt!

Információ:
http://www.karpategyesulet.hu;
http://www.brasso.ro;
http://eke.ngo.ro.

Mályi József:
e-mail: malyi@generalkaiser.hu
mobil: 30/394-4715

Vámos László:
e-mail: vamos.l@vnet.hu
mobil: 30/971-2146

A rendezvénysorozat vezetője:

Mályi József, hegymászó, magashegyi tú-
ravezető, az Első Kárpát-Koszorú expedí-
ció vezetője és teljesítője, a Magyarorszá-
gi Kárpát Egyesület alelnöke.

A rendezvénysorozat főszervezője:

Vámos László, magashegyi túravezető, a
Magyarországi Kárpát Egyesület alelnöke

A rendezvényt segítő partnerszerveze-
tek:

Romániában az Erdélyi Kárpát-Egyesü-
let, Ukrajnában a Kárpátaljai Magyar
Cserkész Szövetség, Szlovákiában a Kár-
pát Egyesület, Kassa.

A rendezvénysorozat támogatása:

 OTP Bank: 11705008-20428518

Eddigi támogatóink:

Mark House, ATTA Import Export S.R.L.,
Magyar Turista, Tengerszem Sportbolt, il-
letve a Petőfi Rádió (a “Terep-járó” és
“Napközben” című műsorok).

Kárpát-Koszorú túra információ
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A Kárpát-Koszorú Nemzetközi Túra-
mozgalom alkalmával a kolozsvári, tu-
rista felszerelést gyártó ATTA cég, a ren-
dezvény egyik fő támogatója és a ko-
lozsvári székhelyű, túrafelszerelést for-
galmazó MORMOTA LAND cég
(www.mormota.ro)
nagyszabású együtt-
működési ajánlatot
javasol az Erdélyi
Kárpát-Egyesület
(EKE), valamint a
Magyarországi Kár-
pát-Egyesület (MKE)
tagságának.
Az érvényes EKE, illetve MKE tagságot
igazoló turisták 10 %-os kedvezményben
részesülhetnek, amennyiben a

 www.mormota.ro
oldalról rendelnek meg bármilyen ATTA
terméket (hátizsákok, hálózsákok, sátrak,
különböző túrafelszerelések, stb.).

A megrendelt felszerelést postai külde-
ményben juttatják el a romániai vásárlóknak.

A magyarországi vásárlók saját maguknak
kell megoldaniuk a termékek elszállítását.

Azok az EKE és MKE osztályok, illet-
ve EKE és MKE tagok, akik nagyobb té-
telben szeretnének turistafelszerelést
vásárolni, az ATTA cég következő, extra
kedvezményeiben részesülhetnek (az
árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t):
•12 milliós érték fölött: 20 %-os árengedmény,
•18,75 milliós érték fölött: 25 % árengedmény,
•26 milliós érték fölött: 30 %-os árengedmény.

Amennyiben Magyarországról összegyűlik
olyan megrendelés, amely eléri az 1500
EURO-t, akkor az ATTA vállalja a termé-
kek kiszállítását (ehhez azonban szüksé-
ges egy Magyarországon bejegyzett külker
engedéllyel rendelkező partner cég).
További felvilágosítás a következő címeken
kapható:

ATTA
atta@family-business.ro

Str. Craiova nr. 7
400276 Kolozsvár

Tel: 0264-432571, 0744-77790
(Engi Lajos – ügyvezető igazgató)

MORMOTALAND
contact@mormota.ro

www.mormota.ro
Str. Maramureşului nr. 102

400246 Kolozsvár
tel: 0723-476991

(Kardos Tibor – kereskedelmi igazgató)

Az
ajánlat

a
 XIII. EKE

Vándortábor
kezdetéig,

2004. augusztus 4-ig
tart.

Lehet spórolni
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A Kárpát Egyesület, Eger a Magyarországi
Kárpát Egyesület 1891. évben megalakult
Egri Bükk Osztályának utódszervezete, ha-
gyományainak folytatója és ápolója.

2001 októberében azzal a céllal jött lét-
re közhasznú egyesületünk, hogy immá-
ron egri székhellyel, önállóként, de az
anyaegyesület hagyományait megtartva, a
Kárpát-medence történelmi emlékhelye-
it, kultúráját, természeti értékeit megis-
mertesse a kirándulni vágyó túratársakkal.

Célterületünk Magyarországon belül
a Bükk hegység, a határainkon túl pe-
dig Erdély és a Tátra.

