XXVI. EKE Vándortábor – 3. túra
A Bodoki-hegység mellékgerince
Túra útvonal: tábor - Maksa – Bodoki csúcs - Málnás
Távolság: 26 km gyalog, 45 km autóbusszal
Szintkülönbség: + 980 m/- 950 m
Túraidő: 9 óra
Minősités: közepesen nehéz
Jellemzés: panoramikus kilátás a Kárpát-kanyar és a Déli-Kárpátok gerincére, a Háromszéki
a Barcasági medencére
Túravezető: Kozman Zsolt, Kovács János, Süket Zita

és

Ez az út a táborból indul és majdnem végig párhuzamosan követi a Besenyő patakot. Felérve az út
legmagasabb pontjára, alattunk Eresztevény (valamikor önálló falu volt, jelenleg Maksa része).
Jobboldalt, a református templom előtti obeliszknél megállunk.
Miután fejet hajtottunk a nagy előd előtt folytatjuk utunkat . Beérve a faluba, tábla jelzi, hogy balra út
indul Sepsibesenyő felé (Beşeneu). Rátérve erre az útra, néhány száz méter után a bal oldalra eső
református templomnál megállunk és meghallgatjuk a túravezetőt. Az aszfaltúton továbbmenve, jobbra
a második feltérő úton hagyjuk el a falut (1,2 km a fő úttól). Ez a „csordajáró” út, amely egy árkot követ.
Temető, majd kökény- és hecsedlibokrok szegélyezik az utat. Utána törpefenyő liget következik. A falutól
25 percre már teljes panoráma tárul elénk. Megállunk, hogy körbe nézzünk: visszafelé alattunk a fenyves
feletti kopasz tető az Óriáspince (658 m). Jobbra a két erdős csúcs a Csente és a Mikó csúcs (710 m),
köztük (alattuk) fehérlik a sepsibesenyői műemlék református templom. Hátrébb a Kárpátok fő vonulata
látszik. Tovább haladva felfelé bal oldalunkon fenyves, jobbra legelő.15 perc múlva vége az ároknak,
elértük a Csobot-tetőt (718 m). A beton itató felett megállunk, hogy körbenézünk. Déli irányban a
Csukás trapéz alakú tömbje tűnik fel, mellette az előtérben a hegyes Piliske, innen jobbra sorban a
Baiului, a Nagykő, a Bucsecs (DNY), a Királykő és a Fogaras látszik. Előtérben a Bucsecs előtt a
Keresztényhavas majd a Barcasági és Háromszéki medence. Nyugatra a Bodoki-hegység főgerince,
mögötte a Baróti-hegység. Balra, keleti irányban a Háromszéki-havasok, a Lakóca sátor alakú csúcsa
(1777 m). Visszatérve az útra, a csúcsot balra kerüljük meg. Bal oldalunkon feltűnik a tó és a falu,
Sepsibesenyő. Északnyugati irányban a jól kivehető szekérutat követjük, gyönyörködve a bal oldali
panorámában. 300 m után észak felé fordul az út. Jobbra erdei fenyő.Öt perces ereszkedő következik.
Mielőtt elindulnánk lefelé, előttünk az utolsó plánban feltűnik az erdős tetejű Kincsás (1053m), tőle
jobbra a kopasz Bodoki-tető (1184 m), utunk végcélja. A jelzést az ereszkedő alján baloldalt látjuk.
Lassan ritkás erdőben emelkedünk, jobbra néhány cserefa látható a fenyők között.
Bal oldalt a fák között, párhuzamosan velünk, a főgerinc látszik. Az utat csipkebogyó cserje szegélyezi. Tíz
perc múlva sűrű, fiatal fenyves szegélyezi az utat. Felfele haladunk egy szűk ösvényen, melyen bal felé
fordulva, öt perc múlva egy traktorútra térünk, amely jobb oldalról jön fel. Bal oldalunkon irtás, utána
csereerdőben haladunk. Egy kisebb ereszkedő után tisztásra érünk, ahonnan a szemben levő
csereerdőben felfelé megyünk tovább. Az erdős tetőre felérve, kijutunk egy kiterjedt legelőre .
Ez a Néző hegy (810 m). Felmenve a legmagasabb pontra, jobbra a Felső Háromszéki medence látszik a
Kárpát kanyarral övezve. Alattunk a Nádas-patak, előttünk a Bodoki-tető. A völgy túloldalán nyíres tárul
elénk. A széles tetőn (legelőn) átmenve öt perces kemény ereszkedő következik, majd tíz perces
emelkedő után erdős tetőre érünk. Majd újból tíz perces ereszkedő fenyves és nyíres erdőben, amíg egy
tisztásra érünk. Innen út vezet jobbra és balra is. Mi a jobb oldalit követjük, amely körbe felkapaszkodik
az előttünk lévő magaslatra. Felérve legelőre érünk. Ez a Csihányos- vagy Dálnoki- tető (868 m)

