
Fogarasi-havasok, 2017. júl. 14., péntek − júl. 20., csütörtök 
(túrafelhívás) 

 

 

Kedves Hallgatók! Kedves Kollégák! Kedves Túratársak! 

Az idei egyhetes nyári hegyitúra a Fogarasi-havasokban lesz 2017. július 14 − júl. 20. 

között, péntektől csütörtökig.  

 

Általános tudnivalók, költségek 

A szállást, valamint a reggelit és vacsorát menedékházakban oldjuk meg, hogy könnyítsük 

a hátizsák súlyát. Sátrat és ehhez tartozó kellékeket nem viszünk magunkkal, élelmet is csak 

annyit, amennyi naponta ebédre szükséges. A hálózsákokat el lehet hozni, ezek nem nehezek. 

A súlytól való szabadulás viszont megnöveli a túra költségeit. A menedékházakban a 

fekvőhely ára 35 lej/fő, egy sült kb. 25-30 lej, egy leves kb. 8-10 lej. Ennek alapján mindenki 

számítsa ki magának a költségeket. (Az átszámításhoz: 1000 forint = kb. 15 lej.) 

 

Túraterv 

Oltfelsősebes (Sebeșu de Sus) vasúti megállójában (Halta Sebeș Olt) találkozunk július 

14-én, pénteken délben 12,38-kor, a Szebenből (Sibiu) ekkor érkező személyvonatnál 

(R2102). A vonat Szebenből 11, 55-kor indul. Aki autóval jön, ugyancsak 12,38-ra érjen az 

oltfelsősebesi vasúti megállóba. Az autókat a kb. 4 km-re lévő faluban fogjuk hagyni, 

remélhetőleg őrizet mellett (valami kis díj fejében). Aznap továbbmegyünk a Suru 

menedékházig (1450 m), ami kb. 4-5 órás út. 

A 2. napon, szombaton innen felmegyünk a havasok főgerincére (újabb 700 m fel), és kb. 

2300 méteres csúcsokat érintve (Suru, Avrig, Scara), leereszkedünk a Negoj menedékházhoz 

(Cabana Negoiu, 1546 m). Itt -- ha a szállás megfelelő lesz -- két éjszakát töltünk, hogy a 3. 

napon pihenhessen, akinek erre szüksége van. Azok, akiknek pihenésre nincs szükségük, 

kirándulhatnak is innen (több lehetőség is van). 

A 4. napon, hétfőn a Șerbota (2331 m) és a Negoj (Vf. Negoiu, 2535 m, Románia 2. 

legmagasabb hegycsúcsa) érintésével tovább megyünk a Bâlea-tóig. Mivel nem hétvégére, 

hanem hétfő estére érünk ide, reméljük, nem lesz nagyon nagy turistaáradat (ti. ide feljön a 

transzfogarasi út és a telekabin), és így találunk mi is valami szállást. A hely jellege miatt itt a 

tömegszállás is drágább az átlagosnál (kb. 55 lej/fő), a nem tömegszállás jellegű szobák ára 

pedig nem diákbarát. (Elég nem nekünk való helynek tűnik, de nincs mód kikerülni...) 

Az 5. napon, kedden a Capra nyeregen (2314 m) át Podragu menedékházig (Cabana 

Podragu, 2136 m) megyünk a Buteanu-csúcs (2507 m) érintésével. Ha itt szerencsénk van, és 

jó időt kapunk, innen mindkét irányba (Erdély, Munténia) nagyon szép a kilátás. 

A 6. napon, szerdán a Moldoveanu-csúcs (Vf. Moldoveanu, 2544 m, Románia 

legmagasabb hegycsúcsa) érintésével, majd délután ereszkedve eljutunk a szombatfalvi 

menedékházig (Cabana Valea Sâmbătei, 1401 m). Itt érjük újra az erdős övezetet. 

A 7. napon, csütörtökön tovább ereszkedünk Felsőszombatfalvára (Sâmbăta de Sus). Innen 

menetrend szerinti autóbusszal megyünk be Fogarasra, illetve a vasúthoz. Fogarasról 17,50-

kor és 19,42-kor van vonat Nagyszebenbe (érkezés 19,15-kor, illetve 21,40-kor), amellyel el 

lehet jutni Oltfelsősebes (Sebeșu de Sus) vasúti megállójába (Halta Sebeș Olt) is a faluban 

hagyott autókért. 

 



 

Ki jöhet? 

A túra átlagos fizikai képességeket követel, de nehezebb az átlagosnál. Csak az jöjjön, aki 

egészségesnek érzi magát, és nincs mélységiszonya. (Néhol lesznek helyek, ahol 100-150 

méteres szakaszokon láncokba kapaszkodva kell haladni.) 

 

Felszerelés 

Szigorúan kötelező: 

- MELEG ÖLTÖZET (Ez nagyon fontos! Ezekben a magasságokban még nappal is hideg 

van, állandóan fúj a szél.) 

- TÚRABAKANCS 

- ESŐKÖPENY 

- NAPI 2-3 LITER VÍZ (saját igényük szerint számolják) 

- a délebédekhez szükséges ÉLELEM (a menedékházaknál konzervet talán lehet venni) 

 

El lehet hozni a HÁLÓZSÁKot is, ti. jól foghat a menedékházakban is, sőt előfordulhat, hogy 

egyszerű menedékhelyen („refugiu”) vagy a szabadban (?) kell aludni. 

Egyebeket (pl. GYÓGYSZEREKet) hozzon mindenki igényei és belátása szerint. 

 

Jelentkezés, résztvevők 

Jó, ha jelzik a részvételi szándékukat, ugyanis: 1. az oda- és visszautazásban segíthetünk 

egymásnak, 2. a Suru-menedékház (első éjszaka) viszonylag kicsi, és szükséges előre közölni, 

hogy hányan leszünk. 

Meghívhatják barátaikat, szüleiket stb., de a résztvevők meghívása mindenesetre csak 

személyes kapcsolatok révén történjen. Nyilvános internetes fórumokon vagy más módon 

személytelen formában a túrát ne hirdessék (!), és ne szervezzenek maguk köré túl nagy 

csoportokat. 

A túrát Pál András mérnök barátunk vezeti, aki többször is járt már ezeken a helyeken. 

 

További információk 

Rengeteg hasznos honlap, térkép stb. van, amelyeket lehet nézegetni. 

 

Támogatóink 

Szépen kérjük azokat, akik eddig mindig segítettek, hogy támogassanak most is: Szent 

György vértanú, Páduai Szent Antal, Babba Mária és a többi szentek. 

 

Jó készülődést mindenkinek! 

 

 

Tánczos Vilmos 

oktató és kezdeményező 

(tanczosvilmos@yahoo.com, 

00-40-726-004986) 

 

Kolozsvár, 2017. június 12. 

 