Szabadidős programokat szervezünk di-
ákok és felnőttek részére. A rendszeres hét-
végi túráinkon kívül nagyon népszerűek a
Kárpát-medencei turisztikai táboraink és
többnapos kirándulásaink is. Taglétszámunk
53 fő, de a tavalyi évben 35 rendezvényünk-
re 825 túratárs kísért el bennünket.

A Magyarországi Kárpát Egyesület berkein belül szeretnénk tágabb ki-
tekintést adni kedves tagjaink számára. Annál is inkább, mert mint tud-
juk a szomszéd kertje mindig zöldebb, a másik feleségéről nem is be-
szélve. Tehát, hogyan csinálják a többiek? Jogi státusuktól függetlenül,
a vidéki tagegyesületeink bemutatása, bemutatkozása következik. Ta-
nuljunk egymástól, beszéljünk egymással, cselekedjünk egymásért, a
történelmi Magyarországi Kárpát Egyesület erősítése érdekében.

Egyesületünk alaptevékenysége a termé-
szetvédelem. Szoros kapcsolatot tartunk
a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságával, tag-
jaink között tudhatunk több hivatásos ter-
mészetvédelmi őrt. 2002-ben megalakítot-
tuk 10 fővel a Polgári Természetvédelmi
Őrszolgálatot, mely szintén a Nemzeti Park
irányításával végzi munkáját.

Köves Gyula, a KEE vezetõje

Tagegyesületeink
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Túráinkra mindenkit szeretettel várunk,
régieket és félszeg próbálkozókat
egyaránt. A lényeg, hogy minél többet
legyünk együtt a természetben.

  Nem kell jelentkezned, csak annyi a
dolgod, hogy bakancsot húzol, felkapod
a hátizsákod, pontosan ott vagy az
indulásnál, aztán jól érzed magad!

Szóval, ha akarsz egy jót túrázni, ha
vágysz egy jó társaságra és egy jó csapathoz
akarsz tartozni akkor ne tétovázz!

  Programajánlatunkon kívül szoktak
még jó ötleteink lenni (neked is
lehetnek!), úgyhogy azt javasoljuk
időnként nézz szét nálunk:

Adatok, elérhetőség
Kárpát Egyesület, Eger
Képviselő: Köves Gyula

Cím: 3300 Eger, Galagonyás út 12/a
Telefon: 20/326-4943

Internet: http://kee.eck.hu
E-mail: kovesgy01@axelero.hu

Közeledik a nyár, a táborok, időszaka.
Szeretnék bővebb információkkal szolgál-
ni, ezzel is megkönnyítve a tervezést.
Előbb azonban néhány egyéb hír.

Igazán dícséretes az aktivitásunk a kör-
nyezetvédelem területén: a fiatalokkal ki-
tisztítottuk a Berva-völgyi odútelepet és
többen részt vettünk a már szokásosnak
nevezhető béka-mentő akcióban is.

Ismerjük meg az országot
kerékpáron és vizen!

Többéves turisztikai program kereté-
ben szeretnénk bejárni kerékpárral és
kenuval az ország vízparti helyeit.
Tervezett térségek: Tisza-tó, Velencei-
tó, Fertő-tó, Balaton, Orfű-Abaliget, Ti-
sza, Duna, Dráva, Kőrösök.
Idei célállomás a Tisza-tó.
A tábor ideje: július 10 – 15.
Program: a Tó körbekerékpározása, ka-
jakozás, kenuzás, vitorlázás, a madárre-
zervátum megtekintése.
További információ a túratervben.

Barangoljunk
együtt!

Az odútakarítás legfõbb mûveletei: megtalálás,
leemelés, tartalom vizsgálat, tisztítás, visszatétel,

adminisztráció
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Tátra 2004

Gyönyörű magashegyi völgyek, bővizű
hegyi-patakok, vízesések és maga a HEGY!
Mindez és túráink változatossága a biz-
tosíték arra, hogy mindenki megtalálja
a számára megfelelő nehézségű túrát, és
így ez a hat nap igazi feltöltődéssé és
kikapcsolódássá váljék.
A kalandvágyóbbak a menedékházas
programot választva öt nap alatt szelhe-
tik át K-NY irányban a Tátrát.
A tábor ideje: augusztus 12 – 17.
Infó a Túraterv rovatban, némi ízelítő a
programból:

