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Introducere 
 

Membrii și prezidiul Societății de Micologie „Kálmán László” îi învită cu drag pe toți micologii 
și iubitorii de ciuperci în perioada 14–20 octombrie 2018 la Băile Balvanyos, în județul Covasna. 
La solicitarea prezidiului J.E.C, organizăm aici, în această perioadă, cel de-al 36-lea Congres al J.E.C. 
Sperăm că cercetătorii genului Cortinarius și ai altor ciuperci vor petrece pe aceste plaiuri din estul 
Bazinului Carpatic câteva zile reușite, atât din punct de vedere profesional cât și personal. 

În stațiunea Băile Balvanyos, participanții congresului sunt așteptați la Grand Hotel Balvanyos 
(Balvanyos Resort, Grand Santerra Spa, Balvanyos Adventure Park) cu camere confortabile, spa, 
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bucătărie bună etc. Județele Covasna și Harghita își oferă celor interesați comorile floristice și micologice 
ale pădurilor păstrate în starea lor naturală, iar pe lângă activitatea științifică, mai pot fi vizitate Lacul 
Sfânta Ana, Tinovul Mohos sau stațiunile balneare Tușnad și Covasna, orașul breslelor, Târgu Secuiesc, 
orașul Muzeului Național Secuiesc, Sfântu Gheorghe, cel mai mare oraș săsesc de odinioară din 
Transilvania, Brașov, Bran, sau chiar Cheile Bicazului și Lacul Roșu. 

Obiectivele Congresului J.E.C. din anul 2018 sunt prezentarea ciupercilor macroscopice din cea 
mai estică zonă a Bazinului Carpatic, zona centrală a României, îmbogățirea cunoașterii micotaxonomice 
și micocenologice de până acum, precum și promovarea internațională a acestor cunoștințe științifice. 

Speciile adunate vor îmbogăți colecția botanică a J.E.C. (Bolzano) și colecțiile științifice 
maghiare. 

Limbie oficiale ale Congresului sunt: franceză, italiană, germană, maghiară și română. Comitetul 
de organizare asigură traducerile necesare. 
 
 
Locul de desfășurare al Congresului: Grand Hotel Balvanyos  
(Coordonate GPS: latitudine: 46.11677, longitudine: 25.944096) 
 

Hotelul de 4 stele Grand Hotel Balvanyos se află în Balvanyos Resort, în pădurile care înconjoară 
Lacul Sfânta Ana, pe drumul național DN 11C care leagă Băile Tușnad de Tg. Secuiesc. Wifi gratuit în 
spațiile publice. În lobby bar puteți să consumați o ceașcă de cafea sau ceai ori puteți să alegeți din bogata 
ofertă de băuturi și vinuri. Grand Santerra Spa este un centru wellness pe 2000 de metri pătrați în care se 
regăsesc: băi sărate calde în căzi de lemn, diferite piscine de relaxare și balneare, saune, băi cu aburi, 
cameră cu sare, sală de fitness profesională, terasă exterioară, cabinete de fizioterapie. 
Aici găsiți traseu marcat pentru ciclism montan, teren de sport multifuncțional și parcul de aventură 
Balvanyos Adventure Park.   
Lacul Sfânta Ana este situat la doar 9 km de la hotel, iar cu o plimbare de 15 minute, se poate ajunge la 
Peștera Sulfuroasă, cea mai mare mofetă naturală din Europa. 
 
 
Locul de desfășurare al congresului: județul Covasna, Transilvania, România. 
 
 
Situație geografică 
 

Județul Covasna este situat în centrul României, este cel mai estic județ al Bazinului Carpatic, cu 
o suprafață de 3705 km², în anul 2007 avea o populație de 223 364 de locuitori (73,79% maghiari, 
23,28% români și 2,68% romi în anul 2002).  

Se învecinează la est cu județul Bacău, la nord și nord-vest cu județul Harghita, la sud și vest cu 
județul Brașov, la sud-est cu județul Vrancea.  
Aceasta este una dintre cele mai frumoase și variate zone ale Carpaților Orientali. 44% din suprafața 
județului este acoperită de pădure. Majoritatea munților din partea de nord sunt de origine vulcanică (în 
paranteză cea mai mare altitudine): partea sudică a Munților Harghita (1558 m), Masivul Ciomatu-
Puturosu (1301 m), Nagy-Murgó (1016 m). Munții din partea estică: Munții Répát (1455 m), Munții 
Nemira (1649 m), Munții Vrancei (1777 m), Munții Intorsurii (1479 m). Munții din zona centrală: Munții 
Baraolt (1017 m), Munții Bodoc (1240 m). 
 
