EKE Vándortábor – 30. túra
Túra a Nagy Sándor-csúcsra
Útvonal: autóbusszal: Tábor – Kézdivásárhely – Felsőlemhény – Szombathy vadászház. Gyalog:
Szombathy vadászház – Oláh-pataki átkelő – Füves-bérc – Jávoros-tető – Nagy Sándor-csúcs –
Nagymező – Marha Feje-tető – Mihálcs-csúcs – Csihányos – Poszkár-tető – aszfaltos út.
Távolság: autóbusszal 120 km, gyalogosan 22 km
Szintkülönbség: felfelé 860 m, lefelé 900 m
Menetidő: autóbusszal 2 óra, gyaloglás 8–9 óra
Minősítés: közepes túra
Túravezetők: M. Reinitz Erzsébet, Nagy Katalin Edit, Nagy Katalin
A Nagy Sándor-csúcs (1640 m) a Nemere-hegység egyik jelentősebb csúcsa a Nagy-Nemere (1649 m),
a Kis-Nemere (1627 m) és a Mikes (1559 m) mután.
A tábort elhagyva, autóbusszal a Felső-Háromszéki-medence központján, Kézdivásárhelyen keresztül a
11-es országúton haladunk Felsőlemhényig. A láthatárt jobboldalt a Háromszéki-havasok, baloldalt a
Bodoki-havasok zárják. Első településünk a főúton Eresztevény, ahol Gábor Áron első síremlékét
láthatjuk kopjafákkal körülvéve. Maksát elhagyva, a domb tetejétől balra Dózsa György szülőfalujába
juthatunk. A főutat Lemhénynél hagyjuk el, majd rátérünk egy nemrégiben felújított, aszfaltozott erdei
útra, a Tisza-patak völgyét követve. A Szombathy vadászház közelében állunk meg.
További utunk a Nemere-hegység védett területén folytatódik. Jobbra a Kézdiszentléleki legelőt és a
Veresvízi lápot látjuk, balra fenyvesek zárják a látóhatárt. Egy szépen gondozott forrás vizéből
feltölthetjük készleteinket. Keresztezzük az Oláh-patakot, és jobbra rátérünk a piros kereszttel jelzett
erdőkitermelő útra, kb. 4 km után ismét jobbra fordulunk, követve a jelzést. Egy meredek erdei ösvényen
kb. egyórás emelkedő után kiérünk a Jávoros-tetőre (1379 m), ahonnan pazar kilátás nyílik a KeletiKárpátok erdeire, bérceire. Miután pihentünk egyet, továbbkapaszkodunk felfelé a meredek, köves
ösvényen. Nemsokára egy kis forrásra találunk, ahol szomjunkat olthatjuk. Útba ejtünk egy fából készült
védkunyhót, mely a Bákó megyei hegyimentők munkáját dicséri. Itt több turistaösvény találkozik: a piros
sáv a Kárpátok főgerincén halad. Déli irányba az Ojtozi-hágó felé, északra a Nemere gerince felé, nyugat
felé, majd északnak, a Csíki-havasok felé tart. A kék sáv a híres Szalánc gyógyfürdőre ereszkedik le. Mi
észak felé vesszük az irányt, és 15–20 perc múlva már a Nagy Sándor-csúcson vagyunk.
Gyönyörködhetünk a szép kilátásban. Itt, a gerincen a régi országhatáron haladtunk. Előttünk a Kis- és a
Nagy-Nemere. Mivel túránk csúcspontjához értünk, itt hosszabb pihenőt tartunk, megebédelünk, ki-ki a
maga tarisznyájából. Érdemes a környéken egy kicsit szétnézni, a világháborúból visszamaradt, a határt
védő építményeket láthatjuk, és áttekinthetünk Moldovába is.
Pihenő után már lefelé indulunk egy jól jelzett erdei ösvényen: kék sáv, amely nemsokára letér balra,
Szalánc fürdőre. Mi a piros pont jelzésen folytatjuk utunkat, a Marha Feje elnevezésű kis tisztáshoz
érünk, ahol rácsatlakozunk a piros sávval jelzett főgerincre. Ez az Ojtozi-hágót a Gombás-bérccel köti
össze, és tovább a Csíki-havasokba visz. A Mihálcs-csúcsot elhagyva letérünk a jól járható szekérútról
balra. Egy szűkebb ösvény visz tovább a Poszkár-tetőre. Itt a piros pont jelzés hagy el balra, Lemhény
falu irányába. Érdemes a ponkra felmászni, mert szépen láthatjuk a Nagy Sándor-, Kis-Nemere- és NagyNemere csúcsot. Mi a piros sáv jelzésen haladunk tovább, kicsit jobbra tartva. Rövidesen leérünk az
aszfaltos útra, ahol az autóbusz már vár ránk, hogy visszavigyen a táborba.
Reméljük, hogy egy szép napot zárunk, és egy keveset sikerült a Kárpátkanyar szépségeiből
megismerni.
Reinitz Erzsébet

