
Ojtoztól a Gyimesi-hágóig 
2014. június 15-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Indulás: Gyülekezés 2014. június 15-én, vasárnap, a Keleti pályaudvaron 16:40-kor Brasov-ba induló CORONA NEMZETKÖZI GYORSVONAT 

végénél 16:00-ig. A vonat 16:40-kor fog indulni! 
 Érkezés: 2014. június 21-én, este 18:55-re Budapestre, a Ferihegyi Repülőtér 2B Termináljára. 

 Utazás: nemzetközi vonattal, helyi vonattal, busszal, repülővel és 2 kisérővel   

 Költség: 2014. április 1-ig történő jelentkezés esetén: 60 EUR 

2014. április 1. után történő jelentkezés esetén: 100 EUR 

 Szállás: 
1. éjszakát a vonaton utazással töltjük (termes, ülő kocsiban), reggel 9:55-re érkezünk Sepsiszentgyörgyre (Sfântu Gheorghe). 

2-3-4-5-6. éjszakákat saját sátrainkban töltjük a havasokban. Sátrat hoz: Fejes István (2), Kádár Gergely (2), Szili Mátyás (2), Vámosi Gergő 

(1), Schmidt Bence (3). Zárójelben, hogy hány férőhelyes sátorra számítunk tőlük. 

 Étkezés: Az utolsó napi ebéd kivételével, az étkezésről mindenki maga gondoskodik. Érdemes hozni szalámit, kolbászt, májkonzervet, barna 

kenyeret (kis helyen elfér, és sokáig kitart); napközbenre csokit, műzlit, diákcsemegét, mazsolát. Vacsorára zacskós tészták ajánlatosak. Kis 

helyen elférnek, laktatók, égethető szemetet termelnek. Főzésükhöz egy fém edény (csajka) szükséges, és ha a csoportból 2-3 ember hoz 

kemping gázfőzőt, akkor már elegendő ezeknek az elkészítésére. Reggelire teafű és cukor igény szerint, kis mennyiségben. Ha nem szereted a 

zacskós tésztákat, természetesen hozhatsz melegítős konzervet is. Kanalat is hozzál az étkezésekhez. lakott települést menetközben nem 

érintünk, tehát vásárolni nem tudunk, ezért minden élelmet magadnak kell otthonról hozni. Gázfőzőt hoz: Lendvai Bálint és Fejes István. 

 Csomagolás: 1 nagy hátizsákba pakolj! Ne cipelj a kezedben zacskókat, kis hátizsákokat, bőröndöt, így megkönnyíted a vonatról való le és 

felszállást és természetesen a túrát! Mivel csomagodat végig magadnak kell hoznod, ezért a csomagolásnál figyelj, hogy mit hozol el! 

Csomagod mérete ne haladja meg a következő mérethatárokat: magasságban: 1,715 m, szélességben: 1,499 m, hosszban: 1,194 m. Polifoam, és 

sátor legyen gumival vagy hevederrel ráerősítve! 
 Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány és esőkabát (nem széldzseki)!  

 A kirándulást szervezi: fr. Fejes István 

elérhetőségek:   mobil: +36-20-400-58-39 

    e-mail: fejesistvanofm@gmail.com 

 Általános felszerelés: sátor (megbeszélés szerint), hálózsák, izolír, saját gyógyszerek, tisztasági eszközök, törülköző, WC papír, papír 

zsebkendő, fejlámpa vagy zseblámpa, bicska (konzervnyitó), 1,5 literes ásványvizes palack a vízutánpótlás biztosítására (források vannak), 

meleg öltözet (hosszú nadrágra, kabátra, szükség lehet rossz idő esetén). Kiránduláshoz megfelelő lábbeli (bakancs) szükséges. Legyen 

megfelelő váltás ruha arra az esetre, ha elázol. Ha nincs olyan esőkabátod, amivel a teljes cuccodat be tudod borítani, akkor hozzál 

nejlonzacskókat a vízmentes csomagoláshoz (legjobb a szemeteszsák). Személyes irataid, pénzed, telefonod, fényképezőgéped stb. egy 

műanyag hermetikusan zárható kis dobozban legyenek, hogy véletlenül se ázzanak el. Legyen egy váltás lábbeli (sportcipő vagy szandál, hogy 

este ne a vizes bakancsba legyél, ha egész nap esett az eső). 

 A Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint. Akinek van Európai Egészségbiztosítási Kártyája, mindenképp hozza el. Aki 

biztosítást szeretne kötni, megteheti a biztositas.hu oldalon. Itt ki lehet választani az igényeknek megfelelő biztosítást. 
 



Tervezett program: 

 

 Túra a keleti végeken: az Ojtozi-szorostól az Úz völgyén 
át, a Gyimesi-hágóig: Nemere-hegység, Csíki-havasok, Gyimes. 

 Látvány: havasi rétek, kaszálók, esztenák, fenyőerdő, ezeréves 
határ kövei, a szorosokban világháborús emlékek. 