Climă 
 

Clima județului este temperat-continentală (veri fierbinți, ierni reci), temperatura medie anuală se 
situează între 2 și 7°C. Cea mai scăzută temperatură măsurată în orașul reședință de județ a fost -32°C (11 
februarie 1929), cea mai ridicată 37.8°C (11 august 1951). Cantitatea de precipitații anuală variază între 
500 și 1100 mm. Clima este mai răcoroasă și mai bogată în precipitații ca în majoritatea zonelor țării. 
 
 



Economie 
 

Majoritatea suprafețelor sunt de munte și podiș, prielnice pentru pomicultură (măr, prun, vișin, 
nuc). Dintre culturile agricole este importantă cultura cartofului și, într-o măsură mai mică, cultura 
cerealelor (grâu, porumb, secară), precum și cultura plantelor furajere. Efectivele de bovine, porcine și 
ovine sunt în egală măsură importante. Câteva dintre ramurile industriale tradiționale se bazează/s-au 
bazat pe materiile prime agricole: de exemplu, industria spirtului, a laptelui și de panificație. Județul este 
caracterizat de o rețea a așezărilor rurale mici și mijlocii. 

 
Caracterizare geologică  
 

Structura geologică a județului este foarte variată. Un rol determinant în evoluția timpurie a 
regiunii l-au avut mișcările scoarței terestre, forțele tectonice și orogeneza, iar în cea mai recentă, 
activitatea vulcande mare în terțiarul superior în care s-au sedimentat formațiunile  de argilă, marne, nisip 
și pietriș ale pliocenului. Acestea sunt acoperite de sedimentele din pleistocen (era glaciară) și holocen 
(perioada recentă). La sfârșitul terțiarului și începutul cuaternarului s-au înălțat masivele Harghita și 
Ciomatu formate din roci vulcanice (diferite feluri de andezit și tuf vulcanic). Acestea sunt rocile de bază 
ale stratului de sol. Dintre solurile zonale sunt răspândite podzolul, solul brun de pădure și cernoziomul 
erodat. Dintre cele azonale, des întâlnite sunt cele formate pe grohotișuri, solurile labile formate pe 
agestre și solurile aluvionare. Numele județului vine de la cuvântul slav „cvasna” cu sensul de acru și se 
referă la cea mai valoroasă resursă minerală, apele minerale carbogazoase (termenul local: borviz). 

Ultima erupție a craterului în care s-a format Lacul Sfânta Ana, singurul lac vulcanic din Europa 
Centrală și de Est, datează de la sfârșitul erei glaciare. Apele minerale și erupțiile de gaze sunt manifestări 
ale vulcanului adormit. Același mare sistem de falii, în zona căruia ajung acestea la suprafață, a bulversat 
structurile geologice de sub orașul Covasna, creând vulcanul de nămol din centrul orașului, numit „Balta 
Dracului”. 

 
 
 
 
Flora şi fauna 
 

Este foarte bogată în zonele unde mediul natural și-a păstrat aspectul specific, unde se regăsesc și 
specii de plante și ciuperci rare. De asemenea, fondul cinegetic este bogat și variat. Trăiesc aici deosebit 
de mulți urși, dar nici cocoșul de munte nu este o raritate. 

Flora formată în regiune este alcătuită în principal din elemente eurasiatice și circumpolare. Din 
punctul de vedere al vegetației, cea mai mare parte a zonei aparține de zona pădurilor de fag și conifere, 
comunitățile de pădure zonale sunt: fag în amestec cu carpen (Chrysanthemo-Piceo-Fagetum, Carpino-
Fagetum), pădurile de fag (Symphyto cordato- Fagetum siculum), fag în amestec cu brad alb (Abieti-
Fagetum) și păduri de molid (Hieracio rotundatae-Piceetum). Cercetarea cenologică a acestora nu este 
completă. În zonele mai joase sunt caracteristice pădurile de stejar în amestec cu carpen (Querco- 
Carpinetum transsilvanicum) și pădurile de gorun cu Carex montana (Carici montanae- Quercetum 
petraeae). Din cauza defrișărilor, s-au format pe suprafețe întinse asociații de plante secundare, pajiști, cu 
o componență variată de specii. Dintre comunitățile de pădure azonale, suprafețe întinse sunt acoperite de 
păduri de gorun (Luzulo- Quercetum petraeae transsilvanicum). În afară de acestea, pe suprafețe mai 
mici, există pe malurile pârâurilor desișuri de răchită (Calamagrosti-Salicetum cinereae) și salcie 
(Salicetum albae-fragilis), precum și pe versanții abrupți comunități de Luzulo- Querco- Carpinetum 
fagetosum. 

