
Kedves Túratársak, jövőbeli Túratársak, Barátaink!

Örömmel értesítelek Mindnyájatokat, hogy kialakult 2017-es túrahetünk tervezett programja. Tisztelettel 
jelentem, hogy az Erdélyi Kárpát-Egyesülettel társszervezőként közösen alakítjuk ki túráinkat, bízunk 
benne, hogy az EKE szervezetektől is sokaknak felkelti érdeklődését és együtt túrázhatunk!

A tervezett program:

Augusztus 12. szombat:
Az utazás és megérkezés napja Galonyára.

Augusztus 13. vasárnap: Wass Albert nyomában, túra Istenszékére.



Augusztus 14. hétfő: Kirándulás Marosvécsre, ahol meglátogatjuk a Kemény kastélyt, valamint a kastély 
parkjában megkoszorúzzuk Wass Albert síremlékét. Reméljük sikerül a Helikon asztal szomszédságában 
irodalmi műsort összeállítani. Délután tovább utazunk Gyergyóremetére.



Augusztus 15. kedd: Kereszthegy emléktúra Gyergyótölgyes közponjából Hegyes-csúcsra, ahol 1944-ben 
véres csatákat vívtak a 21. székely határvadász zászlóalj katonái. Vezetőnk Nagy József történész, aki az 
azonos című csodálatosan szép film társ írója, rendezője. Józsit a Hazajáró "Gyergyói-havasok 3. - A 
Salamási-hegycsoport -" című részéből ismerhetitek. https://youtu.be/2IRJezSb1kw

A Kereszthegy című film megtalálható a youtube-on:  https://youtu.be/BeyemmY2sKk

A Kereszthegy
 
Ti égbenyúló Görgény-havasok,
Te végtelen örökzöld erdőség!
’44 őszén vérzett el a hős székely határőrség!

Sok székely holtteste maradt ott az őszi lombok alatt,
Bár el sem temetve,
Mely hősi halott honvédek neveit nem vésték síremlék kövekbe.

A Kereszthegy az, mely örökre őrködik
A jeltelen sírok százai felett.
Az isteni természet állította Néktek
Azt az örökszép, csak szomorú síremléket.
Az égbenyúló Kereszthegyet!

(A Kereszthegy
Írta a szatmárnémeti kórházban Antal János,
2. székely határőr zászlóalj
1944. októberében)

https://youtu.be/2IRJezSb1kw
https://youtu.be/BeyemmY2sKk


Augusztus 16. szerda: Autós rásegítéssel rövidebb túra Kecskekőre, ahonnan remek kilátás nyílik a 
Kereszthegyre, ahol utóvéd harcok dúltak.

Augusztus 17. csütörtök: Pihenőnap egyéni programokkal, aki ezen a napon is túrázni szeretne, 
Manufaktúra, azaz látogatás Csíkszentsimonban a Csíki Sör Manufaktúránál.



Augusztus 18. péntek: Túra Ugra-tetőre, ahol emlékező szentmisén tisztelgünk hősi halált halt katonáink 
emléke előtt.

Augusztus 19. szombat: "32-es határvadászok útja", vezetett emléktúra, amely VIII. alkalommal kerül 
megrendezésre. A Hazajáró 2014-ben túránkon forgatta a "Naskalat- A halálra ítélt zászlóalj nyomában" 
című epizódját.https://youtu.be/3ufu2Lkoq-8.

Augusztus 20. vasárnap: Szent István napja, javasolt egyéni program, lehetőség szerint részt vehetünk a 
környező települések ünnepségein.

A Kereszthegy és a 32-es határvadászok útja vezetett emléktúrák felkerültek  TTT 2017-es túranaptárába 
is, önálló eseményként a kapcsolódó programokkal.
Rendezvényeinken részvételi, túráinkon nevezési díj nincs.(Kivétel a Csíki Sör Manufaktúránál tett 
látogatás.) Utazás és szállás szervezéssel továbbra sem foglalkozunk, de érdeklődésre szívesen ajánljuk 
az általunk ismert, vagy a segítőink által közvetített szállás lehetőségeket.
A pontos gyülekezési időket és adatokat tartalmazó programot hagyományosan Pünkösd előtt szoktuk 
meghirdetni, de ez a tervezet már alkalmas a szabadságok tervezéséhez így Karácsony idején, amikor 
rokonok, barátok, ismerősök találkoznak. 
A legfrissebb információk folyamatosan kerülnek fel a "32-es határvadászok útja" facebook oldalra! 

Áldott, békés Karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk! Isten áldjon 
Mindnyájatokat!

Kohl András (szervező, Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület)

https://youtu.be/3ufu2Lkoq-8