 Szükséges erőnlét: teljes felszerelésedet és élelmedet tudjad 
vinni a hátadon 5 napon keresztül. Tartós rossz idő esetén az 
útvonalat rövidítjük, ebben az esetben közvetlenül Csíkszeredára 
ereszkedünk le gyalog. 

 Előfeltétel a jelentkezéshez: nem szükséges magashegyi 
tapasztalat és jártasság. A túra nem technikás, bárki 
jelentkezhet! 

 
Június 15.: 16:40-kor indulás Budapestről, éjszaka utazás vonattal. 

Június 16.: Reggel 9:55-re érkezünk Sepsiszentgyörgyre (Sfântu Gheorghe). Innen 10:00-kor továbbindulunk busszal, 

buszunk 11:10-re érkezik Bereckre (Breţcu), az Ojtozi-szoros bejáratához. Itt megkezdjük gyalog emelkedésünket először 

a 866 m magas Ojtozi-hágóig. A hágó választja el a Bereczki-hegységet a Nemere hegységtől. A hágón található 

turistaháznál végleg elbúcsúzunk a lakott településektől és a civilizációtól. A hágó egyben a történelmi Magyarország 

határa, most megyehatár Kovászna és Bacau megyék között. A hágótól egyre feljebb megyünk, ezen a napon végig a 

piros sáv jelzésen. Sorba következik: Meggyesorr teteje (988 m), Majlát-ponk (1046 m), Gyepár-tető (1303 m), Csengő-

ponk (1398 m). Utóbbi nevét a forrástól nem messze lévő csángó településről kapta, mely azóta kipusztult. Mára már csak 

két ház jelzi az egykori falu jelenlétét. Az öregek meghaltak, a fiatalok leköltöztek Kovásznába. Éjszakázni valahol a 

Csengő-ponk és a Nagy-Sándor csúcs (1640 m) között fogunk. 

Június 17.: Reggeli után folytatjuk utunkat a gerincen. Először elhaladunk egy egykor jobb napokat megélt turistaház 

mellett. A Nagy-Sándor csúcsot elérve, már a kék sáv jelzést fogjuk követni. Folyamatosan láthatjuk a világháborús 

védvonalak maradványait. Következik a Kis-Sándor (1579 m), Kis-Nemere (1627 m), majd a Nagy-Nemere (1649 m). 

Éjszakázni a Kis-Farok (1364 m) tisztáson fogunk, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik az Úz völgyére. 

Június 18.: Reggeli után leereszkedünk az Úz völgyébe. Itt kb. 15 km-et erdőkitermelő úton kell mennünk, ez lesz 

kirándulásunk legunalmasabb szakasza. Ha szerencsénk van, akkor felvesz minket egy teherautó. Egyébként az út nagyon 

szép, az Úz folyó mentén haladunk egyre feljebb a Kis-Tölgyesi-szorosban. Útközben lesz egy I. Világháborús 

Hadikápolna és egy II. Világháborús emlékmű is, amik arra emlékeztetnek minket, hogy a szoros igen nagy jelentőségű 

volt még a múlt században is. A földutat Aklos falunál fogjuk elhagyni, itt elindulunk jobbra felfelé a kék kereszt 

jelzésen. Esti sátorállítás már a Baglyod farka (1267 m) mezőn lesz, már a Csíki-havasokban. 

Június 19.: Reggeli után folytatjuk utunkat: Kristine-tető (1353 m), Ágas-havas (1358 m), Gyürke-tető (1366 m). Innen 

már a piros sáv jelzésen megyünk tovább, átszeljük a Csíkménasági utat, esti táborhelyünk a Szellő-csúcs (1494 m) 

közelében lesz. 

Június 20.: Ma nap levezető jellegű. Reggel folytatjuk utunkat a piros sáv jelzésen, már a Gyimesben járunk. A Fügés-

telek után elérjük a Gyimesi-hágó, itt átszeljük a főutat és megyünk tovább: Pogány-havas (1351 m), Lapos-havas, 

Kőnyak (1315 m), Rez-tető (1219 m). Itt leballagunk egy földúton Csíkszentdomonkos (Sândominic) határába, ahol 

sátrazni fogunk. 

Június 21.: Kora reggel beballagunk a faluba és felülünk a reggel 6:00-kor induló vonatra, amellyel bedöcögünk 

Marosvásárhelyre. Végig szép környezetben haladunk a vonattal a Maros-áttörésben, körülöttünk a Wass Albert 

regényekből ismerős helyszínek. Vonatunk 10:12-re érkezik Marosvásárhelyre. Itt megpihenünk a Szent Ferenc 

Alapítvány házában, majd ebéd következik. Ebéd után kimegyünk a Transilvania Airport-ra, ahonnan gépünk 18:55-kor 

(GMT+2) indul Budapestre. 18:55-re (GMT+1) érkezünk Budapestre, a Ferihegyi Repülőtér 2B Termináljába. 