De asemenea, este caracteristică, în special în zona Tinovului Mohos, prezența diferitelor 
comunități de pădure pe soluri turboase. Mlaștina este înconjurată de pădure de molid (Sphagno-
Piceetum), în mlaștină cresc pini (Pino-Sphagnetum magellanicii) și mesteceni (Sphagno-Betuletum 
pubescentis). În toate cele trei comunități de plante apar cele trei specii, dar diferă frecvența lor. Pe 



versanții craterului, ca efect al microclimei, se observă adesea inversarea zonelor de vegetație, așadar 
pădurile de fag se situează deasupra pădurilor de molid. 

 
În concordanță cu varietatea deosebită a vegetației din regiune, și varietatea ciupercilor este foarte 

mare. Nivelul de explorare al regiunii din punct de vedere micologic este mediu, există domenii cercetate 
mai mult și altele mai puțin. Taberele de micologie organizate de Societatea de Micologie „Kálmán 
László” au contribuit substanțial la cercetarea unor domenii bine delimitate, deoarece câte o tabără a 
contribuit cu 200-400 de specii de ciuperci la determinarea fondului de ciuperci al regiunii. Revista 
societății, Moeszia, publică în mod curent aceste rezultate, precum și studiile privind unele grupe 
importante de ciuperci.  
De pe întinderea Ținutului Secuiesc, dispunem de datele de documentare a peste 1000 de specii de 
ciuperci macroscopice bazate pe literatura de specialitate. Pentru că specialiștii genului Cortinarius nu și-
au îndreptat atenția până acum asupra acestei regiuni, sunt documentate pănă acum doar în jur de 100 de 
specii din acest gen ca, de exemplu: Cortinarius violaceus, Cortinarius cinnabarinus, Cortinarius 
malicorius, Cortinarius palustris, Cortinarius sanguineus, Cortinarius tubarius, Cortinarius 
citrinofulvescens, Cortinarius melanotus, Cortinarius venetus, Cortinarius illibatus, Cortinarius 
arcifolius, Cortinarius fraudulosus, Cortinarius odorifer, Cortinarius subfulgens, Cortinarius 
eleganatior, Cortinarius turgidus, Cortinarius deceptivus sau Cortinarius rubricosus. 
 

Cunoștințele populare despre ciuperci ale secuilor sunt semnificative și, în multe privințe, 
interesante și unice la nivel mondial. După știința noastră, aceasta este regiunea despre care a apărut 
prima prezentare etnomicologică cuprinzătoare (cartea a apărut în anul 2011). Aceasta oferă pentru cititori 
mai multe exemple de unicate maghiare. Așa, de exemplu, despre meșteșugul popular de prelucrare a 
iascăi. Acest meșteșug, specific secuiesc, a devenit o artă populară de sine stătătoare numai la Corund, dar 
materialul expoziției care o prezintă se află (datorită oamenilor din Corund și autorului cărții) la Muzeul 
Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe. Putem afla detalii despre o specialitate locală, care poate fi 
considerată o senzație de nivel mondial, de o importanță deosebită atât din punctul de vedere al 
micologiei cât și al etnografiei, legată de o specie Polyporus care a fost în urmă cu o jumătate de secol 
cunoscută în popor doar în regiunea Târgu Secuiesc, unde se desfășoară congresul. Aici, consumul acestei 
specii, puțin cunoscute chiar și de către micologi, este vie și acum, este considerată o delicatesă. În afară 
de aceasta, nu avem date despre alte cunoștințe populare în această regiune privind genul Cortinarius. 
Și poezia populară legată de ciuperci este deosebit de bogată, de exemplu, aici au fost adunate cele mai 
multe ghicitori cu ciuperci. 