Már az első nap is Magas-Tátra: Kőpa-
taki-tó – Tarpataki-vízesések –
Ótátrafüred. Másnap a Nagyszalóki-csúcs
vár bennünket, de a „b” túra (Vöröstorony-
hágó) is izgalmasnak ígérkezik. Harmadik
napra tervezzük a hegyivezetős csúcsmá-
szást (Lomnici-csúcs), akik nem vállalkoz-
nak rá, azokkal átrándulunk a Lengyel-Tát-
rába (Zakopáne, Giewont). Ezek után biz-
tosan jól fog esni egy „pihenő” nap: Szlo-
vák Paradicsom (Hernád-áttörés –
Klastorisko-kanyon). Természetesen nem
marad ki a Tengerszem-csúcs (Rysy) sem
programunkból (5. nap). Hazaindulás előtt
még a Krivánra sétálunk fel.

A menedékházas programot választók-
nak a Zamkovského-chata (2 éj), a Szi-
léziai-ház (1 éj), és a Poprádi-tavi turis-
taház (2 éj) ad otthont ezen a héten. Mol-
nár Endre túravezető ajánlatából: a „felköl-
tözés” most leköltözést jelent, hiszen a
Kőpataki-tó felől közelítjük meg szállásun-
kat. Másnap Kis tarpataki-völgy–
Vöröstorony-hágó–Nagy Tarpataki-völgy a
könnyűnek nem nevezhető program. A 3.
napi átköltözés után az „igényesebbek”
még feltúráznak a Vysoka 2290 m magas
csúcsára. Ismét átköltözés következik, egy
Nagy-Hincó tavi kitérővel. Terveink szerint
az 5. napon együtt megyünk a Rysyre.

A „leköltözés” után a Csorba-tótól indu-
lunk haza a délutáni órákban.

Azok a túratársaink akik a Kárpát – ko-
szorú túrába szeretnének ez időben bekap-
csolódni, kérem keressék a főszervező Vá-
mos Lászlót (tel.: 30-971-2146).

 Az egész túramozgalomról részletesen
olvashattok  e lapban és az interneten a
www.karpategyesulet.hu oldalon.

Rólunk írták
Megjelent a Heves Magyei Hírlapban,
2004.04.01. Nem áprilisi tréfa!

Menedékház-mentők
A Kárpát Egyesület, a Magyarországi

Kárpát Egyesület egri csoportja 1891-ben
megalakult Egri Bükk Osztályának utód-
szervezete, hagyományainak folytatója,
ápolója. A 2001 októberében létrejött
közhasznú egyesület immár önállóan, de
az anyaegyesület hagyományait megtart-
va azon munkálkodik, hogy a kirándulni
vágyó túratársakkal megismerjék a Kár-
pát-medence történelmi emlékhelyeit,
kultúráját, természeti értékeit. A szerve-
zet idei programajánlatát tartalmazó ki-
advány a közelmúltban jelent meg az Egri
Városi Civil Alap támogatásával.

A túrák, kirándulások mellett más ter-
mészetvédelmi kezdeményezés is köthető
a „kárpátosok” nevéhez. Köves Gyula, a
szervezet vezetője arról számolt be, hogy
az Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium
pályázatán 800 ezer forintot nyertek arra a
célra, hogy a Bükk területén található me-
nedék- és erdészházakat felújítsák.

– Becsléseink szerint a térségben közel
20, jobb sorsra érdemes épület található
— említette Köves Gyula —, amelyek egy-
kor kiválóan szolgálták a turistákat. Az el-
múlt évtizedek alatt jó részük erősen meg-
rongálódott, ezért felújításra szorul.
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A Bükki Nemzeti Park
Igazgatósága és az Egererdő
Rt. segítségével tavaly kezd-
tünk hozzá a menedékhá-
zak megmentéséhez. Az el-
múlt évben a Les-házat tet-
tük rendbe, a közelmúlt-
ban a Bélapátfalvához kö-
zeli, fokozottan védett te-
rületen található Őr-kő ház
felújítását vállaltuk az egye-
sület tagságával. A jövőben
újabb pályázati forrásokat
próbálunk kihasználni,
hogy valamennyi ház hasz-
nálhatóvá váljék. A „kárpátosoknak” köszönhetõen a Les-ház után az Õr-kõ ház is

kívül-belül megszépül.

