
PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET

Tavaszi programok

2012. március - május.

1. Március 3:

Börzsöny Csúcsai: Gál-hegy – Hegyes-tető

A túra útvonala: Kismaros – Gál-hegy – Törökmező – Kövesmező – Hegyes-tető – Szent 
Mihály-hegy – Nagymaros.
Táv, szint: 19 km, 580 m.
Utazás: vonattal vagy autóval.
(oda): 8:07 Bp. Nyugati pu. – 8:44 Kismaros(Szobi vonal).
(vissza): Nagymarosról óránként induló vonattal (**:08-kor).
Autóval: Kismarosig, majd a túra végén Nagymarosról vissza Kismarosig.
Találkozó: 8:50, Kismaros, vm.
Túravezető: Vámos László.

2. Március 15-18:

Dél-dunántúli Piros: Mecsek

Tavaly  Húsvétkor  (ez  még  az  a  nap,  amikor  túráztunk?) kezdtük  el  bejárni  ezt  a 
Szekszárdtól  Siófokig tartó  túrautat,  ezen  a  hosszú  hétvégén  folytatjuk  a  következő 
szakasszal (akinek nincs igazolófüzete, és szeretné letölteni, itt megteheti).

Szállás, elhelyezés: Pécs belvárosában: Nap Hostels, Király 
utca 23-25. Parkolni a szállótól kb. 450 m-re, az Ágoston-
téren lehet (ingyenesen).

A szállóban van 2 hatágyas és 1 nyolcágyas szoba, konyha és 
egy  pici  ebédlő  (4  személyes  asztallal).  A  szobákban  is 
vannak asztalok-székek, enni ott is lehet.
A szállás költsége: 2 800-Ft/fő/nap, a 3 éjszakára: 8 400-Ft/fő.
Étkezés: egyénileg, vagy megbeszélés alapján közös főzőcske.

http://www.turabazis.hu/mozgleir.php?id=73
http://standingwaves.hu/nap/


A túrák:
1.  nap  (péntek): Várvölgy  kemping  –  Jánosipuszta  –  Mecsekjános  –  Mecsekfalu  – 
Sikonda – Dóczymalom – Mánfa.
Táv, szint: 20 km, 400 m.
Utazás a szállásról a túrára és vissza: autóbusszal.
(oda): 9:00 Pécs, autóbusz állomás – 9:43 Várvölgy.
(vissza): 17:43 Mánfa, híd. – 18:05 Pécs, autóbusz állomás.

2. nap (szombat): Mánfa – Dóczymalom – Nagy-Mély-völgy – Dömörkapu – Remete-rét 
– Mecsekszentkút.
Táv, szint: 20 km, 610 m.
Utazás a szállásról a túrára és vissza: autóbusszal.
(oda): 7:30 Pécs, autóbusz állomás – 7:53 Mánfa, híd.
(vissza):  24-es  és  2-es  városi  autóbusz: 16:15 Szentkút,  forduló  –  16:30/16:34 
Uránváros (átszállás) – 16:51 Árkád.

3. nap (vasárnap): Várvölgy kemping – Kisújbánya (Cigány-hegy) – Máré vár – Várvölgy 
kemping.
Táv, szint: 13 km, 500 m.
Utazás a szállásról a túrára: autókkal.

Az indulás időpontja: március 15-én délután.
Jelentkezési határidő: március 4.
Túravezető: Mérai Róbert.

3. Április 1 (vasárnap):

Bazilika 55 bejáró túra

A túra útvonala: Basaharc – Savó-kúti tisztás – Pilismarót – Miklós deák-völgy – Hirsch –
orom – Felső Ecset-hegy – Enyedi halála – Képesfa – Búbánatvölgye.
Táv, szint: 30 km, 600 m.
Utazás: autóbusszal vagy autóval.
(oda): 6:35 Újpest, Városkapu – 8:13 Pilismarót, Basaharc.
(vissza): 17:55 Búbánatvölgye – 19:40 Újpest, Városkapu.
Autóval: Pilismarót, Basaharcig, majd a túra végén autóbusszal vissza az autóig.
Találkozó: 8:15, Pilismarót, Basaharc.
Túravezető: Mérai Róbert.