 
 Istorie 
 

După Epoca Pietrei, pe vârfurile munților de aici au apărut – ca  ciupercile  – cetățile celor care au 
exploatat zăcămintele de cupru și fier din zonă. Regiunea este un punct geostrategic de importanță 
eurasiatică, de la defileele Dunării care se deschid către stepă, următorul mare obstacol natural este Marea 
Japoniei. În ultimele două milenii a fost de obicei zonă de graniță: a romanilor, apoi a avarilor, onogurilor, 
maghiarilor, este aripa de nord a porții de sud-est a Vestului. Stema secuilor cu Soarele și Luna simboliza 
la origine creștinismul victorios asupra păgânismului și a fost al Comesului secuiesc care conducea 
apărarea graniței de est. Pe vremea cruciadelor, la îndrumarea unui rege din dinastia Árpád, se stabilește 
aici o populație militărească, vorbitoare de maghiară, secuii, pentru a asigura dinspre nord acestă cale 
importantă. Pe acest rege, modelul tuturor regilor medievali cavaleri creștini din Occident, Sfântul 
Ladislau îl vedem pe una dintre frescele bisericii din Ghelința (patrimoniu mondial) luptându-se cu un 
războinic păgân, ca simbol al confruntării dintre Bine și Rău. Ostașii săi, în baza dreptului secuiesc, sunt o 
elită privilegiată al căror proprietate nu îi revenea regelui, nici chiar în caz de trădare, ci rudelor și 
vecinilor. Trei Scaune, ca unitate administrativ-teritorială specific secuiască, s-a născut, de fapt, din 
unirea a patru scaune (unități administrativ-teritoriale) secuiești, aici este proclamată libertatea ne-
nobililor deja în anul 1466. Regiunea primește numeroase influențe culturale de la sașii transilvăneni 
învecinați, astfel și Reforma vine de la Brașov, rezultând, în cele din urmă, o varietate de confesiuni 
echilibrată. Preoțimea din cele patru decanate reformate de aici obține în secolul XVII privilegii atât de 
imprtante, încât se deschide pentru elita locală posibilitatea succesului prin învățare. La sfârșitul secolului 



XVII, o treime dintre funcționarii Transilvaniei habsburgice pe cale de instituționalizare provin dintre 
secui. În timp ce ponderea populației libere în Europa de dinaintea revoluțiilor burgheze nu depășea 
niciunde 10 procente, această pondere a fost în Trei Scaune, județul Covasna de astăzi, de peste 60%.  

Datorită aceastei încrederi de sine, a fost posibil ca în timpul revoluției și războiului de 
independență din 1848–1849 să poarte un propriu mic război împotriva a două imperii. Regiunea 
compensează dezavantajele economice ale poziționării la graniță din punct de vedere cultural: Muzeul 
Național Secuiesc este centrul științific cu cea mai mare continuitate din Transilvania. Înființarea în anul 
1999 și activitatea Societatății de Micologie „László Kálmán” nu este independentă de soliditatea 
instituțională a Muzeului. Trei Sacaune, devenit deja în anul 1876 comitat cu același nume, poartă din 
anul 1968 numele Covasna,  mai pe placul Bucureștiului, dar care este, de fapt, foarte potrivit însemnând 
„cu apă minerală”. Principala noastră resursă, se pare, că este și astăzi cea umană, conștiința civică, rata 
de criminalitate scăzută, înțelegerea dintre diferitele grupuri religioase și etnice. 

 

Organizatorul: 

 
Societatea de Micologie „Kálmán László” (László Kálmán Gombászegyesület  / Société 

Mycologique „Kálmán László”/ Kálmán László Mycological Society) a fost înființată în anul 1999, 
înregistrată la 24 noiembrie 2000, cu personalitate juridică.  
Filiale: Filiala Bihor a fost înființată în anul 1999, Filiala Mureș în anul 2005 (înregistrată, personalitate 
juridică din 2009). 
 

Locul de desfășurare al activității: Romănia (în special Transilvania) Domeniul de activitate: 
promovarea științei, cercetare, protecția mediului, formarea de specialiști în domeniul ciupercilor. 

 
 
Servicii: organizează formări de specialitate, evenimente profesionale (excursii, tabere, prelegeri, 

expoziții etc.), editează publicații, menține legătura cu alte organizații din țară și străinătate. 
 

