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Gyimesek-túra 

2016. júl. 23., szombat – júl. 30., szombat 

 

Kedves Hallgatók! Kedves Kollégák! Kedves Túratársak! 

Az idei nyári hegyitúránkat a Gyimesi hegyekbe tervezzük. Az alaptábor Gyimeshidegségen 

lesz, Szalamáspatakán a Györgyicze Panziónál (http://www.uduleserdelyben.ro/tour/gyorgyicze-

vendeghaz/), ahonnan csillagtúraszerűen indulunk különböző hegyek, célpontok felé, úgy, hogy 

olykor az autókat is igénybe vesszük. Minden nap egynapos túrák lesznek, tehát a sátrakat nem 

bontjuk le, és mindig csak kisebb terheléssel gyalogolunk.  

 

Utólagos csatlakozás, korábbi távozás 

Elképzelhető, de lehetőleg tervezzenek a teljes időtartamra. 

 

Résztvevők 

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

mindenki, aki akar. Hozhatják barátaikat, szüleiket, tanáraikat is. 

A résztvevők meghívása mindenesetre csak személyes kapcsolatok révén történjen, azaz 

nyilvános internetes fórumokon személytelen formában a túrát ne hirdessék! 

 

Szállás, anabázis 

A Györgyicze Vendégháznál végig sátorban. A panziónál van sátorhely, parkoló, étterem, 

kerti tűzhely stb.  

A panzióban vannak szobák is (5 kétágyas, 1 háromágyas és 1 négyágyas). Aki ezekre 

pályázik, és nem akarja a dolgot a véletlenre bízni, vegye fel a kapcsolatot a vendégházzal (e-

mail: gyemma70@gmail.com; tel: 00-40-741-382486, 00-40-768-903640). A szállás ára 

reggelivel és vacsorával 4 500 ft/fő/nap. 

 

Utazás 

Autót javaslok, de Csíkszeredából vonattal és autóbusszal is jól el lehet jutni 

Gyimesközéplokra (románul: Lunca de Jos, illetve a vasútnál használt másik neve: Lunca de 

Mijloc). 

 

A Budapestről érkező mindkét vonatnak jó csatlakozása van Gyimes felé. A nappali nemzetközi vonat (Hargita) 

19,57-kor érkezik Madéfalvára (Siculeni), ahonnan 20,03-kor, azaz 5 perc múlva (!) indul tovább a személy Gyimes 

felé, amely  20,52-kor érkezik Gyimesközéplokra. (Ha késik a nemzetközi, a személy be szokta várni. Vigyázzanak, 

szálljanak le Madéfalván, ne menjenek be Csíkszeredába!) Az éjszakai nemzetközi vonat (Corona) 05,27-kor 

érkezik Csíkszeredába, ahonnan 07,12-kor indul tovább a személy Gyimes felé, amely  08,13-kor érkezik 

Gyimesközéplokra. (Erről is le lehet szállni már Madéfalván, de nincs sok értelme hajnalban ott várakozni, elég idő 

van Csíkszeredában is az átszállásig.) 
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Túraterv 

Minden napnak külön túrája van. Ezek között vannak könnyebbek és kissé nehezebbek is. Az 

egyes napok programja igény szerint felcserélhető (pl. ha fáradtabbak vagyunk, másnapra 

könnyebbet választunk), illetve nem is szükséges mindenkinek mindegyik túrán részt venni. 

 

Első nap, júl. 23., szombat 

Estig mindenki igyekezzen megérkezni az alaptáborba. − Akik Kolozsvárról reggel autóval 

indulnak, azok ezen a napon útközben felmehetnek a Hargitára (Szentegyházáról a 

menedékházig, onnan még 30-40 perc séta felfelé a csúcsig) vagy meglátogathatják Parajdon a 

sószoros tanösvényét. 

 

Második nap, júl. 24., vasárnap 

Naskalat (1553 m) – Az egyik völgyön felmegyünk a Kondra-kereszthez, a másikon 

(Jávárdi) vissza. Jó volna meglátogatni régi ismerőseinket az esztenákon (lásd: 2014-es túra, 

Csíki-havasok). 

 

Harmadik nap, júl. 25., hétfő 

Ezen a napon Hidegségpatakának a másik, bal oldalára megyünk: Barackosra (1342 m) és 

Bükkhavasra (1321 m). Könnyebb az előző napinál, és lehet egyéb, jellegzetesen gyimesi 

programokat is ide beiktatni (juhfejés, sajtkészítés, szalonnasütés fent az esztenánál). 

