
PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET
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2012. január.

1. Január 22 (vasárnap):

Pilis: Klotildliget – Csillaghegy – (Pilisborosjenő)

A túra útvonala: Klotildliget – Pilisszántó – Szántói-nyereg – Hosszú-hegy – Csobánka – 
Nagy-Kevély – Csillaghegy, vagy Pilisborosjenő.
Táv, szint: 22 km + ÁFA, 840 m (az ÁFÁ-t, ami idéntől már csak 27%, itt komolyan kell  
venni: a túra hossza (Csillaghegyig) 1,27 x 22 = 27,94, azaz 28 km, de a Nagy-Kevélyről le  
lehet jönni Pilisborosjenőre, ez esetben csak 24 km a távolság).
Utazás: vonattal és HÉV-vel, vagy autóbusszal.
(oda): 7:20 Bp. Nyugati pu. – 8:12 Klotildliget (Esztergomi vonal).
(vissza): Csillaghegyről HÉV-vel, Pilisborosjenőről autóbusszal (16:30 – 17:10 – 17:50).
Találkozó: 8:20, Klotildliget, vm.
Túravezető: Domokos Attila és Polgár Lajos.

2. Január 28:

Börzsöny Csúcsai (jelvényszerző túramozgalom)

A mozgalom teljesítéséhez 27 hegycsúcsot kell megmászni, ezen a túrán a Karajsó (524 m), a 
Kámor (662 m) és a Hollófészek (661 m) csúcsokat érintjük. A túramozgalomról bővebben 
itt lehet tájékozódni, és az igazolófüzetet is itt lehet letölteni.

A túra útvonala: Drégely, vm. – Apródok útja – Drégelyvár – Karajsó – Pénzásás – Kámor 
– Závoz-nyereg – Hollófészek – Závoz-nyereg – Diósjenő, vá.
Táv, szint: 21 km, 1000 m.
Utazás: vonattal (vagy autóval Diósjenőig, majd Drégelyig vonattal).
(oda): 7:07 Bp. Nyugati pu. – 7:32/7:36 Vác (átszállás) – 9:00 Drégely.
(vissza): 16:29 Diósjenő – 17:23/17:28 Vác (átszállás) – 17:54 Bp. Nyugati pu.
Találkozó: 9:05, Drégely, vm.
Túravezető: Vámos László

Röviden a nyári-őszi programokról:

➢ A vízitúránkat április 27-től május 1-ig, az Öreg-Túrra tervezzük – feltéve, hogy lesz 
benne elegendő víz.
➢ Az iskolai tanév befejeztével, kb. június 23-tól bő egy hétig remélhetőleg az  Alföldi 
Kéktúrán kerekezünk.
➢ Július közepén Montenegró sziklás hegycsúcsait ostromoljuk 4 napig, majd további 4 
napot tengerparti dagonyázással, illetve kulturálódással töltünk el.
➢ Augusztus  3-tól  szeptember  2-ig  Kárpátok  Bércein  Vándorút  gerinctúra  lesz  4 
szakaszban, 1-1 pihenőnappal. Részt lehet venni csak egy szakaszon, vagy a teljes túrán is.  
Folytatjuk  (és  be  is  fejezzük)  a  Déli-Kárpátokban a  bélyegzők  kihelyezését.  A  következő 

http://www.borzsonybaratai.atw.hu/jelvenysz.html


hegységeket  szándékozunk  bejárni:  Surján  –  Lotru  –  Páreng  –  Kapacina  –  Kozia  –  
Fogaras – Királykő – Leaota – Bucsecs – Báj-havas – Grohotis.
➢ Október  19-23  közötti  időpontra  szervezzük  az  egyesületünk  hagyományos 
turistatalálkozóját. A helyszínnel kapcsolatban pedig azzal a gondolattal kacérkodunk, hogy 
Erdélyben, Brassó környékén keresünk megfelelő helyet a rendezvénynek.
➢ A fentieken kívül  tervezünk még számos egynapos túrát,  májusban természetesen 
megrendezzük a  Bazilika  – Burda teljesítménytúránkat,  amelynek lesz  egy új,  55  km-es 
távja. Az idei év bővelkedik a hosszú, 3-4 napos hétvégékben – ezt majd ki is használjuk, 
továbbá  önkéntes  ellenőri  feladatot  is  fogunk  vállalni:  jártunkban-keltünkben 
lelkiismeretesen leellenőrizzük, hogy vajon betartják-e bizonyos vendéglátóipari egységek a 
bagózási tilalmat?

Nagytarcsa, 2012. január 15. Vámos László
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