Cea mai importantă publicație este revista de specialitate: Moeszia. Erdélyi Gombász. Redactori: 
Ferenc PÁL-FÁM și Győző ZSIGMOND. Dimensiuni: 80-100 pagini (A4). Poate fi abonată și cumpărată 
și în străinătate (www.gombasz.ro).  

 

Posibilități de călătorie la Băile Balvanyos 
Cu autovehiculul: 
 

Posibilități de călătorie din direcțiile București, Sibiu, Cluj-Napoca, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, 

Băile Tușnad.  

Băile Balvanyos se află la 240 km de București. Recomandăm următorul traseu: București ― Brașov ― 

Târgu Secuiesc ― Turia ― Grand Hotel Balvanyos. 

 

Pentru participanții care vin din direcția Budapesta: pe autostrada M3/M35 până la Debrecen, de acolo 

Oradea – Cluj-Napoca – Tg. Mureș - Sovata – Odorheiu Secuiesc – Miercurea Ciuc – Băile Tușnad – 

Bixad – Grand Hotel Balvanyos.  

 

Pentru cei care vin din direcția Budapesta spre Arad – Sibiu, le recomandăm următoarele două trasee:  

1. Autostrada M5/M43 și A1 Arad – Deva – Sibiu – Făgăraș – Codlea – Sfântu Gheorghe  – Bixad – 

Grand Hotel Balvanyos   

2. Autostrada M5/M43 și A1 Arad – Deva – Sibiu – Brașov – Târgu Secuiesc ― Turia ― Grand Hotel 

Balvanyos.   

 

http://www.gombasz.ro/


Informații turistice suplimentare: Transilvania Tourist Service – Sfântu Gheorghe 

http://www.transilvaniatourism.ro 

e-mail : conferinta@transilvaniatourism.ro 

 

Ținând seama de specificul terenului, vă recomandăm să veniți cu autovehicule cu caroseria mai 

înaltă, adecvate pentru drumurile de munte. 

 

Cu trenul: 
Numai până la Băile Tușnad sau stația Bixadu Olt, de acolo cu autovehiculul pe traseul Băile Tușnad – 

Bixad – Grand Hotel Balvanyos.  

De la stația CFR Băile Tușnad se poate ajunge cel mai simplu cu taxiul la Grand Hotel Balvanyos (18 

km).  

Prețul unei călătorii 10 EUR/mașină (maxim 3 persoane). La cerere, putem asigura și microbuz.  

 

Cu avionul: 
 

Până la Budapesta, București, Sibiu sau Cluj-Napoca, de aici cu mașină închiriată sau transfer până la 

Grand Hotel Balvanyos.  

 

Cele mai apropiate aeroporturi București – Otopeni (OTP) și Sibiu (SBZ). 

 

Informații suplimentare:  

 

București – Aeroportul Internațional Henri Coandă: http://www.bucharestairports.ro 

 

Sibiu: http:// www.sibiuairport.ro 

 

Cluj-Napoca – Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj: http:// www.airportcluj.ro 

 

Budapest-Ferihegy 2 – Liszt Ferenc Airport: http://www.bud.hu 

 

 

TARIFE PENTRU TRANSFER AEROPORT: 

Traseu:  

 

București (OTP) – Grand Hotel Balvanyos 4* sau înapoi 

Sibiu (SBZ) – Grand Hotel Balvanyos 4* sau înapoi 

 

Tipul vehiculului Număr maxim de călători Preț: 

Autoturism cu șofer – clasa compactă (Ford, 

Volvo, VW) 
3 persoane 120 EUR/mașină/călătorie 

Minibuz  (VW Caravelle)  6 persoane 150 EUR/minibuz/călătorie 

Minivan (Mercedes Viano) 6 persoane 350 EUR/minivan/călătorie 

Minibuz  (Mercedes Vito) 7 persoane 300 EUR/minibuz/călătorie 

Mikrobuz (VW, Mercedes Sprinter) 16 persoane 400 EUR/microbuz/călătorie 

 

Serviciu oferit de agenția de turism Transilvania Tourist Service (organizator şi executant).  



Taxe de participare 
 

Participanții pot alege dintre următoarele posibilități:  

 

1.) Plata a 550 € include: 

Taxa de înregistrare: pachet de înregistrare, utilizarea spațiilor congresului, bufet, autobuz pentru 

activitatea de teren. 

Cazarea în cameră single (singur). Pensiune completă: toate mesele începând cu cina din 14 octombrie 

până la micul dejun din 20 octombrie, precum și cina festivă. 

