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Nyári hegyitúra a Retyezátba 
2015. július 26., vasárnap – augusztus 1., szombat 

 

Kedves Hallgatók! Kedves Kollégák! Kedves Túratársak! 

Az eddigi egyhetes nyári túráink a Hargitán (2011), a Pádis-fennsíkon (2012), a Gyalui-

havasokban (2013) és a Csíki-havasokban voltak (2014). Az idén a Déli-Kárpátok egyik 

hegytömjébe, a Retyezát-hegységbe (magyarul még: Zerge-havasok, románul: Munții 

Retezat) merészkedünk, amelynek legmagasabb csúcsa, a Pelága 2509 méter magas. 

Mindazonáltal nem kell megriadni, mert ez a túra sem lesz nehezebb az eddigieknél: 

csillagtúrákat tervezünk csomagok nélkül, és a hegységben elég jók a jelzések is. Igaz, a 

Retyezátban én sem voltam még, azaz az útvonalak nincsenek előre lejárva, és elég sok a 

bizonytalansági tényező. 

 

Résztvevők 

Ugyanaz mint eddig: a Kárpát-medence jelenlegi és volt néprajz szakos diákjai, de jöhet 

mindenki, aki akar. Hozhatják barátaikat, tanáraikat is. 

A résztvevők meghívása mindenesetre csak személyes kapcsolatok révén történjen, azaz 

nyilvános internetes fórumokon személytelen formában a túrát ne hirdessék! 

 

A hegység megközelítése, jármű 

Vonattal vagy autóval történik. 

Akiknek van autójuk, jöjjenek azzal. Az autókat a hegység északi „bejáratánál” a 

Nucșoara település utáni Cârnic menedékháznál őrzött parkolóban kevés díj ellenében 

biztonságosan ott lehet hagyni. Eddig tart a járható autóút. A túra végén ugyanide fogunk 

visszatérni. (Elképzelhető az is, hogy azok, akik nem autóval jöttek, illetve nem sofőrök, az 

utolsó napon más hazatérési lehetőséget választanak, de mindezt ott helyben majd 

megbeszéljük.) Az autóutat úgy tervezzék, hogy délelőtt 11,33-ra Kőaljaohába (Ohaba de 

sub Piatră) vasúti állomásában legyenek, ahol találkoznak a vonattal érkezőkkel (lásd alább). 

Akiknek nincs autójuk, vonattal jöhetnek Kőaljaohába (Ohaba de sub Piatră) vasúti 

megállóig az alább leírtak szerint. A hazatérés irányát és módját helyben majd megbeszéljük 

(lásd még hátrébb). 

Július 26-án, vasárnap reggel Kolozsvárról 5,30-kor indul az R2038-as személyvonat, 

amely 10,06-kor ér Piski (Simeria) állomásba. Itt átszállunk, és a 10,35-kor induló R2704-es 

személyvonattal megyünk tovább Kőaljaohábáig (Ohaba de sub Piatră), ahová 11,33-kor 

érkezünk meg. A vonatjegy ára 30 RON (kb. 2000 HUF), diákigazolvánnyal ennek fele. 

Akik Magyarországról, Arad irányából jönnek vonattal, azok úgy tervezzék az utat, hogy 

Piski (Simeria) vasúti csomópontban ők is érjék el a 10,35-kor Petrozsény felé induló 

személyvonatot. Erre a Bécsből jövő Dacia Expressz tűnik alkalmasnak, amely 23,30-kor van 

a Keletiben, és 7,13-kor érkezik Piskibe (Simeria). Ha Budapestről Kolozsvár felé jönnek (ez 

a hosszabb!), akkor reggel csatlakozzanak az 5,30-kor indulókhoz. 

(Megjegyzés: A Kolozsvárról 6,30-kor induló, ideálisnak tűnő közvetlen petrozsényi 

vonat nem áll meg Kőaljaohábán, tehát ez nem jó megoldás, ne tévesszen meg senkit! El kell 

tehát indulni 5,30-kor egy órával hamarabb, és át kell szállni Piskin, aminek az lesz az előnye, 

hogy a kolozsvári és magyarországi „vonatosok” mind ott találkoznak 10 óra után.) 
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Túraterv 

1. nap − július 26., vasárnap : 
Miután 11,30-kor mindannyian megérkeztünk Kőaljaohábába (Ohaba de sub Piatră), 

Nucșoara−Cârnic irányában még aznap el kell jutnunk a Pietrele menedékházig (Cabana 

Pitrele, 1480 m), ahol az első alaptáborunk lesz. Hogy hogyan jutunk oda, az még 

bizonytalan: 1. Lehet, hogy a vasútállomástól vannak kisbuszok is Cârnic-ig. 2. Lehet, hogy a 

saját autóinkat is igénybe vesszük, többször fordulva. 3. Lehet, hogy gyalog megyünk végig 

(reméljük, erre nem kerül sor, mert elég hosszú lenne első napra). 