4. Április 7-9 (Húsvét):

Túrák az Ajnácskői-hegységben

Az Ajnácskői-hegység a Karancs - Medves vidék része, a jelenlegi magyar-szlovák határtól 
északra fekszik. Húsvéti programunk célja e kistáj megismerése, bejárása.



Szállás,  elhelyezés:  Egyházasbást  (Újbást),  Pogányvár 
panzió. Maximális létszám: 15 személy.

Mivel  a  szálláshely  panzió,  főzőcskézni  nem  tudunk,  de 
lehet kérni reggelit és vacsorát is.
A szállás költsége: 10-€/fő/nap, a 2 éjszakára tehát 20-€ 
személyenként. A reggeli-vacsora (félpanzió) kb. 6-8 €.

A túrák:
1. nap (szombat): Ajnácskő falu – Ragács – Zabata-hegy – Szárkő – Csrep – Guda – 
Bizófalva – Várgede (Hodejov).
Táv, szint: 20 km, 800 m.

2. nap (vasárnap):  Ajnácskő falu – Abroncsospuszta – Somoskő – határ – Medves – 
VIII.20-as határkő – Egyházasbást.
Táv, szint: 24 km, 800 m.

3. nap (hétfő): Söreg – Monosa – Csomatelke.
Táv, szint: 12 km, 350 m.
A túra után a füleki vár megtekintése.

Utazás  a  szállásról  a  túrára: autókkal:  egy  kocsit 
elviszünk  a  túra  végpontjára,  majd  a  sofőrök  ezzel 
jönnek vissza a többi autóért.

Az indulás időpontja: április 7-én szombaton, reggel 7:00-kor. Mivel Bp.-től (és Érdtől) 
nincs messze, elegendő szombat reggel elutazni, így egynapi szállásdíjat megspórolunk.
Ajánlott útvonal: (Érd) – Bp. – (M0) – M3 – letérés Salgótarján felé – 21-es főút – határ – 
71-es út – Fülek – 571-es út – Várgede (Hodejov). Távolság: (198 km) 155 km.
A szállásunk (Egyházasbást) Ajnácskő falutól kb. 8,5 km-re van.

Találkozó: Várgede  (Hodejov)  vasútállomás  közelében szombaton  reggel, 
legkésőbb  9:30-kor. Ajnácskőre  menetrend  szerinti  autóbusszal megyünk:  a 
vasútállomástól 9:51-kor indul és 10:07-kor ér Ajnácskőre. A menetjegy ára: 0,85 €.

Jelentkezési határidő:  március 10. Az étkezési igényeket is kérem megírni! Választható: 
reggeli és vacsora (félpanzió), vagy csak reggeli, illetve csak vacsora.

Túravezető: Mérai Róbert.

5. Április 22 (vasárnap):

Burda 20 bejáró túra, jelzések festése/javítása

A túra útvonala: Párkány – Garamkövesd – Sziklák – Ipoly kulcsosház – Helemba – Szob.

http://www.penzionnovabasta.sk/?mod=galeria
http://www.penzionnovabasta.sk/?mod=galeria
http://www.penzionnovabasta.sk/?mod=galeria


Táv, szint: 22 km, 430 m.
Utazás: autókkal.
(vissza az autókhoz): 16:33 Szob (vonat) – 16:45 Párkány, helyközi busz a belvárosig.
Találkozó: 8:30, Párkány, Caffé (a régi kompnál).
Túravezető: Mérai Róbert.

6. Április 27 – május 1:

Vízitúra az Öreg-Túron

Idén  egy  Szatmár-beregi vadregényes  folyócskán,  a  Túron, 
illetve az  Öreg-Túron fogunk evezni. A vízre szállás a magyar-
román-ukrán hármashatár közelében,  Garbolcon lesz, és 4 nap 
múltán Nagyarnál érünk partot. Az első nap a folyó szabályozott 
szakaszán  evezünk  Sonkádig  (Túr),  majd  átemelünk  a  festői 
szépségű,  kanyargós  Öreg-Túrra,  és  itt  folytatjuk  az  utunkat 
Nagyarig.
Az  Öreg-Túr  biztonságos  folyócska,  legnagyobb  mélysége 
legföljebb 1,5 m lehet (azért kiinni nem muszáj. . . ).

