Országhatártúra

2016-17

Első (két túraszakasz egyben) túra kiírása

Országhatártúra felvidéki része
Az - ezeréves - történelmi Magyarország északi határa a mai Szlovákia, Lengyelország és
Csehország területére esik. Túránk útvonalát kelet-nyugati irányban dolgozzuk fel.

1. Keleti-Beszkidek
Első túraszakasz:
Újszék (Nová Sedlica), Kremenec-től (lengyel-ukrán-szlovák hármas határ) a Duklai-hágóig
(Dukliansky priesmyk)

2. Alacsony-Beszkidek
Második túraszakasz:
Duklai-hágótól (Dukliansky priesmyk) – Poprádökrös településnél (Ruská Voľa nad
Popradom) a Poprád folyóig
3. Pieninek, Szepesi-Magura
Harmadik túraszakasz:
Poprádökrös településtől (Ruská Voľa nad Popradom) vagyis a Poprád folyótól - a Dunajec
áttörésén át Nedec váráig
Negyedik túraszakasz:
Nedec várától – Morskie Oko – Tengerszem-csúcsig (Zakopane)
4. Magas-Tátra, Liptói-havasok
Ötödik túraszakasz:
Zakopanetól – Árváig (Oravice)
5. Magas-Beszkidek (Babia Góra és az Árvai-Magura)
Hatodik túraszakasz:
Árvától (Oravice) a Babia Góra-n keresztül – Csacáig (Čadca)
6. Jávornyik
Hetedik túraszakasz:

Csacától (Čadca) - a Fehérhalmi hágóig (Lysá pod Makitou)
5. Fehér-Kárpátok
Nyolcadik túraszakasz:
Fehérhalmi-hágótól (Lysá pod Makitou) – a Nagy- Javorina hágóig (Veľká Javorina)
Kilencedik túraszakasz:
Nagy- Javorina hágótól (Veľká Javorina) – a Morva folyóig, Szakolcáig.
8. Kis-Kárpátok
Tizedik túraszakasz:
A Morva folyótól, Szakolcától – Dévényig, a Morva folyó torkolatáig.
9. Dévény, Duna, a Hainburgi-rög és a Lajta-hegység.
Tizenegyedik túraszakasz:
Dévénytől – a Hainburgi várig

Első (két túraszakasz egyben) túra kiírása
(Az első és a második túraszakasz)
Időpont:

2016. május 14 – 22 (plusz 1 tartalék nappal: május 23)

Indulás:

május 14. (szombat) Budapestről, - a hajnali órákban.

Tervezett (vissza)- érkezés:

május 22. (vasárnap) Budapestre, az esti órákban.

Túravezető:

Mályi József
(A Magyarországi Kárpát Egyesület magashegyi túravezetője)
malyi.jozsef@gmail.com

Első túraszakasz
Kezdőpont:

Kremenec (1221m), az ukrán – szlovák -- lengyel hármas határ

Útvonal:

Újszék (Nová Sedlica) – Kremenec – Duklai-hágó (Dukliansky
priesmyk)

Túranapok száma:

5 nap

Összes távolság:

116–120 km

„Beszállási”lehetőség:

Újszék (Nová Sedlica)

„Kiszállási” lehetőség:

Duklai-hágó (Dukliansky priesmyk – Barwinek)

Az útvonal rövid leírása, táborhelyek:
Első túranap:
Az autókkal Újszékre (Nová Sedlica) érkezik a társaság a világ bármely pontjáról. Onnan
tovább csak gyalog lehet közlekedni. Újszék községtől a piros turistajelzésen, lombhullató
erdőben indulunk fel a Kremenecre. Az ukrán határt közvetlenül a csúcs előtt érjük el. A hármas
határt fekete márványoszlop jelzi. A településtől a csúcsig 1.000 méter szintet kell megtenni. A
völgycsapat tagjai közül, aki vállalja, elmehet a fekete márványoszlopig, majd onnan
visszafordul Újszékre, az autóhoz. A többiek további útja a lengyel-szlovák határsávban vezet,
a Kárpátok itteni vízválasztó gerincén. Kremenectől nyugati irányba fordulunk és további 200
méter szintet teszünk meg a következő csúcsig. A terep könnyen járható, a lengyel-szlovák
határkövek biztosan vezetnek. A határsávot felveri a gaz.
Célzott táborhely a Sedlo pod Čierťažou (920m) nyeregben található. Jó forrás és ingyenes
táborhely fogadja a turistát (2004-es adat). (Nincs autós találkozási pont.)
Napi táv: 14 km

Második túranap:
A Sedlo pod Čierťažou-tól enyhén hullámzó terepen, szép erdőben 20km-t kell megtenni a
következő: Orosz-hágó (Ruské sedlo, 767m) táborhelyig. A határkövek megbízhatóan
kalauzolnak. (Van autós találkozási pont, közös éjszakai táborozás a völgycsapat tagjaival.)
Napi táv: 20 km