 

Negyedik nap, júl. 26., kedd 

Célpont: Szellő-tető (1493 m) – A Csíki-havasok egyik legszebb pontja. Megbocsáthatatlan, 

hogy 2014-ben – időhiány? fáradtság? − elmentünk a csúcs alatt, anélkül, hogy felmentünk volna 

rá. Most pótoljuk. Autókkal megyünk a Gyimesi-nyeregig, onnan tovább gyalog. Elég hosszú 

séta, de egy napba belefér még úgy is, ha a többség (ti. aki nem sofőr) más úton tér vissza. 

 

Ötödik nap, júl. 27., szerda 

Hegyes-havas (1517 m) − Rövidebbnek és könnyebbnek tűnik (2 óra felfelé a túristakalauz 

szerint), de elég magas. Van jelzés is. A szép kilátás miatt mindenképp megéri felmenni. A 

kapaszkodó a hidegségi letérőtől kezdődik, ahová a panziótól gyalog is le lehet menni (kb. 4 km 

az országúton). 

 

Hatodik nap, júl. 28., csütörtök 

Apahavas (1239 m) – Közepes nehézségű túra az ezeréves határon. Sok érdekes látnivaló 

van: az ezeréves határ határkövei, a régi, nem világháborús (!) földsáncok, a világháborús 

ütegállások, a Rákóczi-vár az ezeréves határnál, a Kontumáci kápolna, katonasírok stb. Autókkal 

megyünk az ezeréves határig. 
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Hetedik nap, júl. 29., péntek 

Csülemér (1649 m) – Az egyik legjelentősebb csúcs és az egyik legnagyobb túra: 4 óra 

felfelé Sáncpatakán, 3 óra lefelé Tarhavas patakán. Autókkal megyünk reggel egy darabig. 

 

Nyolcadik nap, júl. 30., szombat 

A hazatérés napja. 

 

Utótúrák az Úz-völgyében és a kászoni hegyekben 

Ha valakinek erre még ideje van, bírja még és tud is még maradni, akkor nagyon érdemes Pál András mérnök 

úrral tartania (azok, akik jártak vele a középkori torockói vasbányákban, a Retyezátban stb., jól ismerik), aki most is 

velünk lesz a gyimesi túrán, és utána is szívesen fogad magához társakat, ugyanis ő a nyári szabadsága második felét 

is az Úz-völgyében túrázva, kirándulva tölti, tehát lehet még tovább is maradni és csatlakozni hozzá. Ha vele 

tartanak, júl. 30-án, szombaton átteszik majd a sátrukat az Úz-telepre (Dormánfalva/Dărmănești felé mennek majd 

fel ide autóval), ahonnan másnap felsétálhatnak vele a Nemere-csúcsra (kb. 1700 m, 3 óra fel, 2 óra le), valamint a 

következő napokban a Sajhavasra (1553 m) és a Magyarósra, illetve ugyanekkor az Oroszok útjára (utóbbi helyeken 

bunkerek, lövészárkok is vannak). Innen 2-3 nap múlva az alaptáboruk Kászonfeltízre kerül át, ahonnan a Répát-tető 

és a Bóbiska-csúcs megtámadása történik. 

 

Mit kell hozni, beszerezni? 

A korábbiakhoz képest nincs változás, bár a kedvező helyzetű alaptábor és a csillagtúra 

jelleg, nagyon megkönnyít mindent, így a csomagolást is. Gyimeshidegségen ugyanis, ahová nap 

mint nap visszatérünk, a legalapvetőbb dolgokhoz hozzá lehet jutni. 

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

tisztelni azzal, hogy felkészülünk a túrára. Tehát: 

- sátor (lehet társulni is) 

- hátizsák  

- hálózsák 

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

- esőköpeny (nagyon fontos!!!) 

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

- réteges öltözet (fontos, éjjel hideg van) 

- váltózoknik 

- sapka 

- gyógyszer, ragtapasz (belátás szerint) 

- étel  

- ital (legyen pillepalackjuk, vizet általában lehet találni a hegyekben) 

- üstöcske, tálacska  

- kis gázfőző (hasznos lehet még ilyen körülmények között is)  

 

 

 

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

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

 

Támogatóink 

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

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

autóval, gondoljunk ezúttal különösképpen Szent Kristófra, az utazók és járművezetők 

védőszentjére is, akinek névünnepe épp a túra idején, július 25-én lesz, 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 most sem a láncot... 

 

Találkozunk tehát – vonatosokkal, autóbuszosokkal és autósokkal egyaránt – 

Gyimesben, Szalamás pataka szádában a Györgyicze Vendégháznál 2016. július 23-án, 

szombaton délután/este. 

 

Tánczos Vilmos 

oktató és kezdeményező 

(tanczosvilmos@yahoo.com, 

00-40-726-004986) 

 

Kolozsvár, 2016. június 11. 

 


