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Erdélyben jártunk I. 
 

A DRÁVA TSE túrázói idén szakítottak a sokéves hagyománnyal. Nyáron nem a kéktúra 
folytatásával töltötték szabadságukat, hanem elnökük, Gida Tibor szervezésében Erdély 
megismerésére indultak 

Július elsején hajnalban gyülekezett egy nagyon jó kedélyű csapat és gyors 
elhelyezkedést követően a buszunk három óra után elindult egy hosszúnak ígérkező, de 
reményeink szerint nagyon tartalmas útra. Pirkadatra elcsendesedett a társaság, de a 
határon átjutva már a nézelődésé lett a főszerep. Egy-két pihenő és az Aradi vértanúknak 
állított emlékmű megtekintése után jutottunk el a határ utáni első gyalogos, mindenkit 
átmozgató rövid túrával a dévai várhoz. A várba feljutva többekben felmerült a gondolat 
annak felújítására, természetesen az irodalomból már jó ismert módon! A társaság 
hölgytagjai nem igazán lelkesedtek az ötletért ezért maradt a nézelődés, ami már sejtetni 
engedte, hogy a körülöttünk és a távolban elterülő hegyek nagyobb erőfeszítést igényelnek a 
hazai tájaknál. Tovább indultunk, majd Tordán találkoztunk első vendéglátóinkkal, akikkel 
egy jó hangulatú vacsoránál ismerkedtünk. Utána a Jára-patak völgyében lévő szállásunkon 
hajtottuk álomra fejünket. 

 

 
A reggeli ébredést követően busszal mentünk a Tordai-hasadékhoz ahol 

gyalogtúránkat kezdtük. A hasadék látványa már az előtte lévő dombról is felemelő volt, de a 
benne átvezető túra egyenesen csodálatos. Egyik ámulatból a másikba estünk a kb.100-150 
méteres sziklafalak alatt, de túránk itt még nem ért véget irány a hegygerinc, ahol a 
rövidtávon leküzdött 250 méteres szintnek köszönhetően elkelt egy kis pihenő. E pihenő 
után jutottunk el a Túri-hasadékhoz, aminek impozáns szikláit felülről csodáltuk meg, majd 
egy kényelmes sétával értünk Tordatúrra ahol a buszunk várt és indulhattunk szállásunkra. 
Itt még egy fontos feladatunk volt a vacsora elkészítése, ami a "mindenbele" bab volt. Ez a 
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sokféle konzervtől és a hozzá kevert hazai alapanyagoktól mindig más és nagyon finom. Ebbe 
a napba már csak egy tábortűz melletti beszélgetés fért. 

 

 
A következő napon indultunk fő állomáshelyünkre a Csíki-medencébe. Erre a napra 

igazán az illik, hogy nagy "Só" volt, hiszen idegenvezető segítségével ismerkedtünk a Tordai 
sóbánya kialakulásával, és az ott fojt munkával majd egy fürdés következett Szovátán a 
Medve-tóban. Ennek a tónak sótartalma olyan nagy, hogy elmerülni szinte lehetetlen, ez az 
úszni nem tudók álma. Ez után a kellemes fürdés után jutottunk el Bucsin-tető érintésével 
szállásunkra, Csíkszenttamásra. Az elkövetkező napok túráit már ebből a kedves faluból 
indítottuk.  
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Másnap buszunkkal jutottunk el Marosfőre, ahonnan kezdtük gyalogtúránkat az 1568 

m-es Fekete-Rezre és az alatta 1368 méteren eredő Maros forrásához. Ezen a napon 
megcsodálhattuk a havasi legelők sokszínűségét, és egy kettősséget is találtunk: a Marosnak 
van még egy forrása, az úgynevezett turisztikai, amit Marosfőn az autóból kiszállók pár perc 
sétával elérhetnek. Nekünk a hegyen lévő jobban tetszett! 