Jobb oldalunkon innen indul Dálnokra a kék háromszög jelzésű út. Megállunk, hogy körbe nézzünk. Déli
irányban a Besenyői tavat látjuk, felette a Piliskét, a többit már előbb leírtuk.
Az út tovább nyíressel tarkított erdőben halad. Negyed óra múlva tisztásra érünk Innen jobbra felfelé
haladunk, megkerülve a hegyet (erdős csúcsot), jobbra a mély völgy végében fekszik Dálnok. Az út kissé
jobbra tér és vadászlesek mellett megyünk el. Emelkedő következik, amelynek végén egy lest látunk,
utána legelőre érünk.
Tíz perces út után újabb kiterjedt legelőre érünk, melynek a teteje a Berzéte (928 m). Szép kilátóhely a
már ismertetett panorámával. Tovább figyelmesek leszünk az útra, amelyről letértünk. A tetőtől balra
folytatódik az út az erdőben. Ha megszomjaztunk, balra lejjebb, az esztena mellett forrást találunk.
Utunk sűrű fenyvesben halad észak (ÉNY) felé széles erdei úton. Eleinte szintben, majd hat perc után
lejteni kezd. Figyelmesen megyünk a vágások miatt, kijutva egy tisztásra. Jobb oldalt fakitermelő útra
jutunk, amely Albisból jön fel. Ezen megyünk tovább erdőben. Eleinte gyertyán- majd balra fenyő-,
jobbra bükkerdő szegélyezi. Tíz perces szintben haladó út után pusztára érünk. Balra alattunk a Besenyőpatak a fakitermelő úttal. Mi előre, felfelé tartunk. Az út balra kanyarodik és egy negyed órai erős
emelkedő után legelőre jutunk. A fenyves felé tartunk emelkedve, majdnem szintben magas
fenyőerdőben haladunk néhány percet. Kiérve az erdőből, balra fenyves, jobbra legelő, amelynek a
teteje a 10-15 perc múlva elért Mikocsa-puszta.
Jobbra Csernátonba mehetünk kék háromszöggel jelzett úton (3 óra). Szép kilátás nyílik a Felső
Háromszéki medencére. Látszik Kézdivásárhely, tőle balra Kézdiszentlélek és felette a Perkő a
kápolnával. Távolabb a Nemere tűnik fel, tőle jobbra a Berecki majd Háromszéki havasok
Balra a legmagasabb pont a Bodoki-tető. Utunk tovább a legelőn felfelé halad és előtűnik a főgerincen a
Bojtorjános-tető (1217 m). Az út északnyugat felé fordul egy legelő sávon. Ez a Fővényes. Délnek
fordulva megmásszuk a Bodoki-tetőt (aki elfáradt az szintben megy tovább) majd jobbra leereszkedünk a
Ködmenes mellékgerincre. Tovább a régi sípálya nyomvonalán leereszkedünk a Málnás-patakig majd
tovább Málnás központjába, ahol megvárjuk az autóbuszt .(Dukrét Lajos)

