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A második (két túraszakaszos) 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

A második (két túraszakaszos) túra kiírása
(Harmadik és negyedik túraszakasz)
Időpont:

2016. augusztus 6. szombattól - augusztus 14. vasárnapig.

Indulás:

2016. augusztus 6-án a reggeli órákban Budapestről. Táborunk szállásunk valószínűleg Lengyelországban, Leluchów kistelepülésen
lesz.

Érkezés:

2016. augusztus 14-én az esti órákban Budapestre

Túravezető:

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

Harmadik túraszakasz
Kezdőpont:

Poprádökrös település (Ruská Voľa nad Popradom), a Poprád folyó és a
szlovák-lengyel határ találkozási pontja

Térkép:

Čergov 104-es és a Spišská Magura (Pieniny) 103-as számú szlovák
turista térkép

Útvonal:

Poprádökrös (Ruská Voľa) - Andrejovka - a szlovák oldalon a Poprádfolyó mentén fel északra Muszina település irányába (Lengyelország) –
Piwniczna (L.o.) – Vysoké skalky (1.050m Szlovákia) – Szczawnica
(L.o. – Dunajec-folyó) – Dunajec-áttörés - Szepesófalu (Spišská Stará
Ves – Szlovákia) – Nedec vára.

Túranapok száma:

4 nap

Összes távolság:

86,5 km

Csatlakozási lehetőség:

Poprádökrös település (Ruská Voľa), a Poprád folyónál

Kiszállási lehetőség:

Szczawnica városka (L.o. – Dunajec-folyó) – Dunajec-áttörés
alsó – (északi) kilépőjénél, illetve Szepesófalu (Spišská Stará
Ves)

A túra sajátossága:

A szlovák-lengyel-ukrán hármas határtól megszokhattuk, hogy a
vízválasztó gerincen, jól jelzett turistaösvényen, a lengyel-szlovák
határsávban kirándulhatunk. Abroncsos (Obručné) településtől a
határsávot műúton követjük Poprádökrös településig (Ruská Voľa nad
Popradom), illetve a Poprád folyóig. A folyót elérve a folyó mentén
észak felé vesszük az irányt. Innentől többféleképpen lehet tovább
haladni: gyalogosan, kerékpárral illetve kenuval.

A gyalogos túra leírása:
Első túranap:
Kezdés a szlovák oldalon. Haladás közvetlenül a folyó közelében. Poprádökrös – Poprád folyó
bal partja mentén Andrejovkától északra fel a II/8a számú határkőig.
A gyalogtúra résztávja: 7,5km
Utunk a II/8a határkőnél balra, nyugati irányba elhagyja a folyót (a vízitúrás csapat tovább
halad a vízen). Egy nevesincs patakmederben kapaszkodunk fel a Zbojnicky vrch (720,5 m)
oldalában a Kurčínska Magura (893,5m) tetejére. A II/10-es határkőnél éles kanyarral keletre
fordulunk vissza. Ereszkedés a Wielka Polana (763m) felé szép élen le ismét a Poprádhoz, a
Borysow házaihoz (16/3-as határkő).
A gyalogtúra résztávja: 5,5km - szint: 370m
Borysow lengyel településnél találkozhatunk a vízitúrás csapatunkkal. Hosszúvágás
(Legnava) települést északi irányból közelítjük meg. Aszfaltozott úton haladunk tovább
Poprádófalu (Starina) fölött Malý Lipník településig. Innen igyekszünk átjutni a lengyel
oldalra, Andrzejówka (lengyel) településre és onnan Ługi táborozóhelyre kempingbe.
A gyalogtúra résztávja: 4km
Az eddig megtett napi táv: 17km

A korai táborozást felhasználjuk arra, hogy meglátogassuk a Poprád folyó - Źegiestów
kilátópontjait.
Az oda-vissza gyalogtúra távja: 4,5km - szint: 370m.
A vízitúra napi távja Poprádökröstől Ługi táborozóhely - kempingig:

