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2014. október 31. – november 3. 
 

 Indulás: Gyülekezés 2014. október 31-én, pénteken, a Keleti pályaudvaron 17:40-kor Brasov-ba induló CORONA NEMZETKÖZI GYORSVONAT 

végénél 17:00-ig. A vonat 17:40-kor fog indulni! 
 Érkezés: 2014. november 3-án, hétfőn reggel 8:20-ra a Keleti pályaudvarra. 

 Utazás: nemzetközi vonattal, 2 kisérővel   

 Költség: 2014. szeptember 10-ig történő jelentkezés esetén:  50 EUR 

2014. szeptember 10-e után történő jelentkezés esetén:  75 EUR 

Ha a 3. éjszakára kérsz fekvőhelyet 6 ágyas fülkében a vonaton, akkor az plusz 10 EUR 

 Költőpénz: Ha kint szeretnél költeni, akkor az ehhez szükséges Román Leit még itthon váltsd át. 

 Szállás: 
1. éjszakát a vonaton utazással töltjük (termes, ülő kocsiban), reggel 7:12-re érkezünk Csíkmadéfalvára (Siculeni). 

2. éjszakát a Madarasi Hargita menedékházban töltjük (www.menedekhaz.ro). 

3. éjszakát a vonaton utazással töltjük (termes, ülő kocsiban), reggel 8:20-ra érkezünk Budapestre, a Keletibe. Erre az éjszakára lehet kérni 

fekvőhelyet 6 ágyas fülkében, ennek költsége plusz 10 EUR. 
 Étkezés: A teljes étkezésről mindenki maga gondoskodik. Érdemes hozni szalámit, kolbászt, májkonzervet, barna kenyeret (kis helyen elfér, 

és sokáig kitart); napközbenre csokit, műzlit, diákcsemegét, mazsolát. Vacsorára zacskós tészták ajánlatosak. Kis helyen elférnek, laktatók, 

égethető szemetet termelnek. Főzésükhöz egy fém edény (csajka) szükséges, és ha a csoportból 2-3 ember hoz kemping gázfőzőt, akkor már 

elegendő ezeknek az elkészítésére. Reggelire teafű és cukor igény szerint, kis mennyiségben. Ha nem szereted a zacskós tésztákat, 

természetesen hozhatsz melegítős konzervet is. Kanalat is hozzál az étkezésekhez. lakott települést menetközben nem érintünk, tehát vásárolni 

nem tudunk csak közvetlenül induláskor, ezért minden élelmet érdemes otthonról hozni. Mind a Madarasi Hargita menedékházhoz, mind az Úz 

Bence menedékházhoz tartozik kis étterem is, ezért ha nem akarsz a túrán főzőcskézni, ezekben lehet vacsorázni, illetve ebédelni. 
 Csomagolás: 1 nagy hátizsákba pakolj! Ne cipelj a kezedben zacskókat, kis hátizsákokat, bőröndöt, így megkönnyíted a vonatról való le és 

felszállást és természetesen a túrát! Mivel csomagodat végig magadnak kell hoznod, ezért a csomagolásnál figyelj, hogy mit hozol el! 
 Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány és esőkabát (nem széldzseki)!  

 Jelentkezni lehet fr. Fejes Istvánnál 2014. szeptember 10-ig a költség befizetésével. Visszamondás esetén a 

befizetett összeget csak abban az esetben tudjuk visszaadni, ha sikerült a megüresedett helyre szerezni valakit (ez sosem reménytelen). 

 A kirándulást szervezi: fr. Fejes István 

elérhetőségek:   mobil: +36-20-400-58-39 

    e-mail: fejesistvanofm@gmail.com 



 Általános felszerelés: (hálózsák nem szükséges), saját gyógyszerek, tisztasági eszközök, törülköző, WC papír, papír zsebkendő, 

fejlámpa vagy zseblámpa, bicska (konzervnyitó), 1,5 literes ásványvizes palack a vízutánpótlás biztosítására (források vannak), téli öltözet 

(kabát, sapka, sál, kesztyű, kamásli). Kiránduláshoz megfelelő lábbeli (bakancs) szükséges. Legyen megfelelő váltás ruha arra az esetre, ha 

elázol. Ha nincs olyan esőkabátod, amivel a teljes cuccodat be tudod borítani, akkor hozzál nejlonzacskókat a vízmentes csomagoláshoz 

(legjobb a szemeteszsák). Személyes irataid, pénzed, telefonod, fényképezőgéped stb. egy műanyag hermetikusan zárható kis dobozban 

legyenek, hogy véletlenül se ázzanak el. Legyen egy váltás lábbeli (sportcipő vagy szandál, hogy este ne a vizes bakancsba legyél, ha egész nap 

esett az eső vagy a hó). 