Harmadik túranap:
Az Orosz-hágótól (Ruské sedlo) ismét szép lomberdőben vezet az út. A fák között rengeteg
háborús emlék található. A határkövek továbbra is biztosan kalauzolnak. Előző táborhelyünktől
indulva 14km utat megtéve Balnicára érkezünk. A lengyel oldalon kis hegyi vasút végállomása
és büfé található. Továbbra is szép erdőben haladunk a következő táborhelyünkig, a Vysoký
grúň (905m) utáni nyeregig, ahol a lengyel kék turistajelzés elhagyja a határsávot. Itt is található
táborhely. (Nincs autós találkozási pont.)
Napi táv: 25 km

Negyedik túranap:
Vysoký grúň után is egyhangú erdős terepen bandukolunk. Alig észrevehető gerinc élen
követjük a határkövek számozását a 14 km-re található Palotai-hágóig (Laborecky priesmyk,
az 575-ös út). Itt találkozunk a völgycsapat tagjaival. A völgycsapat tagjai közül, akinek kedve
van, egy darabon együtt túrázhat a gerinccsapat tagjaival, majd visszatér a járművéhez.
A gerincre visszatérő lengyel kék jelzést is figyelve haladunk a lengyel kék és a szlovák piros
jelzésen. Jasiel közelében, egy emlékmű szomszédságában kulturált, ingyenes kempingező hely
kínálkozik (A táborhelyen nincs autós találkozási pont.)
Napi táv: 32 km

Ötödik túranap:
A lengyel kék turista jelzésen visszakapaszkodva a határgerincre, az erdő egyhangúsága nem
változik. Kamien (857m) fölött egy temetőt lehet meglátogatni. A Duklai-hágóhoz közeledve a
határkövek számozása eléri a 100-as számot. Érdemes figyelni, mert a 100. határkőnél (a

lengyel oldalon) egy régi magyar határkő található. A szlovákok, csak azért nem robbantották
ki, mert az néhány lépésre a lengyel oldalon áll. A lengyelek pedig miért is bántanák? A Duklaihágóban nagy autós forgalomra lehet számítani: ez a hágó a Keleti-Beszkidek legalacsonyabb
pontja. Az ellenség mindig innen tört be Felvidékre. Emlékművek tanúskodnak az itt dúló
hatalmas csatákról.
A Duklai-hágó (Dukliansky priesmyk – Barwinek): autós találkozási pont (73-as út). A
gerinccsapat és a völgycsapat közösen táborozik. Akinek nincs több ideje, itt befejezheti a túrát.
Itt lehet csatlakozni a második túraszakaszhoz.
Napi táv: 27 km

Második túraszakasz
Kezdőpont:

Duklai-hágó (Dukliansky priesmyk – Barwinek)

Útvonal:

Duklai-hágó (Dukliansky priesmyk) – Zborói-hágó – Jávor-csúcs
– Abroncs (Obručné) - Poprádökrös település (Ruská Voľa nad
Popradom), Poprád folyó

Túranapok száma:

4 nap

Összes távolság:

90-95 km

Hatodik túranap:
A rengeteg háborús emléket őrző Duklai-hágótól indulunk a Kárpáti vízválasztó gerincen a
határsávban nyugat-délnyugati irányba. A Porubské sedlo-ig a szlovák piros turista jelzés
magányosan halad. Onnan a lengyel Barwinek településről érkező kék jelzéssel fut tovább a
sedlo Mazgalica-ig. (Nincs autós találkozási pont.)
Napi táv: 15.5 km

Hetedik túranap:
A sedlo Mazgalica-tól a gerinc utat folytatjuk tovább a piros jelzésen, a határköveket követve.
Alsópagony (Nižná Polianka) településtől északra a határt átszelő műúton találkozunk a
völgycsapattal. Innen 30 km-es közös autós kirándulást tehetünk. Megtekinthetjük a környékbeli
gyönyörű régi fatemplomokat - Hutás (Hutka), Borókás (Jedlinka) és Váradka (Varadka)
falvacskákban.
Innen a gerinccsapat tagjai folytatják az utat a gerincen a szlovák piros jelzés mentén, a régi
Becherov határátkelőig, vagyis a Zborói-hágóig (sedlo Dujava-ig).
A völgycsapat tagjai Felsőpagony (Vyšná Polianka), Ondefő (Ondavka) és Biharó (Becherov)
műemlék templomaival ismerkednek.
A gerinccsapat és a völgycsapat tagjai közösen táboroznak a Zborói-hágónál.
A gyalogos túra napi távja: 25km.

