
Nyári hegyitúra a Csíki-havasokban 

2014. július 20−27. 

 

− előzetes információk − 

 

Az eddigi hegyitúrák közül minden bizonnyal ez a legnéprajzibb: a Csíki-havasokban 

sok az esztena, a kaliba, az ún. „nyári szállás” és így tovább. Mindezekhez emberek 

Csíki és moldvai (főleg dormánfalvi pásztorok), szénát csináló csíkiak, kalibázó 

gyimesiek is tartoznak, akikkel emberi módon lehet beszélgetni. Persze vannak állatok 

is. A kutyákat említem mindenekelőtt, mert ők a mi barátaink, ők védik a pásztorokat, 

juhokat, teheneket és turistát a vadaktól. Ti. medve, farkas is van elég, ritkább a hiúz, a 

fácán. Általában véve ez a hegység gyönyörű, egészen intim szépsége van.  

Csíkszentdomokosról (a vasútállomás román neve: Izvorul Olt) indulunk július 20-án, 

vasárnap reggel. A Corona 8,30 körül ér ide, ezzel Belső-Erdélyből (Kolozsvár, 

Marosvásárhely) és a mai Magyarországról is meg lehet érkezni. Akik délről, azaz 

Sepsiszentgyörgy−Csíkszereda irányából akarnak jönni, jelezzék e-mailben, hátha meg 

tudjuk szervezni Csíkszeredából az autós odautat. 

A túra 100-120 kilométeres útvonalát éppen csak jelzem: Csíkszentdomokos (reggel 9 

órakor mise, aki el akar menni)−Pásztorbükk (itt ölték meg a csíki székelyek Báthori 

András erdélyi fejedelmet)−Kondrát kereszt (ez kb. 1500 m magasan van, itt 

megemlékezünk a Gyimesből 1944 őszén visszvonuló halálraítélt magyar 

zászlóaljról)−Pogányhavas−Gyimesi hágó−Szellő tető−Úz völgye és Rugát 

tető−Nyerges tető. Eddig mindenképp jó volna elsétálni, de ha jó ütemben haladunk, 

akkor a túrába esetleg a Bálványosvár és a Csomád-hegység (Szent Anna-tó) és 

beleférhet. A túra végén, akármeddig is jutunk, a tusnádfürdői (Băile Tușnad) vasúti 

állomást fogjuk megcélozni, ahonnan júl. 27-én vasárnap este a Coronával (vagy más 

vonatokkal) el lehet utazni. 

 

Résztvevők: néprajzos diákok és néprajzos öregdiákok a Kárpát-medencéből, előbbiek 

barátai, tanárok stb. 

Ez a túra hosszú, de ha első nap feljutottunk a főgerincre, tovább már nem igényel 

különösebb fizikai képességeket. Mérsékelten megpakolt hátizsákkal jöhet mindenki. 

 

Mit kell hozni, beszerezni? 

Az alapdolgokat valahogyan össze kell gyűjteni, de nem feltétlenül szükséges vagyont 

költeni minderre. Lehet egyszerűbb felszereléssel is jönni, társulni (sátor), stb. 

- sátor 

- hátizsák  

- hálózsák 

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

- esőköpeny 

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



- réteges öltözet 

- váltózoknik 

- sapka 

- gyógyszer, ragtapasz  

- A mobiltelefonok akkuját előzőleg nem árt jól feltölteni. 

- Étel. − Hátunkon viszünk mindent, de csak kb. két-három napi adaggal startolunk, 

mert a Gyimesi hágón (és ha jól haladunk, a Rugát-tetőn is) megszervezzük az 

utánrendelést (autóval). 

- Ital. – Kb. 1 liter vízzel indulunk mindenünnen, mert a gerincen haladunk végig, és 

vízhez viszonylag ritkán jutunk.  

- Üstöcske, tálacska. – Reméljük, lesz gomba az idén, mert volt eső elég.  

- Síp (vagy dob). – Ez a medvék miatt kell. (Remélem, az Unió nem tiltakozik, hogy 

síppal elzavarjuk őket.) 

 

Fontos!!! A hátizsákokat semmiképpen ne terheljék túl! – Úgy gondolom, hogy ha jól 

gazdálkodunk (pl. a fogpaszta felét ki lehet nyomni!) kb. 12−13 kilós zsákkal meg lehet 

járni  a túrát. 

 

Utólagos csatlakozás, korábbi távozás:   

Kedden délután (vagy este) a Gyimesi hágónál lehet utólag is csatlakozni (pl. 

Csíkszeredából valamelyik gyimesi busszal), esetleg a hét második felében a Rugáton 

vagy a Nyergesen. Jelezzék e-mailben, ha van ilyen elgondolásuk. 

 

További szervezés 

További szervezés (körlevél, e-mail, plakát, visszajelzés stb.) nincsen. Találkozunk 

2014. július 20-án, vasárnap reggel 8 óra után a csíkszentdomokosi vasútállomáson. 

 

Támogatók 

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

többi szentek az idén is meg fognak segíteni bennünket. Bízzunk bennük és kicsit 

magunkban is! 

 

 

Tánczos Vilmos 

oktató és kezdeményező 

(tanczosvilmos@yahoo.com, 00-40-726-004986) 

 

 

 

Kolozsvár, 2014. június 29., Szent Péter és Pál apostolok ünnepén 
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