
Gyergyói-havasok túra 
2015. augusztus 16-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
A tájékoztató utoljára módosítva: 2015. július 8. 

 

 Indulás: Gyülekezés 2015. augusztus 16-án, 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: 2015. augusztus 23-án, reggel 9:15-re Budapestre, a Keletibe. 

 Utazás: nemzetközi vonattal, helyi busszal, 2 kisérővel. 

 Költség: 2015. április 1-ig történő jelentkezés esetén: 55 EUR + 2000 Ft 

2015. április 1. után történő jelentkezés esetén: 95 EUR + 2000 Ft 

 Szállás: 
1. éjszakát a vonaton utazással töltjük (termes, ülő kocsiban). 

2-3-4-5-6. éjszakákat saját sátrainkban töltjük a havasokban. 

7. éjszakát a vonaton alvással töltjük (6 ágyas, fekvőhelyes un. couchette kocsikban). 

 Étkezés: Az étkezésről mindenki maga gondoskodik. A túra felénél van lehetőség bevásárolni Gyilkos-tó üdülőfaluban, így 

nem biztos, hogy érdemes mindent kicipelni a 6 napra. Ha vásárolni fogsz, hozzál hozzá Román Lei-t is. 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. 

 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! Továbbá figyelj arra, hogy csomagod eső esetén is teljesen vízhatlan borítást kapjon. Ezért és a 

megfelelő súlyelosztás miatt is a hálózsák kerüljön be a csomagba (ne kívül lógjon). 

 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). Továbbá ez a lábbeli fog a pataktúrán is szolgálni. Mivel a pataktúra alkalmával teljesen vizes lesz, ezért a szandál 

jobb váltócipőnek, mint a sportcipő. 

 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: 

 

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

Augusztus 17.: Reggel 5:50-re érkezünk Maroshévízre (Topliţa). Innen 

reggeli után a 8:00-kor induló bélbori busszal a Rekettyés-hágóig (932 

m) utazunk. Innen indul 6 napos gyalogtúránk a Gyergyói-havasokba. 

A piros sáv jelzésen első megállónk a Csobot-bükk (1253 m) majd a 

délelőtt legnagyobb csúcsa a Bükk-havas (1308 m) következik. Innen 

ereszkedni kezdünk, áthaladunk a Hazanéző-mezőn (1292 m) ezután 

érkezünk a Kránga-tetőhöz (Borszéki-hágó, 1102 m). Ez a táv reggeltől 

idáig kb. 4 óra hosszúságú. A hágótól emelkedni kezdünk a piros sáv 

jelzésen felfelé: Nagy-Salamás (1399 m), Grujec-tető (1349 m), 

Közrez-nyaka-hágó (1259 m), Kis-Közrez-havas (1336 m), Nagy-

Közrez-havas (1336 m), Macska-lik (1265 m). Esti táborhelyünk 

valahol a Macska-lik és a Lükkenő (1194 m) között lesz. A Borszéki-

hágótól a szálláshely kb. 5 óra járás. 

Augusztus 18.: Reggeli után továbbindulunk a piros sáv jelzésen, amin 

nemsoká elérjük a Cengellér-hágót (1036 m). Ezen a hágón megy át a 

Ditrót Gyergyótölgyessel összekötő út. A hágótól ismét emelkedni 

fogunk a piros sávon felfelé: Kecske-sarok (1418 m), Tatár-havas (1452 

m), Tatár-tető (1476 m), Nyerges-tető (1489 m), Nyerges-nyak (1375 

m). A Nyerges-nyaktól a Lapos-útján a kék kör jelzésen emelkedünk fel 

a Likas-nyakba (1425 m). Reményeink szerint itt megtaláljuk a kis 

házikót, amiben aludhatunk (Koordináták: N 46° 48' 31.67"/ E 25° 44' 

36.87"). Ha nem találjuk meg, vagy épp tele van, akkor sátrazunk 

előtte. Ezen a napon az út kb. 7 óra hosszúságú. 