 A Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint. Akinek van Európai Egészségbiztosítási Kártyája, mindenképp hozza el. Aki 

biztosítást szeretne kötni, megteheti a biztositas.hu oldalon. Itt ki lehet választani az igényeknek megfelelő biztosítást. 
 

Tervezett program: 

 

 Őszi túra a Hargitán: Hargita gerince, régi 
magyar menedékházak, „Ábel a rengetegben”. 

 Látvány: érintetlen fenyőerdő, Csiki-medence felülről, 
környező havasok látképe.  

 Szükséges erőnlét: teljes felszerelésedet és 
élelmedet tudjad vinni a hátadon 2 napon keresztül. 
Igaz, hogy „csak 2 napot” túrázunk, de a 
körülmények nehezebbek, mint egy nyári túrán. Nagy 
valószínűséggel már hó is lesz, ami nehezítheti az 
előrehaladást. Réteges öltözködés elengedhetetlen: hisz 
a felmenetelnél könnyen megizzadunk a tetőkön 
ezután könnyen megfázhatunk.  

 Előfeltétel a jelentkezéshez: nem szükséges 
magashegyi tapasztalat és jártasság. A túra nem 
technikás, bárki jelentkezhet!   

 
Október 31.: 17:40-kor indulás Budapestről, éjszaka utazás vonattal. 

November 1.: Reggel 7:12-re érkezünk Csíkmadéfalvára (Siculeni). A vonatról történő leszállás után megtekintjük a 

Madéfalvi Veszedelem emlékművét, majd rövid betérő a helyi boltba, hogy feltöltsük készleteinket, végül nincs más 

hátra: nekivágunk a Hargitának. A falut Csíkrákos felé hagyjuk el, Csíkrákosnál térünk rá a kék kereszt jelzésre. A jelzés 

először földúton megy, majd azt elhagyva kezd emelkedni a Hargitára a Nagyégés-mezejénél. 1266 m-en pihenésképpen 

és a jó kilátásért a Csiki-medencére, kitérőt teszünk a Csíkrákosi Pogányvárhoz. A kitérő után folytatjuk utunkat felfelé, 

elhaladunk a Berbécses-kút mellett, majd a Galusa-tetőt északról megkerülve lassan megérkezünk a Hargita főgerincén 

található menedékházhoz (1620 m). A házban lepakoljuk a cuccunkat és rögtön nekivágunk a Madarasi Hargita 1800 m-

es csúcsának meghódításához, hogy még sötétedés előtt visszaérjünk a menedékházhoz. 

- A túra a menedékházig 15 km hosszúságú, szintkülönbség: 975 m, menetidő felfelé télen: 6 óra. 

- Ház – Madarasi-Hargita csúcs 1,6 km hosszúságú, szintkülönbség: 180 m, menetidő oda-vissza 2 óra. 

November 2.: Reggeli után A kék sáv jelzésen elindulunk délnek, elhaladunk a Mádéfalvi és a Csicsói Hargita mellett, 

majd megkezdjük ereszkedésünket Hargitafürdőre. Itt ebédszünetet tartunk az Úz Bence menedékháznál (1250 m). Ebéd 

után folytatjuk az ereszkedést a kék kereszt jelzésen Csíkszeredáig. Szeredában a vasútállomáson lesz kis idő vacsorázni, 

innen vonatunk 20:24-kor indul, az éjszakát a vonaton utazással töltjük. 

- Madarasi-Hargita menedékház – Úz Bence menedékház táv 14 km hosszúságú, szintkülönbség: 410 m, menetidő: 

5 óra. 

- Hargitafürdő – Csíkszereda táv 13 km hosszúságú, szintkülönbség: 530 m, menetidő: 4 óra. 

November 3.: Reggel 8:20-ra érkezünk Budapestre a Keletibe. 