Újabb pihentető nap következett, a csíkszeredai piacolást követően eljutottunk a Szent 
Anna-tóig, majd rövid nézelődés után gyalog indultunk Tusnádfürdőre, ahol a bátrabbak a 18 
fokos vízben fürödhettek. A település megtekintése után indultunk "haza". Ezt az utat még 
megszakítottuk a híres búcsújáró helyen, Csíksomlyón. Itt a templom és a hegyi kápolnák 
megnézését ajánljuk másoknak is. Egy finom vacsora után pihenőre is tértünk, hisz másnap 
következett a legnagyobb túránk a Balánbánya, Egyes-kő, Gyilkos-tó útvonalon. 
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Ezúttal is buszunkkal jutottunk el túránk kiinduló pontjáig Balánbányáig. Az itteni 
látvány nagyon elszomorító volt. A bányabezárást követően a település hanyatlása lassan eléri 
tetőpontját,(mélypontját?), tető, ajtó és ablak nélküli házak… Egyszóval szörnyű! Ezek után 
felüdülést jelentett a szemnek és a léleknek is a virágos legelők látványa. Bár a meredek 
turistaút kifárasztotta a csapatot, az Egyes-kői menedékháztól kitárulkozó panoráma már 
minden túrista álma. Főleg, ha mint e sorok írója még fel is másznak magára az Egyes-kő 
hatalmas sziklatömbjére is. Egy kis kalóriapótlás után indultunk tovább a Nagy-Hagymás hegy 
felé. Itt 1700 méteren láttuk sokunk első havasi gyopárját, ami bársonyos szirmaival elbűvölt 
mindenkit. Ezután havasi legelőkön és fenyőerdőkön keresztül jutottunk el a Gyilkos-tóig. Ez a 
tó egy földcsuszamlást követően keletkezett, és a vízből kiálló facsonkok látványa teszi 
felejthetetlenné. 

 
A 24 km és a hozzá tartozó ezer méteres szint miatt másnapra teljes pihenő volt 

betervezve. Ezt mindenki saját vérmérséklete szerint használta ki. Az aktív pihenést kedvelők 
a háziasszonnyal indultak egy falut és környékét bemutató öt kilométeres túrára, amelyet a 
falu évszázadokkal ezelőtti templománál, a nevének megfelelően kinéző Csonka-toronynál 
kezdtük. Itt most ásatások tárják fel az egykori templom alapjait. Innen a pár száz méterre lévő 
Feneketlen tóhoz mentünk, amit a most is feltörő gázok mélyíthettek, hogy a nevéhez 
hasonlatos legyen. A tiszta tóban felfedeztük a víz befolyását is, ami a mi mecseki Bugyogó-
forrásunkhoz hasonlóan tör fel. Ezután a másik dombon lévő kápolnát néztük meg, majd a 
szépen felújított templomnál fejeztük be barangolásunkat. Az otthon maradottak sem 
lazsáltak, hiszen mire hazaértünk, kész volt egy hamisítatlan vasárnapi ebéd, levessel, sülttel. 
Ebéd után jól jött egy kis pihenő, majd a fő attrakció kezdődött: a kürtőskalács készítése, saját 
munka hozzáadásával. A késztermék nagyon jól sikerülhetett, mert, ahogy sült, úgy fogyott is. 
Még a Romvári féle dupla cukormázasnak is volt keletje. Ezt a napot is egy korsó jó csíki sörrel 
és természeten egy kiadós beszélgetéssel zártuk. 
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Erdélyben jártunk II. 

 

Második hetünket kezdjük ezen a csodálatos vidéken. Ezúttal is buszunkkal indultunk 
felfedezőútra. Első programunk a Békás-szoros megismerése volt. Az Oltár-kő és a szoros 
szikláinak változatos formái mindenkit elbűvöltek. A hatalmas sziklatömbök között sétálva 
látszik igazán, hogy milyen parányiak vagyunk a természetben! Ezután a kristálytiszta Békás-
tóban gyönyörködhettünk. A tótól már látszott a Csalhón kialakult vihar, így az ide tervezett 
túra elmaradt. Ezáltal viszont több időt tölthettünk a Maroshévízi fürdőn, amit igyekeztünk is  
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kihasználni. Bár az alig 20 fok fölötti víz nem volt mindenki kedvére, a parton maradtak is jókat 
nevettek a trambulinról történő amatőr próbálkozásokon, hozzátartozik még, hogy volt, aki 
csak kilátóhelynek használta az ugródeszkát! Ezt a tartalmas napot is egy finom vacsorával és 
az elkövetkező napok programjának megbeszélésével zártuk. 
 

A következő napon végre irány a sokak által várt Hargita! Túránkat Hargitafürdőn az 
Ózonszállótól indítottuk a Csicsói-Hargita meghódítására. Meredek hegyoldalon indultunk az 
1679 méteren lévő Bagoly-kőre, ahol a rövidtávon legyűrt 350 m-es szint miatt elkelt egy kis 
pihenő. A környező hegyek, völgyek látványa és a meleg kávé elterelte a figyelmünket a nagy 
szélről. A pihenő után megkerestük a fennsík másik oldalán a kék sáv jelzésű turistautat, és e 
jutottunk vissza a szállóhoz. Megnéztük még a falu nevében szereplő fürdőt. Ez nem a 
megszokott vizes-, hanem egy gázfürdő, úgynevezett mofetta ahol a vulkáni működés 
utóhatásaként feltörő gázokat fordítják a gyógyítás szolgálatába. Haza utunkon még egy rövid 
túrát tettünk a csíkrákosi Pogányvár körül, ahol romokat nem, de érett feketeáfonyát annál 
többet találtunk. 

