
PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET

Tájékoztató

Téli programok:

1. Február 26 – március 4: Hótalpalás Tusnádfürdőről Csíkmenaságig.
2. Március 5-6: Csíki hagyományőrző farsangtemetés.
3. Március  7-11:  Felkészítő  túra  a  Bucsecsben,  a  Pamírba  készülő  

csapatnak.

A teljes program a következő:

Február  26-án  (szombaton)  indulunk  a  Corona nemzetközi  gyorsvonattal,  ami  másnap 
reggel érkezik Tusnádfürdőre.
Az időpontok: Bp. Keleti pu. 17:40 – Csíkszereda: 8:22 – Tusnádfürdő: 8:50.
Találkozó: 17:00-kor a Keletiben, a lépcsőknél.

Csíkszeredában leadjuk a felkészítő túrán szükséges felszerelést, majd Tusnádfürdőre érve 
megkezdjük a hótalpas gerinctúrát.
Az útvonal: Tusnádfürdő – Vártető – Szent Anna-tó – Cecele – Nyerges-tető – Botsarka – 
Rugát-tető – Szellő – Csíkmenaság.
Táv, szint: kb. 70 km, jelentős. . .

Menaságra pénteken (4-én) jövünk le, majd – miután megnedvesítettük kiszáradt torkunkat 
– elfoglaljuk a szállásunkat, ahol két vagy három éjszakát alszunk (vagy nem alszunk). A 
délután folyamán feltehetőleg Lápi is csatlakozik hozzánk.



Szállás, elhelyezés: szervezése folyamatban.

Szombaton és vasárnap részt veszünk a  Hargita-megyei hagyományőrző farsangtemetés 
rendezvényen, szombaton Gyergyóremetén, vasárnap Menaságon.
Utazás Gyergyóremetére és vissza: szervezése folyamatban.

Akik nem jönnek a Bucsecsbe, azok vasárnap este a Coronával hazamennek.
Időpontok: Csíkmenaság (autóbusz):  17:45 – Csíkszereda (vonat):  19:33 – Bp. Keleti pu. 
8:20.

A „maradék” hétfő (7-én) reggel  vonattal  elutazik  Brassóba,  majd tovább  Busténybe. Az 
állomástól fölmegyünk a kb. 1500 m-en lévő Coştila védkunyhóhoz, és berendezkedünk. A 
kunyhóban  4  éjszakát  töltünk,  a  felkészítő  túrák  –  Tőke  Dénes csíkszeredai  barátunk 
vezetésével – innét indulnak.
Időpontok: Csíkszereda: 6:39 – Brassó: 8:43-átszállás-Brassó: 10:13 – Bustény: 11:09.
Megjegyzés:  Elképzelhető,  hogy vasárnap (6-án) a 17:45-ös busszal  ez a  csapat  is  bejön 
Menaságról Csíkszeredába és megszállja Fénya Józsit egy éjszakára – természtesen, ha ő is 
úgy akarja. Ez a változat a vonat korai indulása miatt lenne célszerű.

Akik csak a felkészítő túrára jönnek, azokkal Brassóban találkozunk hétfő reggel. Nekik 6-
án, vasárnap este kell indulniuk az Ister nemzetközi vonattal.
Időpontok: Bp. Keleti pu. 19:10 – Brassó: 8:14.

Pénteken (11-én) jövünk le  a  hegyről,  visszavonatozunk Brassóba,  majd vagy az  Isterrel, 
vagy a Coronával utazunk haza. Ezt még a jegyvásárlásig eldöntöm. Az egyik vonat  8:20-
kor, a másik 8:50-kor érkezik a Keletibe.
A felkészítő túrára – az egyéb téli  cuccon kívül  – kötelező a hágóvas és a  
jégcsákány!



A jegyvásárlás időpontja (a hótalpas csapatnak): február 15 (kedd) 10:00.
Találkozó: Keleti pu. nemzetközi pénztárak, vagy kérem a jegy árát addig eljuttatni hozzám.
A menetjegy ára: ha sikerül ún. „Fortuna” jegyet venni, akkor  12 100-Ft, ha nem akkor 
18 500-Ft.

Akik  csak  a  felkészítő  túrán  vesznek  részt,  azok  önállóan  vegyék  meg  a  jegyüket,  vagy 
kedden jöjjenek a Keletibe 10 órára. A visszaútra vonatkozó menetrendi adatokat kedden 
megírom.
A menetjegyekről, a vonatok menetrendjéről itt lehet tájékozódni.

Magyarországról a hótalpas túrára – velem együtt – 5-en jelentkeztek, a Bucsecsbe ketten – 
illetve Lápival együtt hárman – megyünk tovább. A felkészítő túrára további egy személy 
(Deák Csaba) jelentette be részvételi szándékát.

Egyéb költségek:  a Csíkszereda – Bustény és vissza Brassó vonatjegy ára: kb.  53-RON, a 
menasági szállás és Gyergyóremetére való buszozás költségét még nem tudom.
Ezen  felül  a  buksza  vastagsága  és  a  torokszárasság  mértéke  függvényében  ajánlatos 
költőpénzt hozni.

Jelentkezések: vamos57-l@invitel.hu

Nagytarcsa, 2011. február 11. Vámos László

http://www.mav-start.hu/utazas/kulfoldi_utazasi_ajanlatok.php?mid=149a7e601f2032
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