1/a) 490 € nu include mesele de prânz. 

2.) 450 € include: 

Ca punctul 1.), dar cu cazarea în cameră dublă. 

2/a) 390 € nu include mesele de prânz. 

3.) 350 € include: 

mesele fără cazare (participantul se cazează pe cont propriu); taxa de înregistrare și cina festivă 

3/a) 290 € include taxa de înregistrare, cinele, cina festivă, nu include mesele de prânz . 

4.) 180 € include: 

taxa de înregistrare și cina festivă. Se recomandă celor care doresc să se cazeze la alt hotel din Balvanyos, 

la camping sau rulotă, cu mesele pe cont propriu. 

Informații hoteliere: http://balvanyosresort.ro/hu/ 

 
 

Cei care nu sunt membri JEC plătesc suplimentar la locul de desfășurare a congresului 40 €.  

 

Costuri de stornare: 

Până la 31 iulie 2018 ...................................................... 50 € 

Până la 31 august 2018 ........................................... 100 € 

De la 1 septembrie 2018............... întreaga taxă de participare 

 

Înscriere și plată: 

 

Pentru înscriere trebuie să completați formularul de înscriere alăturat. Pe un formular se poate înscrie un 

singur participant. Trimiteți formularul de înscriere completat până cel mai târziu 30 iunie 2018 la una 

dintre următoarele adrese: 

 

Prin poștă:  

Dr. ZSIGMOND Győző / LKG 

RO-520032 Sf. Gheorghe  

jud. CV, str. Császár Bálint nr. 3. Bl. 7/C/5. 

  

Prin e-mail: 

cortinarius2018@gmail.com 

sau 

lkgsztgy@gmail.com 

 

mailto:cortinarius2018@gmail.com


  

 

Taxa de participare trebuie plătită prin transfer bancar, până cel târziu la 15 iulie 2018. 

 

Date pentru transfer: menționați neapărat Cortinarius 2018. 

Nr. cont: RO95 OTPV 3000 0008 1309 EU01 

Banca: OTP Bank Romania S.A. Sucursala Sfântu Gheorghe 

Titlarul contului și adresa: Asociatia de Micologie "KL", RO-520032 Sf. Gheorghe, jud. CV, Császár 

Bálint nr. 3. Bl. 7/C/5. 

Împuternicit: Zsigmond Győző 

RO95 OTPV 3000 0008 1309 EU01 

SWIFT:  OTPV ROBU 

  

Informații importante 
 

Completați fiecare rând al formularului de înscriere, ori barați-l clar, menționați neapărat dacă participați 

în calitate de micolog participant sau persoană însoțitoare.  

 

Formularul de înscriere poate fi multiplicat și, respectiv, descărcat de pe site-urile :  

http://www.jec-cortinarius.org  și  www.gombasz.ro  

 

La locul de desfășurare al Congresului există bancomat. 

 

Înscrierea devine efectivă după primirea taxei de participare. Vă trimitem confirmarea primirii taxei de 

participare și a validării înscrierii în cursul lunii iulie 2018.  

 

Participanții din Europa de Est pot aplica la organizatori până la 30 iunie pentru scutirea de taxa de 

participare de până la 90%. 

 

 

Program preliminar 
 
Excursii micologice: 
Acestea vor avea loc în fiecare zi, începând cu luni 15 octombrie până pe vineri, 19 octombrie. 2–3 sunt 
prevăzute pentru ca numărul participanţilor să nu fie prea mare (în general cca 25–40 de persoane).  
Programul acestor ieşiri pe teren va fi expus pe pagina web a Societăţii de Micologie « Kálmán LÁSZLÓ 
», LKG (www.gombasz.ro) şi pe panoul cu afişe de hotel (Grand Hotel Bálványos). Participanţii trebuie 
să nozeze pe lista acestor excursii micologice (preferabil înainte de sosirea la hotel cu cel puţin o zi, prin 
e-mail) alegerea pentru fiecare zi: numărul excursiei, numele şi prenumele propriu şi pentru şoferi e de 
notat şi numărul de înmatriculare al autoturismului şi un număr de telefon mobil pentru a putea fi 
contactat. 
Excursiile vor fi efectuate cu autoturisme proprii (în afara cazurilor cînd vom merge cu autobuz) 
asigurând astfel accesul facilitat şi mai rapid la locurile prevăzute (se cere participanţilor completarea 
locurilor în aşa fel încât să folosim cât mai puţine maşini (teritoriile vizitate sunt rezervaţii în  mai multe 
cazuri). 
Participanţii vor primi informaţiile necesare despre excursii: distanţă aproximativă, habitat, coordonate, 
altitudine, difficultatea ajungerii la destinaţie, ora preconizată pentru plecare şi sosire. Locurile de unde se 
porneşte şi orarul plecărilor vor fi afişate, indicate. 
Comisia de organizare îşi rezervă dreptul de a efectua schimbări în funcţie de condiţii meteorologice. 
 