 
Másnap indultunk újabb Hargita túránkra, a Madarasi-Hargita 1801 m magas csúcsára. 

A túránk kiindulópontjára, a Nagy-Madaras patak völgyébe ezúttal is buszunkkal jutottunk. 
Kalandosra sikeredett a túra indulása, hiszen az erősítő snapsz után már indultunk volna fel a 
hegyre, amikor feltűnt fiatal turistatársunk hiánya. Ő az egyébként már lezárt busz hátsó 
ülésén pihente ki előző napi fáradalmát! Az ébresztő után már jöhetett a túra. Az út egy hosszú 
és kellően meredek kaptatóval kezdődött, majd egy kellemesebb, alig emelkedő szakasz után 
jutottunk fel a Madarasi menedékházhoz. A menedékház büféjében ellenőriztük a sör 
hűtöttségét, majd megkóstoltuk a kokojsza (feketeáfonya) pálinkát, ami annyira ízlett 
mindenkinek, hogy az üveges készletet jelentősen csökkentettük (az ajándékba hazahozott 
üvegek nagy sikert arattak!). Miután kipihentük magunkat indultunk a csúcsra. A nagy szél sem 
zavarhatta a meglepetés pezsgő elfogyasztását, majd rövid étkezés és kávézás után indultunk 
le a hegyről. Ez az út egy kissé hosszabbra sikerült a tervezettnél, de a társaság tagjai itt 
kerültek a legközelebb egymáshoz, mivel az útközben talált frissnek tűnő medve ürülék miatt  
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senki, nem mert lemaradni! Ezt az esténket is egy kis beszélgetéssel fejeztük be, persze az egy 
korsó csíki sör sem hiányozhatott.  

A következő napját mindenki maga osztotta be. Volt túra a közeli kőbányához, 
látogatás a csíkmadarasi fazekasüzemben és fürdés az ugyanebben a faluban lévő strandon. 
Voltak, akik szálláshelyünk, Csíkszenttamás még jobb megismerésére indultak. Ebéd után a 
nagy sikerre való tekintettel újra volt kürtőskalácssütés, aminek végterméke, az amatőr 
kalácssütők becsületére legyen mondva nagyon ízlett mindenkinek. Este a vacsoránál 
köszöntük meg házigazdáinknak azt, a sok kedvességet és törődést, amit tőlük kaptunk. 
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Másnap reggel indultunk vissza első szálláshelyünkre, a Jára patak völgyébe. Útközben 
megnéztük a Madéfalvi veszedelem emlékművét Csíkmadéfalván, majd Máréfalván 
csodálhattunk meg sok szép székely kaput. A következő megállónk Szejkefürdőn volt. Itt az 
emlékparkban van Orbán Balázs székely kutató sírhelye és emlékköve, valamint székely 
kapukból egy kiállítás, amelyek közül a legrégebbit az ezernyolcszázas évek elején készítették. 
Ezután egy igazi vásári hangulatba csöppentünk bele Korondon, volt itt alkudozás és áldomás 
is, ez utóbbiból sokak örömére az is kapott, aki nem vásárolt. A következő programunkat, ami 
fürdés lett volna Parajdon, egy vihar sajnos elmosta. Este a vacsorát követően mindenki 
igyekezett nyugovóra térni a másnapi korai indulás miatt. 

 
Ezután egy kávézás és nézelődés volt a programban Torockón. A két következő 

megállásunknál látottak viszont elszomorítottak mindannyiunkat. A kívülről oly pompás 
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látványt nyújtó nagyenyedi vártemplom és vajdahunyadi vár belső állapotára az elhanyagolt 
jelző nagyon hízelgő! Ezután egy-két pihenő és máris a határra értünk. Az itteni -már 
szokásosnak- tűnő két órás várakozásban felüdülést jelentett siklósi túratársainkkal való 
találkozás, akik szintén Erdély csodás hegyeinek megismerésével töltötték a nyár egy részét. 
Még szólnom kell az utazásunkról, amit a kárászi önkormányzattól bérelt busszal tettünk meg. 
Mindenki legnagyobb örömére sofőrünkben olyan segítőkész embert ismerhettünk meg, 
akitől a búcsúzáskor már barátként és túratársként váltunk el. Köszönjük Löbl Zoli! Ezzel az 
élménybeszámolóval remélem ötleteket tudtunk adni egy a túrázók számára oly csodás vidék, 
és az ott élő barátságos emberek megismerésére.  

 
Búcsúzunk tőled Erdély. Szép volt, jó volt, visszamenné(n)k!                                      

atiKA                                                                                                                                 

 
 

A két hét képei itt láthatók: https://photos.app.goo.gl/Zch4xXT1xrsbAr5y6 
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