23km

(23km-en 60m-t esik a folyó!)
A völgycsapat Lengyelországban követi a gerinc csapatot. Közösen táborozunk, a szállás Ługi
táborhelyen - kempingben vagy apartmanokban lesz.
Második túranap:
Útvonal a Spišská Magura (Pieninek), 103-as turista térkép szerint:
Ługi táborozóhely-kempingtől a szlovák oldalon, műúton balról piros turistajelzés érkezik,
majd ez kékre változik – Szulin (Sulín) – Závodie – Medzibrodie – Kače – Poprádmente
(Mníšek nad Popradom) – II/52a határkő. Poprád folyó elhagyása.
A gyalogtúra résztávja: 16 km
A folyót elhagyva a Pieninek főgerincén haladunk Szczawnica lengyel városka felé, nyugati
irányba.
Hranicná patak torkolata után a határátkelőnél balra fel meredek hegylábon. 260m-t
kapaszkodunk az első magaslati pontig. 2,5km megtétele után jobbról (Lengyelország felől)
megérkezik a zöld turistajelzés, azt követjük Obidza település szélső házaiig.
Útvonal:

II/52a határkő – Eliášovka (1023,4 m) – Niedźwiedza – Obidza.

A gyalogtúra résztávja: 10km - szint: 700m
Obidza chaty egy lengyelországi síterep felső részéhez közel található, néhány havasi házból
álló település. A felső ház kb. 880m-en van. Az alsóhoz (770m) nem érdemes leereszkedni.
A zöld turistajelzés nyugatra kanyarodik. Valószínűleg érdemes lesz a piros jelzésen a kékig,
a sarok pontig elmenni, mert ott fordult a régi magyar határ. Az a pont már nem lett
Csehszlovákiához csatolva, az esetleg ott található magyar határkövet még megtalálhatjuk. A
(szlovák) térképész egy 933,2m-es magassági pontot tett ki arra a helyre. Talán nem véletlen!
Második táborozóhely.
Gyalogos napi táv: 26 km és kb. 800m szint
Poprádmentéig a vízitúrázók napi távja: 16,5 km
Harmadik túranap:
Útvonal a Spišská Magura (Pieninek), 103-as turista térkép szerint:
Obidza, II/66-os határkő – Grúnik – Wierchliczka (966m) – Vysoká (1012,8m)
Utunk az alig hullámzó, kanyargó gerinc élen, a lengyel kék turistajelzésen vezet délnyugati
irányba.

Vysoké skalky (1049,8m) - Wysoki Wierch (899,5m) - Rabsztyn (842,5m) - Lažná skala
(772,6m) - Šafranovka (742m) - Bystrík (704,3m) - Kače – Dunajec folyó, II/94b határkő
A gyalogtúra résztávja: 18,5 km - szint: 800m
A folyó érkezési magassága: kb. 435m

Dunajec-áttörés a Pieninekben
Szczawnica lengyel városkától Vöröskolostorig (Červený Kláštor).
Gyalog, közvetlenül a folyó fölött kanyargó szlovák piros jelzésű turista ösvényen. Az út
neve: Pieninská cesta.
A gyalogtúra résztávja: 8,5km
Gyalogos napi táv: 27km és kb. 300m szint
Vízitúrások (tutaj) távja: kb. 10km
Harmadik táborozóhely: Sromowce Niżne településen kempingben vagy a Három Korona
panzióban (Trzy Korony).
Negyedik túranap:
Programon kívüli reggeli séta a Három Korona (Trzy Korony) 981,9m magas csúcsára.
A lengyel oldalon haladva: Sromowce Niżne – Sromowce Wyżne – Czorsztyn-víztározó –
Nedec vára (Niedzica) – Czorsztyn vára
A Dunajec folyásán fölfelé az áttöréstől a kétlépcsős Czorsztyn-víztározóig (Nedec váráig). A
túra a lengyel oldalon halad. Kis időre elhagyjuk a mai szlovák-lengyel határt. A Dunajec
folyását fölfelé követve, az 1918-ig Magyarország határát jelentő sávot kutatjuk tovább észak
felé.
Napi táv: 12km + a reggeli séta és a két vár Nedec vára és a vele szemben álló Czorsztyn
várának meglátogatása kb. 8km.
Szállás Nedec környékén. Akár vissza is térhetünk az előző napi szálláshelyünkre a
Sromowce Niżne településen, a Három Korona panzióba.
(Autós találkozási pont. A gerinccsapat és a völgycsapat közösen táborozik. Akinek nincs több
ideje, itt befejezheti a túrát. Itt lehet csatlakozni is a negyedik túraszakaszhoz.