Estére el kell érünk a Pietrele menedékházig (vagy legalább Cârnic-ig), ahol sátrat verünk. 

Pietrele a turisták által eléggé felkapott, tehát bizonyára zajos hely, de nagy előnye, hogy 

elfogadható áron lehet étkezni is a menedékháznál. Ez a Retyezát „főbejárata”. (Bővebben 

lásd: http://www.pietrele.ro/) 

A továbbiakra nézve az alapgondolat az, hogy itt a Pietrele menedékháznál (1480 m), 

illetve feljebb, a kb. 1 óra távolságra lévő Gențiana menedékháznál (1670 m) vagy még 

feljebb a Bucura-tónál (2070 m) fogunk sátorozni, és innen csillagtúrázunk. Az „előrébb 

lévő” Gențianának sok előnye van a Pietrelével szemben (pl. innen már könnyebben elérhetők 

a további csúcsok, gyönyörű, csendes hely, ha bejelentkezünk telefonon előre és időben, 

akkor talán lehet bent is aludni stb.), de nagy hátránya, hogy itt már nincsen semmiféle 

étkezési lehetőség. Két hegyimentő felváltva teljesít itt állandó szolgálatot, velük kell majd 

felvennünk a kapcsolatot. (Lásd: 

http://www.carpati.org/ghid_montan/muntii/retezat/cabana_gentiana-11/) Fent a Bucura-

tónál még mostohább a helyzet: itt még fa sincs, amivel tüzet lehetne gyújtani. 

A további túraterv nem végleges, a szálláshelytől és a közös döntésektől is függ, de azért 

tájékoztató jelleggel ideírom azt az elképzelést, amelyet Pál Andrással (sokan ismerik, főleg 

az első torockói túra résztvevői) együtt beszéltünk meg:  

 

2. nap − július 27., hétfő : 
Stânișoara-völgy – Retyezát-csúcs – Bucura-csúcs – Pietrele-völgy – Pietrele menedékház 

 

3. nap − július 28., kedd : 
Pietrele – Galeș-tó – Vârful Mare – Peleaga-csúcs – Păpușa – Valea Rea – Pietrele – 

Pietrele-menedékház 

 

4. nap − július 29., szerda : 
Pietrele menedékház – Bucura-katlan − Bucura-tó (sátorhely, 2070 m) 

Megjegyzés: Ez voltaképpen laza pihenőnap a másnapi „nagy túra előtt”. Ha ide 

helyezzük át az alaptábort, számolni kell azzal, hogy itt már semmi nincs, még fa sincs. 

 

5. nap − július 30., csütörtök : 
Bucura – Judele-csúcs – Zănoaga-tó – Crucea Trăsnitului – Slăvei-csúcs − Bucura 

Megjegyzés: Ez a nap nagyon hosszú, korábban kell kelni, de hátizsák nélkül a táv 

lejárható. A sátrak a Bucura-tónál maradnak, felügyelet nélkül. 

 

6. nap − július 31., péntek : 
Délig bejárandó: Bucura-tó – Peleaga-csúcs – Custura – Bucura 

http://www.carpati.org/ghid_montan/muntii/retezat/cabana_gentiana-11/
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Délután az alaptábor áthelyezése lehetséges a Buta menedékházhoz. Kb. 3 óra lefele teljes 

felszereléssel. 

 

7. nap – augusztus 1., szombat : 

A hazatérés napja. Több megoldás van. Ha van elég autó velünk, akkor a 6. napon nem is 

megyünk át a Buta menedékházhoz, hanem már a Bucura-tótól visszafordulunk, és mindenki 

együtt visszamegy a Cârnic menedékházhoz, ahol a járművek maradtak. Ha nincs elég autó 

velünk, akkor a sofőrök (és utasaik?) mindenképp itt mennek vissza, a „gyalogosok” pedig a 

Buta menedékháztól (Cabana Buta) lejöhetnek Câmpu lui Neag irányába, ahonnan 

autóbusszal (vannak járatok), autóstoppal stb. eljuthatnak Petrozsénybe, majd innen estig 

Kolozsvárra.  

