Radnai-havasok – Szuhárd-hegység
2016.
augusztus 6-13.

A tájékoztató utoljára módosítva: 2015. szeptember 2.



Indulás: Gyülekezés 2016. augusztus 6-án, szombaton, a Keleti pályaudvaron 5:55-kor Brasov-ba induló HARGITA
NEMZETKÖZI GYORSVONAT












2016. április 1. után történő jelentkezés esetén:85 EUR + 5 000 Ft
Szállás: 1-2-3-4-5-6. éjszakákat saját sátrainkban töltjük a havasokban.
6. éjszakát a vonaton utazással töltjük (termes, ülő kocsiban).
Étkezés: Az utolsó napi vacsora kivételével, az 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, ezért minden élelmet magadnak kell otthonról hozni.
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! Továbbá figyelj arra, hogy csomagod eső esetén is teljesen
vízhatlan borítást kapjon. Ezért és a megfelelő súlyelosztás miatt is a hálózsák kerüljön be a csomagba (ne kívül
lógjon).

Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány és esőkabát (nem széldzseki)!
A kirándulást szervezi: fr. Fejes István
elérhetőségek:





végénél 5:30-ig. A vonat 5:55-kor fog indulni!

Érkezés: 2016. augusztus 13-án, reggel 8:20-ra Budapestre, a Keletibe.
Utazás: nemzetközi vonattal, helyi vonattal, 2 kisérővel.
Költség: 2016. április 1-ig történő jelentkezés esetén: 45 EUR + 5 000 Ft

mobil: +36-20-400-58-39
e-mail: fejesistvanofm@gmail.com
Általános felszerelés: sátor (megbeszélés szerint), hálózsák, izolír, saját gyógyszerek, tisztasági eszközök,
törülköző, WC papír, papír zsebkendő, fejlámpa vagy zseblámpa, bicska (konzervnyitó), 1,5 literes ásványvizes
palack a vízutánpótlás biztosítására (források vannak), meleg öltözet (hosszú nadrágra, kabátra, szükség lehet rossz
idő esetén). 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).
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:
Augusztus 6.: 5:55-kor indulás Budapestről, utazás vonattal Nagyváradon,
Királyhágón, Kolozsváron át Bethlenre (Beclean pe Someş). Vonatunk 16:09re érkezik Bethlenre, ahol átszállunk a 16:50-kor Máramarosszigetre induló
személyvonatra. A vonatról 18:40-kor szállunk le Szalanca (Dealu Ştefăniţei)
állomáson. Itt felvesszük hátizsákjainkat és elindulunk 6 napos gerinctúránkra
a Radnai-havasokba és a Szuhárd-hegységbe. Kb. másfél órát megyünk az
egyre emelkedő kék háromszög jelzésen egy tisztásig, ahol sátrazni fogunk.
Augusztus 7.: Reggel folytatjuk emelkedésünket a kék háromszög jelzésen
felfelé, egészen a La Jgheaburi nyeregig, ahol elérjük a gerincen végigfutó
piros sáv jelzést. Innen a következő napokban végig a piros sáv gerinc utat
fogjuk követni. A nyerget elhagyva elhaladunk a Kisbérc vagy Rühes-bérc
(Muncelul Râios, 1703 m) alatt, majd egy kis ereszkedés következik az 1196
m-en található Köves-hágóig (Pasul Pietrii). Innen újból emelkedés az Öregbércig (Vf. Bătrâna, 1710 m), majd a gerinc utunk nagyjából egyenes lesz a
Rebra-csúcs (Vf. Buhăescu Mare, 2119 m) alatt található szálláshelyünkig,
amely a Rebra-tó partján lesz (1940 m).
Augusztus 8.: Reggeli után kitérőt teszünk a kék sáv jelzésen a Radnaihavasok legnagyobb csúcsára a 2303 m-es Pietroszra (Vf. Pietrosu). A csúcs
után visszamegyünk a piros sáv jelzéshez, és folytatjuk utunkat kelet felé:
Rebra-forrás-csúcs (Vf. Obârsia-Rebri, 2052 m), Kormány-csúcs (Vf.
Cormaia, 2033 m), Repedő-csúcs (Vf. Repede, 2074 m), Puzdra-nyereg (Şaua
Puzdrelor, 2034 m), Galác-csúcs (Vf. Galaţului, 2048 m). Esti sátorozó helyünk valahol a Galác és a Gargaló-nyereg
között lesz, (tervezett a Ló-havas sátorozó hely 1850 m-en).
Augusztus 9.: Reggeli után a gerincet követve délkelet felé tartunk, következik a Gargaló csúcs (Vf. Gărgalău, 2159 m),
Ember-tető (Vf. Omului, 2134 m), Csisa (Vf. Cişa, 2036 m). A kőfoggal (1930 m) elérjük a Bila-tó természetvédelmi
területet, amely tulajdonképpen egy kárfülke. A kárfülkét a peremen délnek kerüljük, ahol elérjük utolsó nagy csúcsunkat
a Radnai-havasokban, az Ünőkőt (Vf. Ineu, 2279 m). Innen megkezdjük ereszkedésünket a Radnai-hágóig. A Gázsa-hát
(Şaua Gajei, 1721 m) után valahol sátrazunk.
Augusztus 10.: Reggeli után tovább ereszkedünk a Radnai-hágóig, amely 1271 m-en található. Ezzel elhagyjuk a Radnaihavasokat és átkelünk a kevésbé ismert Szuhárd-hegységbe. Viszont ezen napon újból emelkedés vár ránk, mert a mai nap
a Szuhárd legmagasabb csúcsa, az 1932 m-es Emberfő (Vf. Omu) alatt kellene sátraznunk.
Augusztus 11.: Reggeli után ereszkedésbe kezdünk a Şaua Diecilor nyeregig (1400 m), majd emelkedni kezdünk az 1562
m-es M. Şveiţaria csúcsig. A csúcstól hullámzó gerincen megyünk tovább (többszöri kisebb emelkedés és ereszkedés),
útközben valahol a Vf. Bitca Tirşului (1548 m) és a Vf. Fărăoane (1715 m) csúcsok között sátraznánk.
Augusztus 12.: Reggeli után egyenes szakasz következik a Tarniţa-ig, majd ereszkedés: Vf. Jacob (1322 m), Şesu
Muntelui (1226 m) végül a Culmea Runcului úton leereszkedünk Dornavátrába (Vatra Dornei, 800 m). Remélhetőleg
Dornavátrában lesz időnk rendbe rakni magunkat és a túrát lezárni egy pizzériában. Dornavátrából vonatunk 19:56-kor
indul és 22:27-re érkezik Bethlenbe. Bethlenben átszállunk a 0:23-kor induló Corona nemzetközi gyorsra.
Augusztus 13.: Reggel 8:20-ra érkezünk Budapestre a Keletibe.