 

http://www.gombasz.ro/


Duminică, 14 octombrie 
 
12,00–18,00: înregistrare, primirea participanților, ocuparea locului de cazare și a laboratorului 
18,00: deschiderea Congresului (cu aperitiv) 
20,00: cină 
21,30–22,30: Prezentarea programului din ziua următoare 
 
Luni, 15 octombrie 
 
6,30–7,50: mic dejun 
8,00: plecare cu autobuzele (sau/şi autorturisme) pentru activitatea de teren 
13,00–14,30: prânz 
14,30–18,00: prelucrarea în laborator a materialului adunat 
18,00–18,50: discutarea speciilor de ciuperci găsite; prelegere, prezentare prelucrare de iască (film și live) 
19,00–20,20: cină 
20,30–21,30: Prelegere și/sau informare 
21,30–23,45: posibilitate suplimentară de lucru în laborator 
 
Același program este valabil şi pentru următoarele zile ale Congresului, cu mențiunile: 
 
Miercuri, 17 octombrie 
 
14,45–16,00: ședință de prezidiu 
16,15–17,50: adunarea generală 
 
Joi, 18 octombrie 
 
18,00: aperitiv 
19,00: cină festivă, program cultural 
 
Sâmbătă, 20 octombrie 
 
6,30–7,50: mic dejun 
8,00 –12,00: predarea camerei și a laboratorului, închiderea Congresului  

 

 

Programe facultative 
 
Propunem pentru cele 5 zile ale congresului următoarele excursii. Recomandăm să vă înscrieți la acestea 
deja la înscrierea la Congres.  
Organizator: Agenția de turism Transilvania Tourist Service. Descrierea detaliată, prețul și condițiile de 
participare le găsiți pe site-ul agenției (www.transilvaniatourism.ro). 
 
1. 
Luni (15 octombrie 2018) 
 – Trei Scaune – tărâmul conacelor și bisericilor 
Excursie de o zi pe traseul Tg. Secuiesc – Ghelința – Covasna – Bicfalău – Cernat – Băile Balvanyos.  
 
2. 
Marți (16 octombrie 2018)  
– Aventuri pe tărâmul vulcanelor (Lacul Sfânta Ana și împrejurimi)  
sau Drumul Apelor Minerale cu geologul Kisgyörgy Zoltán (Balvanyos și împrejurimi) 



 
3. 
Miercuri (17 octombrie 2018)  
– Aventuri nobiliare și cultură populară în regiunea Baraolt (locurile preferate ale prințului britanic) 
Micloșoara – Bățanii Mici – Tălișoara – Vârghiș 
 
4. 
Joi (18 octombrie 2018) Brașov, Bran și bisericile fortificate săsești.  
Prejmer – Brașov –Bran – Râșnov  
 
5. 
Vineri (19 octombrie 2018)  
– excursie la Lacul Roșu și Cheile Bicazului – Băile Tușnad – Miercurea Ciuc – Gheorgheni – Lacul 
Roșu și Cheile Bicazului. 
 
Condiţii şi preţuri 
 
  Până la 4 persoane Până la 8 persoane Până la 16 persoane 
  Preţ cu autorism Preţ pe persoană Preţ pe persoană 
     min. 6 persoane  min. 10 persoane 
 
Traseu 1  84 EUR/pe autot. 18 EUR/pers.  15 EUR/pers. 
Traseu 2  56 EUR/ pe autot. 12 EUR/pers.  10 EUR/pers. 
Traseu 3  96 EUR/ pe autot. 21 EUR/pers.  17 EUR/pers. 
Traseu 4  112 EUR/ pe autot. 24 EUR/pers.  20 EUR/pers. 
Traseu 5  196 EUR/ pe autot. 42 EUR/pers.  35 EUR/pers. 
 