 

Mit kell hozni, beszerezni? 

Lehet egyszerűbb felszereléssel is jönni, nem kell vagyont költeni, de a hegyet meg kell 

tisztelni azzal, hogy felkészülünk a túrára. Különösen, ha a hegycsúcsok zöme 2500 méter 

magasságában van... 

Tehát: 

- sátor (lehet társulni is) 

- hátizsák  

- hálózsák 

- habszivacs (vagy: ízolír, polifoam, szunyóca). 

- esőköpeny (fontos!!!) 

- bakancs (esetleg lehet hozni pluszban még egy könnyű tornacipőt is) 

- réteges öltözet (fontos, éjjel hideg van) 

- váltózoknik 

- sapka 

- gyógyszer, ragtapasz (belátás szerint) 

- a mobiltelefonok akkuját előzőleg nem árt jól feltölteni 

- étel – Ha az első alaptáborban (Pitrele) több időt (értsd: 2-3 éjszakát) töltünk, akkor 

ott este-reggel lehet étkezni. Máshol nem kapunk semmit, tehát a hátizsákra lehet alapozni. 

Tervezzék meg okosan! 

- ital – Legyen pillepalackjuk, vizet lehet találni a hegységben.  

- üstöcske, tálacska – Fát az első táborhelyeken (Pietrele, Gențiana) lehet találni.  

- kis gázfőző – Hasznos lehet, főleg fent. Nem túl nehéz, nem is drága, hozzanak ha 

tudnak, de persze nem kötelező.  

 

Fontos!!! A hátizsákokat semmiképpen ne terheljék túl!  
 

Utólagos csatlakozás, korábbi távozás:  

Elképzelhető, ha nagyon szükséges. 

 

További szervezés 

Ha tudják, jelezzék e-mailben a részvételi szándékot, noha ez sem kötelező. Az autós 

utazások optimális összehangolása miatt mégis hasznos lehet, ha tudunk egymásról. 

Fontos: július 16−23. között nem leszek internet közelben, ezért az ekkor küldött 

levelekre csak közvetlenül a túra előtti két napban tudok majd válaszolni. 
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Utótúrák, autós kirándulások 

Pál András mérnök úr − azok, akik jártak vele a középkori torockói vasbányákban, jól 

ismerik − remélhetőleg velünk tart majd a túrán, majd a nyári szabadsága második felét is a 

Retyezát környékén túrázva, kirándulva tölti. Ha valakinek erre még ideje van, szívesen fogad 

mágához társakat, azaz lehet még tovább is maradni és csatlakozni hozzá. Ő autóval jön 

egyedül, és mindenekelőtt autós társakra gondol, de nem feltétlenül. A környék tele van egyéb 

nagyszerű látnivalókkal is (pl. [dák] várromok [Sarmisegetuza], vizes túrák, szorosok stb., 

stb.), amelyeket nagyszerűen ismer. A programot közösen lehet majd vele alakítani tetszés 

szerint. 

 

Támogatóink 

Ha szépen kérjük őket, Szent György vértanú, Páduai Szent Antal, Babba Mária és a többi 

szentek, akik eddig is mindig segítettek, megsegítenek és támogatnak most is. De gondoljunk 

ezúttal Szent Kristófra, az utazók védőszentjére is, akinek névünnepe épp a túra előtti napon, 

július 25-én van, továbbá Szent Annára (júl. 26.), a túra végén pedig a jezsuita rend alapító 

szentjére, Loyolai Szent Ignácra (júl. 31.). Bízzunk bennük és magunkban is! Valahogy úgy, 

ahogyan Csíkcsicsóban, ebben a nagy káposztatermelő csíki faluban tartják: „Erősen bízzál 

Istenben, de káposztát azért ültess!” 

Ja, és valahogy el ne felejtsük a láncot... 

 

Találkozunk tehát – vonatosokkal és autósokkal egyaránt − Kőaljaohába (Ohaba de 

sub Piatră) vasúti megállójában 2015. július 26-án, vasárnap délelőtt 11,33-kor. 

 

 

Tánczos Vilmos 

oktató és kezdeményező 

(tanczosvilmos@yahoo.com, 

00-40-726-004986) 

 

Kolozsvár, 2015. június 9. 

 

 