Nyolcadik túranap:

A Zborói-hágót (sedlo Dujava) elhagyva, kis emelkedőt leküzdve megérkezünk az első
világháborús katonasírok emlékhelyéhez. Hamarosan visszatér a lengyel kék turistajelzés a
szlovák piros mellé. A jelzéseket követve megmásszuk a 881m magas Jávor-csúcsot (Javorina).
(A völgycsapat tagjai közül a vállalkozók a Jávor-csúcsig elkísérhetik a gerinccsapat tagjait,
majd visszafordulnak az autójukhoz, és két napig bejárják a környék nevezetességeit.)
Az Obicz csúcs (788m) után ismét magunkra hagy a lengyel kék jelzés. A pirosat követjük
mindaddig, amíg délről, a Cigelkáról meg nem érkezik a sárga turista jelzés. (Nincs autós
találkozási pont.)
Napi táv: 19 km

Kilencedik túranap:
A vízválasztó gerincet, a határsávot követve, Lengyelország felől ismét becsatlakozik egy
turista jelzés, most a zöld színű, hogy tíz kilométer után elhagyjon bennünket. A kissé egyhangú
erdei gerincvándorlás Abroncsos (Obručné) településnél ér véget.
Napi táv: 34km.
Kiszállási lehetőség: Poprádökrös településnél (Ruská Voľa nad Popradom) a Poprád-folyónál.
Innen indulás hazafelé, vagy további egyéni túrára.

Részvételi feltételek:
A túra két egységből áll. Egy „gerinccsapatból” és egy, a gerinccsapatot a völgyekben járművel
követő kísérő, ún. „völgycsapatból”. Jelentkezőket várunk a gerinccsapat és a völgycsapat
(autóval vagy anélkül) tagjai közé is, akár szólóban vagy nem teljesen betöltött autóhelyekkel.
Az autók feltöltését vállaljuk. (Olyan jelentkezőket is várunk, akik nem akarnak a
gerinccsapatban túrázni, de a völgycsapat tagjaként szívesen bejárják ezt a természeti
szépségekben és műemlékekben gazdag környéket.)
A gerinccsapat tagjainak rendelkezniük kell megfelelő fizikai felkészültséggel és a magashegyi
túrázáshoz szükséges felszereléssel. (Szerencsére mindenkinek van a kísérő járműben is helye,
így ha valaki közben meggondolja magát, az utat a völgycsapattal folytathatja tovább.)
A túra önköltséges. A túravezetést társadalmi munkában vállaltuk, csak a felmerülő utazási és
csomagszállítási költségekhez kell hozzájárulni. Ha valaki szállást, étkezést, orvosi ellátást vesz
igénybe, annak költségei őt terhelik.
Az első szakasz összköltsége (oda-vissza-közben utazás, csomagszállítás, stb.) 20.000,- Ft.
plusz kb.: 15.000,- Ft. szállásköltség körül várható. Amennyiben nem kell szállásért
(kempingezés, panzió) fizetnünk, akkor maximum 20.000,- Ft. körüli összeggel lehet
számolni.

A túrára jelentkezés határideje:
Jelentkezni lehet:

2016. április 7. csütörtök

E-mail-ben, vagy személyesen a Mountex boulder klubban, a
Magyarországi Kárpát Egyesület csütörtöki klub estéjein.

A gerinccsapat létszáma maximum 15 fő, ezért a bekerülés jelentkezési sorrendben történik. A
völgycsapat létszáma korlátlan.

„Völgycsapat”
Batár Zsolt Botond
batarzsoltbotond@freemail.hu
Telefon: +36/30/353 4565
A jelentkezéseket gyűjti, a jármű nélküliek, valamint a járműben üres hellyel rendelkezők
összeismertetését végzi: Batár Zsolt Botond idegenvezető, útikalauz-író, az úton a völgycsapat
koordinátora egyben az Országhatártúra fő szervezője.
Az Országhatártúra mozgalom honlapja: www.orszaghatartura.hu

„Gerinccsapat:
Mályi József
malyi.jozsef@gmail.com
Mobil: +36 30 39 44 715

Ajánlott felszerelés:
Úti okmányok (útlevél, vagy inkább személyazonosító igazolvány). A határátlépésnél a
jogosítvány nem elégséges!
(Nemzetközi) Európai Egészségbiztosítási Kártya,
Utasbiztosítás (pl.: Alpenverein),
Egyéni gyógyszerek – ha már az orvos elrendelte,
Mentő - és higiéniás csomag,
Bejáratott túrabakancs,
Lábszárvédő (kamásli),
Kényelmes túra nadrág,
Szél - és esőálló öltözet,
Kesztyű, sapka,
Túra - vagy síbot,
Minimum 60 l-es hátizsák,
Hálózsák,

Derékalj (izolier, polifoam, vagy bármilyen szigetelő derékalj),
Sátor,
Fejlámpa friss elemekkel,
Ha van, akkor feltöltött állapotban lévő mobiltelefon – kikapcsolva. Esetleg tartalék akkuval.
Térkép, tájoló, esetleg GPS. (Ezek nem feltétlenül szükségesek, mert ezek a túravezető
nélkülözhetetlen kellékei).
Főzőedények, kulacs, élelem.

A kiírás szövegét javította, „lektorálta”: Ábrám Zsuzsa. Köszönet a munkájáért.

Budapest, 2015. december 13.

