
KERÉKPÁRTÚRA ERDÉLYBEN 

 

A KÖVIZIG „kerékpáros szakosztálya” 2015-ben is szervezett egy kerékpártúrát Erdélybe. 

Idei túránk a 4. volt történetünk során. Ez alkalommal, 6 fővel vágtunk neki a 

kerékpározásnak és most is ketten kísértek minket kocsival. Rendszeresen sportolóknak talán 

nem olyan nagy szó, hogy öt napra elosztva, körülbelül 24 óra tekerés alatt bő 400 kilométert 

tekertünk és eközben majdnem 6 kilométer szintemelkedést tettünk meg fölfelé, de a 

kevesebbet sportolók számára így elég hősiesen hangozhat. A túra nem kötelező teljesítésű 

volt, tehát ha valakinek épp technikai problémája akadt, esetleg teljesítőképessége határát 

elérte, vagy egyszerűen csak szimulált, megtehette a kívánt távot kocsival is. Így történt első 

napunkon is május másodikán, mikor az egész napos eső során nem kívánt mindenki 

kerékpározni. Marosvásárhelyről indultunk el a főutat elkerülve a Sóvidékre, Szovátán 

keresztül Parajd szomszédságába.  

 

 
Az eső az első napon nem kímélt bennünket 

 

A táj gyönyörű és dimbes-dombos, de élvezetét elvette, hogy az esőtől és a szemüvegeink 

párásodásától szinte semmit nem lehetett látni. További kellemetlenséget okozott a lovas 

kocsik után hátrahagyott ajándékcsomag, mely a vizes úton felázva nem kívánt útitársnak 

szegődött a biciklik vázára, rosszabb esetben a ruhánkra. Mire elértük szállásunkat, 

természetesen az eső is elállt. Másnap lementünk a Parajdi Sóbányába és csak utána vágtunk 

neki teljes létszámmal talán legkeményebb napunknak, hiszen sajnos csak forgalmas úton 

tudtunk haladni és a nap zárásaként az 1300m fölött fekvő Hargitafürdőre kellett eljutnunk, ha 

el akartuk fogyasztani az előzetesen megrendelt vacsoránkat. Felhős napunk volt, de ez jól jött 

a leégés ellen, valamint a sok emelkedővel tarkított út során sem melegedtünk fel így tűző 

napon. Székelyföld közepén haladtunk, a hely szellemének átérzéséhez pedig Tamási Áron és 

Orbán Balázs segített hozzá minket. Mindkettejük sírja útvonalunk mellett volt található. 



 
Orbán Balázs szobránál megpihenve, Székelyudvarhelyen 

 

Elértük aznapi 40. kilométerünket is, ahonnan folyamatosan csak emelkedtünk a Hargita 

hegység vonulatai felé. Az utolsó 6 km (kalandmester) már szinte csak gyalogosan, a 

kerékpárt tolva volt teljesíthető. Számunkra. Meglepetésként ért minket az út szélén 

gyarapodó hó látványa is, miközben csak a cipőinket nézve szenvedtük fölfelé kétkerekűinket. 

Másnap fizetődött ki igazán az esti küzdelmünk, hiszen lehetett sokat ereszkedni, ami a 

kerékpározás jutalomfalatja. A Hargita hegység nyugati oldalán folytattuk a testmozgást, 

mely térség erősen kiesik a nagyobb turisztikai látványosságok közül, szerintünk 

érdemtelenül. 

  

 
A Hatod-tető tetején 



 

 

A Vargyas-szoros bejáratához vezető utat jelenleg épp felújítják, talán jövőre már könnyebb 

lesz eljutni oda, nem úgy mint jelen esetben, miután teljesen fel volt ázva a földút. A 

szoroshoz vezető út emléke sár formájában élt tovább a kerékpárok több részén is. Benedek 

Elek sírja volt következő állomásunk Kisbaconban, majd az erdő mélyén éjszakáztunk a 

Bodvaji vashámor mögött, ahol annak idején Gábor Áron öntötte első ágyúit. 

  

 
Benedek Elek társaságában 

 

Újabb nap, újabb emelkedő következett. A Hatod-tetőn keresztül hagytuk el a Baróti-

hegységet és haladtunk tovább a Háromszéki-medence lankáin. Ezen a napon több nehezítő 

körülmény is érte a csapatot. A kavicsos és lyukas utak a kerék ellenségei, melynek kitört 

küllő és nyolcas a végeredménye. A másik hátráltató körülmény pedig a székely 

vendégszeretet, mely egyik pihenőnk során a kelleténél tovább marasztalt minket, így elég 

későn érkeztünk újabb szállásunkhoz. Ötödik napunkon a kovásznai Tündér-völgyig 

tekertünk, ahol a csapat ismét kettéosztódott. Az egyik csapat visszatekert a szállásra és 

konstatálta, hogy egy szép és fárasztó kerékpártúrán van túl, a másik csapat pedig egy elsőre 

elég ostobának tűnő döntést hozott. Elkerékpározni Kovászna megye legmagasabban fekvő 

településére, a Háromszéki- havasok vonulatai között fekvő Kommandó településre, 1000 

méter tengerszintfeletti magasság fölé. A földúton haladva a végtelennek tűnő szerpentineken 

még elhamarkodott döntésnek tűnt a kitérő bevállalása, de mikor elértük a település tábláját 

már mindenkinek olyan széles volt a mosolya… hogy… hogy csak na.  



 
Az a bizonyos kommandói „széles mosoly” 

 

A környék már egy más világot, egy szinte elszigetelt világot képviselt. Rövid látogatásunk 

során az erdő-és fafeldolgozó ipar szinte minden állomásába pillantást nyerhettünk. A túra 

befejezéséhez még le is kellett jutni a hegyről. A kamionok által lapított út ugyan nem volt 

annyira rossz, de az egyik bicikli ülését addig rázta, míg az ki nem tört a használója alól. 

Kovásznában sikerült orvosolni a problémát, majd Árkoson befejezni a túrát.  

 

Telefonjaink sport alkalmazásai szerint rettentő sok kalóriát égettünk el, de ezt igyekeztük 

folyadék formájában pótolni, valamint a minden szálláson elénk tárt bőséges vacsora sem 

járult hozz, hogy ez a túra egyben fogyókúra is legyen. Talán majd jövőre… 

 

Jobbágy Zoltán 

 