Negyedik túraszakasz
Kezdőpont:

Nedec település

Térkép:

lengyel turistatérkép

Útvonal:

Nedec vára (Zamek Niedzicy) - Falstin – Frigyesvágása – Bialka-patak
torkolata. Innentől a Bialka-patakot követjük. Bélakorompa – Nowa
Biała – Białka Tatrzańska – Bukowina Tatrzańska – Łisa Polana –
Schronisko Rostoce - Morskie Oko (1395,4m) turistaház

Túranapok száma:

3 nap

Összes távolság:

64 km

Csatlakozási lehetőség:

Nedec vára (Zamek Niedzicy)

Kiszállási lehetőség:

Zakopane

A túra sajátossága: Magyarország északi határait leginkább a Kárpátok hosszan elnyúló,
könnyen járható bércei hordozták. A Magas-Tátrához keleti irányból közelítve, előbb a Tátra
déli oldalában, a Menguszfalvi-völgyben fakadó Poprád, majd a Tátra északi vízgyűjtőjéből
táplálkozó Dunajec-folyó képezte a természetes határvonalat. Mindkét folyó 30-32
kilométernyi szakaszon hordozta hátán a történelmi Magyarország határait. A trianoni
békediktátum utáni csehszlovák-lengyel határ nagyjából az „Ezeréves határ” mentén vezetett.
Magyarország testéből, a Magas-Tátra északi részeiből még Lengyelország is kapott néhány
települést a nagy osztozkodás idején. Ezért a régi határvonalat kutatva, Nedec váránál a
Dunajec folyását követve, tisztán lengyel területeken haladunk észak felé. Ez izgalmas lehet a
régi magyar határkő-keresők számára, mert a lengyelek általában nem rongálták meg a
magyar határköveket. Frigyesvágása település északi részén torkollik a folyóba a Bialkapatak. A torkolattól Łisa Polana-ig (Javorina) e gyorsan száguldó hegyi patak mentén
közeledünk a Tátra égbeszökő csúcsai felé.
Ötödik túranap:
Útvonal:

lengyel turistatérkép hiánya miatt egyelőre a III. osztrák-magyar
katonai felmérés és a Google Earth (Google térkép) szerint lett
kisilabizálva.

Nedec vára (Zamek Niedzicy) - Falstin – Frigyesvágása – Bialka-patak torkolata.
Résztáv: 10km
Frigyesvágása településtől a Bialka-patakot követjük. Frigyesvágása - Bélakorompa – Nowa
Białka – Białka Tatrzańska
Résztáv: 16km
Napi táv: 26km
Hatodik túranap:
Białka Tatrzańska – Bukowina Tatrzańska – Łisa Polana
Résztáv: 20km
Łisa Polana – Stara Roztoka – Schronisko w Roztoke. A Magas-Tátra északi oldalán, itt épült
a lengyelek legrégebbi, vendégeket ma is fogadó turistaháza. Szállás éjszakára.

Résztáv: 4km
Napi táv: 24km
Hetedik túranap:
Stara Roztoka - Morskie Oko (1395,4m) turistaház.
Résztáv: 7km.
Morskie Oko (1395,4m) turistaház – Tengerszem-csúcs (Rysy 2.499m).
Résztáv: 5km és 1000m szint
Napi táv: 12km. Szint: 1500m
A csúcstól a hogyan továbbiaknak két verziója van:
Első verzió: vissza Zakopane-ba. (kb. 15km), vagy a Stara Roztoka menedékházhoz.
Kellemes befejezés „kulturisták” számára.
Második verzió: „Ha már lúd, legyen kövér!” Átkelés a Tengerszem-csúcson a szlovák
Tátrába. A csúcsról leereszkedés a Menguszfalvi-völgybe, a Poprádi-tavi menedékház
érintésével, az Oszterva megmászásával, irány Ótátrafüred. Kemény túra „igazi turisták”
számára.
(A kulturista olyan kultúrember, aki szereti a természetet. Nem köt magára kötelet, nem
vállalkozik erőmutatványokra, fölsétál addig, ameddig kényelmesen feljuthat, pihen és
gyönyörködik, nem veti meg a kilátóhelyeken létesített vendéglőket… Az igazi turistát a
természeten kívül a teljesítmény is érdekli.” – Benedek István: Csavargás az Alpokban)
A túrákat általában kilenc naposra tervezzük. (Két hétvége + öt munkanap-szabadság.) Eddig
a második túra hét napot emésztett fel. Két napot az esetleges rossz idő pótlására és egyéb
„mindent a szemnek és a fényképező gépeknek” kirándulásokra tartalékolunk.

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 gyalogtúrázni, 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. május 27. csütörtök

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

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

Ajánlott felszerelés:
Útiokmányok (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.