Augusztus 19.: Reggeli után felmegyünk a Likas-csúcsra (1675 m), 

ahonnan gyönyörű kilátásban lesz részünk a Gyergyói-medencére és a 

környező havasokra. Ezután visszaereszkedünk a Likas-nyakba (1425 

m) ahonnan a kék sáv jelzésen folytatjuk utunkat. A Fügés-tető (1477 

m) után következik a Vit-havas nyaka (1410 m), és egy rövid emelkedő után már a Vit-havas 1609-es csúcsán találjuk magunkat. 

Reményeink szerint innen is gyönyörű kilátásunk lesz: alattunk a Recefalvi-völgy, jobbra pedig már a Csalhó hegytömbje. A csúcsról 

leereszkedve a kék sávon folytatjuk utunkat tovább a Lapos útján, át a Lapos-kapun. Esti táborhelyünk a Lapos-csúcs (1437 m) alatti 

réten lesz. A mai nap kb. 6 órát kell gyalogolni. 

Augusztus 20.: Reggeli után ereszkedni kezdünk a Lapos-patak völgyében. A patak mellett a piros háromszög jelzés vezet lefelé. A 

Bardócz-kő alatt a szoros nagyon szűk lesz, majd ismét kitárul. Tovább ereszkedve elérjük a Lapos-kanyont, ahol jó idő esetén egy 

vízesésben fürödhetünk. További vízesések mellett haladunk el, baloldalt lesz az Oltár-kő végül kiérünk a Békás-szorosba. Itt 

ebédszünetet és pihenőt tartunk. Itt lehet majd feltölteni élelmiszerkészletünket is a következő 2 napra. Megpróbáljuk csomagunkat 

lerakni a hegyi mentő állomáson, hogy délután a Kis-Békás-kanyon felfedezésére indulhassunk. A Kanyon bejárásához fürdőruha és 

szandál szükséges, mert semmiképp nem ússzuk meg szárazon. Néhol derékig érő vízben kell átmennünk. Egy vízeséshez érve, azt 

bal oldalt kikerülve kiérünk a Virágos-rétre (Szurdok-útja). Igazából itt fogunk sátrazni (vagy a közeli Mészégetők-pusztáján), de még 

be kell sétálnunk Gyilkos-tó faluba a cuccunkért, így zárjuk a kört. 

Augusztus 21.: Reggeli után elindulunk a Háromkút nevű csángó településhez vezető szekérúton. Jobb oldalt lesz a Nagy-Hagymás 

hegytömbje, bal oldalt gyönyörű kaszálók. Alsókisbékás után benézünk a vízesésekkel teli Alsó-szorosba, jó idő esetén meg is 

fürödhetünk. Ezután Felsőkisbékás következik, majd a Felső-szoros után felkanyarodunk a piros pont jelzésen a Kerekkút-patak 

mentén a Hagymás-hegycsoportjára. A felmenetel kb. 2 óra hosszúságú. Amint elértük a tetőt délre fordulunk és a kék pont jelzésen 

folytatjuk utunkat a Berszán-nyergen át (1535 m) a Fehér-mezőre. A Fehér mezőn lehet aludni a Veres-kőhöz közel lévő faházban 

(Koordináták: 46°43'35.78"N / 25°47'57.19"E). Amennyiben nem találjuk meg, vagy már tele van, akkor sátrazás előtte. 

Augusztus 22.: Reggeli után következik a Bárány-nyak (1665 m) majd ezután ott is vagyunk a Nagy-Hagymás 1792 m-es csúcsán, 

túránk legmagasabb pontján. A csúcs után következik a Kurmatura-nyereg (1465 m), majd a híres Egyes-kő (1587 m). Itt pihenőt 

tartunk a menedékháznál, majd tovább megyünk az Öcsém-tetőre (1707 m). Innen már csak lefelé megyünk, érintjük a Ter-kő csúcsot 

(1462 m), majd a Ter-kő-nyeregben a piros kereszt jelzésen Balánbányára ereszkedünk. Itt buszra szállunk és bebuszozunk 

Csíkszentdomonkosra. Csíkszentdomonkosról 20:55-kor indul vonatunk, az éjszakát 6 ágyas couchette kocsikban töltjük. 

Augusztus 23.: Reggel 9:15-re érkezünk Budapestre a Keletibe.   