Május
15. „Bükki tanösvények”, Bélkő
Bélapátfalva – Apátsági templom –
Bélkő – Őrkő – Hegyeskő – Peskő-
ház – Felső-tárkány
Táv: 16 km, szint: 700 m, mi.: 7,5 óra.
Találkozó: 6.50 Eger, Volán pu.
Túravezető: KEE, Köves Gyula, 20/326-4943.

28-31.  Csíksomlyói búcsú, Erdély
Információ:
KEE, Köves Eszter, 20/397-3377.

29-31. Gyalogtúrázók Országos
Találkozója
Információ: KEE, Bóta Attila, 70/249-6854.

Június
5. Tekergések III.
„Híres Heves megyeiek”
Eger – Verpelét – Feldebrő – Kál
(Ziegler Sándor) – Kompolt
(Fleischmann Rudolf) – Eger
Táv: 65 km.
Találkozó: 8.00 Eger, Fekete Ló parkoló.
Túravezető: KEE, Bakos Csaba, 70/249-6854.

Túraterv

20. „Kohászok útja” 2. szakasz
Ózd  – Solymár bányatelep – Arlói-tó
– Gyepes-völgy – Ökörhegy Vállós-
tanya – Váraszói Szalajka erdészház –
Istenmezeje
Táv: 35 km, szint: 600 m.
Találkozó: 4.55 Eger, Volán pu.
Túravezető: KEE, Bóta Attila, 20/965-1432.

26. Pilisi túra
Pomáz – Acsay-ház – Kőhegy – Szent-
endre
Táv: 13 km, szint: 250 m.
Találkozó: 7 óra és 7 óra 15 perc között a Bat-
thyány téren a HÉV vágányainál.
Indulás: 7.30  Szentendre felé.
Túravezető:
MKE, Dr. Halkovics László, 1/217-3945.

Július
2–3–4. Tekergések IV. Tokaji túra
Eger – Felsőtárkány – Miskolc - Sze-
rencs – Mád – Tokaj
Táv: 200 km.
Túravezető: KEE, Bakos Csaba, 70/249-6854.
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10–15. Ismerjük meg az országot kerék-
páron és vizen! Kerékpáros  tábor
Helyszín: Tisza-tó.
Program: a Tó körbekerékpározása, kajakozás,
kenuzás, vitorlázás, a madárrezervátum megte-
kintése.
Költségek: 18.000 Ft (szállás, étkezés, utazás,
hajóbérlet).
Jelentkezés:  KEE, Molnár Endre,
36/431-037 v. 30/542-8005.

Augusztus

4–8. XIII. EKE vándortábor
Részletek : Erdélyi Gyopár 2004/2.sz.
Jelentkezés: lehetőleg drótpostán
Dr. Gereőffy Ferenc
535500 Gyergyószentmiklós,
Kossuth Lajos  u. 77.
Tel: 00-40-744/392-523, 00-40-266/364-227
primadent@xnet.ro
Vadász Szatmári István
535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 23/A/4
Tel: 00-40-741/086-701, 00-40-266/364-701
huboka@kabelkon.ro

07–15.   PKE Evezős vizitúra
Helyszín: Mosoni-Duna (Rajka–Győr – 110 km)
Gyülekezés: aug. 07. délután a  Víg-zsilipnél a
kempingben.
Hajóátvétel, indulás aug. 08. reggel.
Érkezés aug. 14. délután, Győr.
Hajóátadás aug. 15. délelőtt, hazautazás.
Szállás: sátortáborban
Felszerelés: hajót, hordót (30l. v. 60l.), vizeskannát,
evezőt, bográcsot biztosítunk, 500 Ft/beülő/nap.
Mentőmellény 200Ft/fő/nap.
A többi szükséges felszerelésről való gondosko-
dás egyéni feladat. Ajánlott útmutató a Vándor-
táborozási kézikönyv
Étkezés: egyénileg vagy közösen, illetve majd
megoldjuk.
Utazás: a kiindulóhelyre és a megérkezési hely-
ről egyénileg történik.
Jelentkezési határidő: 2004. július 01.
Információ, jelentkezés:
PKE, Domokos Attila, 30/487-8219,
MKE, Dr. Király Gabriella, 20/355-4421.

12–17. Tátra 2004, turisztikai tábor
Szállás: Tátralomnicon lesz, ahol a Hotel
Tatranec 2-3 ágyas szobáiban pihenhetjük
ki a túrák fáradalmait.
Költségek: 35.000 Ft. (utazás, szállás, fél-
panziós ellátás, utasbiztosítás)
Jelentkezés:
KEE, Köves Gyula 20/ 326-4943.