A vízitúra teljes hossza kb. 60 km, a tervezett napi beosztás és táborhelyek:
o. nap (péntek): utazás Garbolcra, táborhely a vízparton (autóval megközelíthető).
1. nap (szombat): Garbolc – Sonkád (Kisbukó), kb. 17 km, táborhely a vízparton.
2. nap (vasárnap): Sonkád – Túristvándi, kb. 19 km, táborhely fizetős kempingben.
3. nap (hétfő): Túristvándi – Nagyari-Túr (zsilip), kb. 19 km, táborhely a vízparton.
4. nap (kedd): zsilip – Nagyar, kb. 5 km, hajók leadása, hazautazás.

Az autókat Fehérgyarmaton (MOL benzinkút) tesszük le (szombaton reggel), a sofőröket a 
kenus vállalkozó hozza-viszi.

Étkezés: ahogy  szoktuk:  a  vacsorákat  közösen  főzzük  bográcsban  (ha  valaki  nem  akar 
közösködni, az írja meg a jelentkezésénél).

Költségek: kenubérlés: a 4 személyes kenu kölcsönzési díja 2 000-Ft/nap, a 4 napra 8 000-
Ft,  ha 3-an ülnek benne: kb. 2 700-Ft/fő, ha 2-en bérlik: 4 000-Ft/fő. A kenuk 
szállítási költsége kb. 1 000-Ft/fő.
Ha valakinek kell mentőmellény napi 150-300-Ft-ért bérelhet.
A kemping (Túristvándi) díja saját sátorban kb. 1 300-Ft/fő.
A közös vacsora általában napi 500-700-Ft-ból kijön.

Jelentkezési határidő: március 15.  A kenukra és a közös kajára vonatkozó igényeket is 
kérem megírni (2-en vagy 3-an szeretnének egy hajóban ülni,  a közös főzőcskében részt 
kíván-e venni).

Túravezető: Vámos László.

http://vizicsiga.hu/index.php?Menu=arak


7. Május 5:

Bazilika – Burda teljesítménytúrák

Immár ötödik alkalommal rendezzük meg a teljesítménytúrát, melynek újdonsága az, hogy 
egy  új  55  km-es  távot  is  indítunk.  Természetesen  most  is  várjuk  a  lelkes  segítőket  a 
rendezőség soraiba!
Főszervező: Mérai Róbert.

8. Május 12:

Börzsöny Csúcsai: Fenyves-hegy – Nagy Kő-hegy

A túra útvonala: Verőce, Fenyveshegy vm. – Fenyves-hegy – Verőce – Magyarkút – Nagy 
Kő-hegy – Nógrád, vár – Nógrád vm.
Táv, szint: 20 km, 480 m.
Utazás: vonattal vagy autóval.
(oda): 8:07 Bp. Nyugati pu. – 8:32/8:36 Vác (átszállás) – 8:44 Fenyveshegy vm.
(vissza): 16:38 Nógrád – 17:23/17:28.Vác (átszállás) – 17:54 Bp. Nyugati pu.
Autóval: Vácig, majd a megadott vonattal tovább.
Találkozó: 8:50, Fenyveshegy, vm.
Túravezető: Vámos László.

9. Május 20 (vasárnap):

Tagsági összejövetel és a PKE évközi közgyűlése

Helye: Nagytarcsa, Múzeumkert u. 17/a.
Időpontja: 2012. május 20, 15:30-kor.
Utazási információ: a HÉV cinkotai megállójából a nagytarcsai autóbusz 15:00-kor indul.

A közgyűlés után kötetlen baráti eszmecsere némi enni- innivaló elfogyasztása mellett.

Jelentkezések: noznorb@gmail.com

Nagytarcsa, 2012. február 25. Vámos László

mailto:noznorb@gmail.com
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