Preţul cuprinde: Transport cu autoturism (VP) sau autobuz climatizat + taxe de staţionare. 
 
Ghid local  4-8 persoane  70 EUR/pe zi 
   8-20 pers.  90 EUR/ pe zi 
Coş cu alimente pe timpul excursiei: 10 EUR/pers. (băutura nu este inclusă) 

 

 

Informații suplimentare: 
 
Participanților care sosesc cu avionul la București sau Sibiu (eventual Cluj-Napoca) le recomandăm să 
rezerve în prealabil transferul la agenția de turism parteneră. 
 
Este recomandat să dispuneți de numerar în lei. 
 
În România utilizarea drumurilor publice presupune plata unei taxe. Aceasta se poate plăti la toate 
benzinăriile.  
 
Din ciupercile adunate la activitățile de teren se va realiza o expoziție permanent actualizată, separat 
pentru genul Cortinarius și pentru speciile din celelalte genuri. 
 
În perioada Congresului oferim posibilitatea de a prezenta postere cu tematică științifică, în laborator sau 
în apropierea acestuia.  
 
Participanții pot susține prezentări în cadrul Congresului, durata acestora va fi stabilită de Comisia de 
organizare, în funcție de numărul doritorilor, și va fi comunicată participanților odată cu confirmarea 
înscrierii. 



 
Vă rugăm să ne comunicați intenția de a susține o prezentare sau de afișare unui poster pe formularul de 
înscriere. 
 
Redactați un rezumat de o pagină a prezentării sau a posterului dumneavoastră (în format Word) într-una 
din limbile oficiale ale Congresului (exceptând maghiara) și trimiteți-l în format electronic până la data de 
1 iunie 2018 preşedintelui J.E.C. Oswald Rohner (o.rohner@bluewin.ch). Acestea vor fi distribuite celor 
interesați de prezentarea/posterul dumneavoastră.  
 
Vă recomandăm să redactați un rezumat de o pagină în limba engleză a prezentării/posterului sau a altei 
cercetări a dvs. în legătură cu ciupercile macroscopice, deoarece revista de specialitate a Societății de 
Micologie  „Kálmán László” Moeszia. Erdélyi Gombász întenționează să le publice. Adresa redacției: 
lkgsztgy@gmail.com. Termen de transmitere: 31 august 2018. 
 
La recepția Congresului participanții au la dispoziție copiator și calculator cu acces la Internet. 
 
În incinta hotelului, participanții au la dispoziție piscină, saună și parcare păzită. 

 
Contact : 
Președintele Comisiei de organizare:  
Dr. ZSIGMOND Győző Tel.: (+ 40) 722 902 390 (în zilele de lucru 10,00–15,00) 
 
Secretarii Comisiei de organizare:  
 
PÁL-FÁM Ferenc  Tel.: (+36) 30 9299 202  
(în zilele de lucru 10,00–15,00) 
și  
ZÁGONI Imola Tel.: (+40) 742 958 010  
(în zilele de lucru 10,00–15,00). 
 
Adresa poștală: Dr. Győző ZSIGMOND  
RO-520032 Sf. Gheorghe, jud. CV, Császár Bálint nr. 3. Bl. 7/C/10. 
 
E-mail: cortinarius2018@gmail.com 
 
Informațiile privind Congresul sunt accesibile și pe următoarele site-uri:  
http://www.jec-cortinarius.org 
http://www.gombasz.ro 
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Grand Hôtel Bálványos şi împrejurimi 

 

 

 

 

 

 

 



Peisaje din împrejurimi 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cheile Bicazului, Castelul de la Lăzarea, 

Tuşnad Băi şi Lacul Roşu 

 



 

 

 
 Foto: Ferenc PÁL-FÁM 

Muzeul Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe 

 



 

  Foto : Győző ZSIGMOND  

Expoziţie despre arta şi meşteşugul prelucrării iascăi de fag 

la Sf. Gheorghe  

 

 

 

 



 

 
  Foto : Tibor SÁNTHA  

Polyporus sp.  

 

 

 



Revista de specialitate Moeszia 

a Societăţii de Micologie « Kálmán László »  

 

 
 

 



Hărţi despre regiune 

 

 

 



 

 

 

  Foto : Ferenc PÁL-FÁM 

Cortinarius speciosissimus 

 