Szeptember
11. „Kohászok útja” 3. szakasz

Ózd–Hétesfő–Sátai őrház–Sáta–
Csernelypatak völgye–Uppony–
Lázbérci-tó–Dédestapolcsány
Táv: 25 km, szint: 600 m.
Találkozó: 7.30 Eger, Volán pu.
Túravezető:
KEE, Bóta Attila, 20/965-1432.

18. Tekergések IV.
„Híres Heves megyeiek”
Eger–Egerbakta–Sirok–Recsk–
Mátraderecske (Kis János honvéd-
tábornok)–Eger
Táv: 70 km
Találkozó: 9.00-kor Eger, Fekete Ló.
Túravezető:
KEE, Bakos Csaba, 70/249-6854.

18. Börzsönyi túra
Nagymaros–Hegyestető–
Vizesárok–Zebegény
Táv: 12 km, szint: 380 m.
Találkozó: 7 óra 30 perc után a Szobig köz-
lekedő, Nyugati pályaudvarról induló vonat
végén.
Indulás: 8.00 órakor.
Túravezető:
MKE, Dr. Halkovics László, 1/217-3945.

25. Eger Csillaga teljesítmény-túra
Eger – Nagy-Eged – Várkút – Síkfőkút –
Völgyfőház – Barát-rét – Leshely – Szarvas-
kő – Baktai-tavak – Eger
Táv: túra I. 23,5 km, szint: 500 m;

túra II. 52,5 km, szint:1150 m.
Információ:
KEE, Köves Gyula, 20/326-4943.
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Október
9. Gödöllői dombvidéki túra
Tölgyes – Bolnoka-erdő – Ürge-major
– Pap-hegy – Isaszeg
Táv: 14 km, szint: 200 m.
Találkozó: Örs Vezér téren 7 óra után a HÉV
végállomásánál.
Indulás: 7.30-kor, a gödöllöi HÉV-vel Tölgyes
megállóig.
Túravezető:
MKE, Dr. Halkovics László, 1/217-3945.

9. Lénárt János emlékverseny
Információ:
KEE, Köves Gyula, 20/326-4943.

10. „Bükki tanösvények” Rejtek
Rejtek – Csúnya-völgy – Hór-völgy –
Balla-völgy – Répáshuta – Rejtek
Táv: 11 km, mi.:5 óra.
Találkozó: 6.50 Eger, Volán pu.
Túravezető:
KEE, Lukács László, 30/349-5682.

16. Kárpát-medencei találkozó,
Szilvásvárad
Információ:
KEE, Köves Eszter, 20/397-3377.

30-31. Egyesületi kirándulás

„Nemzeti Parkjaink”
Információ:
KEE, Köves Gyula, 20/326-4943.

November
6. „Kohászok útja” 4. szakasz
Dédestapolcsány–Mályinka–Csondró-
völgy–Szentlélek–Ómassa–Újmassa
(őskohó)–Hámor (Kohász múzeum)–
Puskaporos–Vadalmás–Nagyhegyes-
kő–Fényeskő–Miskolc, Diósgyőri
Acélmű
Táv: 30 km, szint: 700 m.
Találkozó: 8.30 Eger, Volán pu.
Túravezető:
KEE, Bóta Attila, 20/965-1432.

21. „Bükki földvárak”, Latorvár
Eger – Bükkszentkereszt – Lófő-
tisztás – Bekénypuszta – Latorvár –
Kács, (Vízimalom, Fürdő) –
Kisfarkaskő, Barlangok –
Nagyfarkaskő – Hideg-kúti rét –
Cserépfalu
Táv: 24 km, szint: 70m, mi.:7 óra.
Találkozó: 6.50 Eger, Volán pu.
Túravezető: KEE, Erdélyi László, 36/434-194.

December
4. „Találkozás a Mikulással”
Berva – Berva-tető – Leshely – Berva
Táv: 12 km, szint: 260 m, mi.: 3 óra.
Találkozó: 8.30  Eger, G.G. Színház.
Túravezető: KEE, Bónusz György, 20/935-4579.

Túraterv

Kárpátos Szilveszter
2004. december 29 – 2005.január 2.

A Hargita lábánál, Zetelakán
Jelentkezés: KEE, Köves Gyula, 20/ 326-4943.


