2014. október 22-27.

A FUNTINELI BOSZORKÁNY NYOMÁBAN
avagy: plájászok, prikulicsok, vagy prepegyitek vagytok-e, hö?


Indulás:






Utazás: bérelt busszal, és 2 kisérővel
Költség: 75 EUR + 15 000 Ft (utazás + szállás + félpanzió), 12 éves korig: 40 EUR + 15 000 Ft.
Szállás:











Gyülekezés 2014. október 22-én, szerdán, Budapesten a Műcsarnok mögött a homokóránál 16:30-ig. Buszunk 17:00-kor fog
indulni Erdélybe!
Érkezés: 2014. október 27-én, reggel 5-6 között a kiindulási helyszínre.

1. éjszakát a buszon utazással töltjük.
2-3-4. éjszakákat Galonyán (Gălăoaia) töltjük az Auguszta vadászházban (2-4 ágyas szobákban).
5. éjszakát a buszon utazással töltjük.
Étkezés: A szálláson félpanziós ellátásban részesülünk (reggeli + vacsora). Első teljes nap lesz már vacsora az utolsó teljes nap pedig a
reggeli az utolsó étkezés a szálláson. A többi étkezésről (napközbeni ebéd) mindenki maga gondoskodik otthonról hozott hideg élelemmel
(szeletelt szalámival, kolbásszal stb). A túrákra érdemes hozni műzlit, csokit, diákcsemegét, mazsolát.
Pakolás: Próbáljunk meg a lehető legkevesebbet hozni, mert a busznak kicsi a csomagtere. Kerüljük a papírdobozba való csomagolást, ill.
kartonszámra ne vásároljunk vizeket, mert úgy sem lesz elég, csak a helyet foglalja. Csomagodat vedd kétfelé (de ne több felé!): legyen egy
kisebb hátitáska, amelyben benne vannak személyes irataid, pénzed, fényképezőgéped, fogkeféd és fogkrémed, továbbá egy pulóver (este a
buszon hideg van), esőkabát, egy közepes méretű ásványvizes palack. Ezt vidd fel a busz fedélzetére. Érdemes már a másnapi túrához öltözni és
a kiscsomagba berakni a másnapi ennivalót. A nagycsomagodba legyen minden, amit egész nap nem használsz, amit csak este a szálláshely
elfoglalása után kell elővenned.

Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány és esőkabát (nem széldzseki)!
Jelentkezni lehet fr. Fejes Istvánnál 2014. szeptember 1-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 (biztonság kedvéért), saját gyógyszerek, tisztasági eszközök, törülköző, WC papír, papír zsebkendő,
fejlámpa vagy zseblámpa, bicska (konzervnyitó), 1,5 literes ásványvizes palack a vízutánpótlás biztosítására, meleg öltözet (kabát, sapka, sál
rossz idő esetére). 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:
 Túra
a
Kelemen-havasokban:
Dédabisztra, Galonya, Ratosnya, Pietrosz,
Funtineli rét, Szalárdtelep, Palotailva, Isten
széke, Marosvécs: Wass Albert sírja.
 Látvány: havasi rétek, kaszálók (plájok),
esztenák és komárnyikok, végig Wass Albert
emlékek.
 Szükséges erőnlét: Mivel minden nap
csillagtúrázunk ezért mindig csak az aznapi
ennivalót és esőkabátot kell magaddal vinni
kistáskában. A csillagtúrák jellege miatt
bármelyik nap kihagyható.
 Előfeltétel a jelentkezéshez: nem
szükséges magashegyi tapasztalat és jártasság. A
túrák nem technikásak, bárki jelentkezhet!
Október 22.: 17:00-kor indulás Budapestről, éjszaka utazás busszal.
Október 23.: A reggeli órákban érkezünk a Suceava megyei (Moldva) Gura Haitii faluba (1030 m). A megérkezés után
reggeli következik (egyénileg). A reggeli után egésznapos túrára indulunk a Kelemen-havasokba a piros kereszt jelzésen.
Először erdei úton haladunk (Hajtó-patak völgye – Tárnyica völgye), majd egy idő után a széles földút erdei ösvénybe
megy át. A vége felé erősen emelkedik, de ennek ellenére minden további nélkül elérhetjük a Kelemen-havasok
legnagyobb csúcsát a Nagy-Kövest (Pietrosul, Pietrosz - 2100 m). Ha jó az idő, tehetünk egy sétát a vulkán peremen a
Magyar-Negojra (Vf. Negoiul Unguresc - 2081 m) és vissza, ugyanis a Kelemen-havasok tulajdonképpen egy hatalmas
vulkán, aminek az északkeleti része lerobbant, ebben a részben kezdték el a kénbányászatot, amivel jól elcsúfították a
környezetet. A csúcsról a megismert úton térünk vissza a faluba buszunkhoz. Ezután még 3 óra buszozás lesz a szállásig.
Szint fel: 890 m, szint le: 890 m, úthossz oda-vissza: 19 km, menetidő fel: 4,5óra, menetidő le: 4 óra.
Október 24.: Reggeli után Galonyáról a közeli Palotailvára (Lunca Bradului) utazunk busszal. Innen a Kutaspatak (Valea
Fântânele) völgyében indulunk felfelé egy erdőkitermelő úton a sárga pont jelzésen. Kutas-patak völgye után a Páfrányospatak völgyébe térünk nyugat felé. Kb. 2-3 óra alatt érkezünk meg a Funtinel-mezőre (Poiana Fântânele). Itt körbejárjuk a
Funtinel-mezőt, a Páfrányos-mezőt és a Funtinel-házat. A komárnyikot elhagyva végül a már megismert úton térünk
vissza Palotailvára, onnan pedig busszal a szállásra.
Október 25.: Reggeli után újból Palotailvára (Lunca Bradului) utazunk busszal, de most a Görgényi-havasok felé
vesszük az irányt. Palotailva vasútállomásától a sárga sáv jelzésen indulunk felfelé a Gyárfás-gerincre. A gerincen nem
kell sokat menni, hogy elérjük a 1279 m-es Zászpás csúcsot, ahonnan gyönyörű kilátásban lehet részünk a Kelemenhavasokra, többek között a Pietroszra is. A csúcsról keleti irányban jövünk le és a kék pont jelzésen ereszkedünk le
Kelemenhavas vasútállomásig (Neagra), ahol buszunk vár minket. Innen visszaindulunk szállásunk felé, de még útközben
felkapaszkodunk Szalárdtelep fölött található kilátópontra, ahonnan szép kilátásunk lehet a Maros völgyére.
Október 26.: Reggeli után a szállás mellől induló kék sáv jelzésen indulunk az Istenszékének meghódítására. Egy
emelkedő után a Medvés-tetőt (1012 m) érjük el. Ezután már szinte csak szintben megyünk, következő megállónk az Isten
széke-nyereg (1030 m), majd végül az Isten széke teteje (1381 m). Miután kigyönyörködtük magunkat a panorámában
elindulunk a kék kör jelzésen lefelé a Hidas-patak völgyében. Egy földútra érünk ki Bisztrapatakánál, ahol buszunk vár
minket. Innen Elindulunk hazafelé, útközben búcsúzásképpen megállunk Marosvécsen Wass Albert sírjánál. Ezután
éjszaka utazás hazafelé.
Október 27.: Reggel 5-6 óra között érkezünk Budapestre.
„Ott áll az Istenszéke magosan a Maros fölött. Egyik oldalán a sokágú Galonya, másik oldalán a Bisztra-patak, s mögötte a Kelemen csúcsai.
Persze, ma már ott sem olyan a világ, mint akkor volt, midőn az Isten pihenni leült volt a hegyek közé.”
Wass Albert: A funtineli boszorkány (részlet)

