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Gyalogtúra a Maros árterülete 
természetvédelmi övezetbe 

 
          Milka Zsolt aradi túravezetı irányításával, az 
elmúlt hétvégén (szeptember 9 – 10) sátoros gyalog-
túrán vett részt a temesvári EKÉ-sek egy nyolctagú 
csoportja. Gyönyörő ıszi idıben sátoroztunk az 
ötszáz éves Bezdin-i kolostor közelében. 
          Meglátogattuk a mőemlék szerb ortodox 
kolostort, utána gyalogtúrákon fedeztük fel a Maros 
természetvédelmi övezetté nyilvánított árterületének 
szépségeit, állat- és madárvilágát, valamint a pécskai 
kompot. A tábortőz mellett eltöltött holdvilágos estét 
szalonnasütés tette felejthetetlenné. (P.Z.) 
 
Jobbra: a neves aradi ornitológusról, Libus 

András-ról elnevezett megfigyelıtorony 

 

Lent: a Bezdin-i kolostor látképe 

 

(Illés Mihály fotói) 
 

 

          A Maros alsó folyása mentén Aradnál kezdıdı, több mint 17 ezer hektáros Maros-árterület Nemzeti 

Parkot Felvették a Romsar-listára. Az iráni város nevét viselı nemzetközi egyezmény célja a vizes területek 

növény- és állatvilágának védelme, ökológia egyensúlyának megırzése. A Maros-árterület Nemzeti Parkhoz 

négy tájvédelmi terület tartozik. Az 1971-ben kötött Romsari Egyezmény szigorú ökológiai, biológiai 

feltételeket szab a listára felkerülı tájvédelmi területek számára. 
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Orbán Irma – az Óbecse-i (Bácska) 
illetıségő úrihölgy – 1904 nyarán 
töltött négy hetet a Stájerlaki üdülı-
ben, ahonnan több kiránduláson 
vett részt. Élményeit papírra vetette, 
melyeket a temesváron kiadott Dél-
magyarországi Közlöny 1904 szept-
ember 24 és 25-i számaiban tett 
közzé. Az írásokat dokumentum-
értékő tartalmukra való tekintettel 
közöljük újra. 
 
Orbán Irma 
 

A magyar Svájc III. 
(Útiképek Stájerlak-Anináról) 

 
    Amint visszakocsiztunk a bozovicsi 
útra és újra feltőnt annak vadre-
gényes tája – visszaemlékezve a leg-
közelebbi múltra, halgataggá váltam, 
csodáltam a természetet, ezt az 
ezermestert. Elandalogtam, úgy, hogy 
útitársaim idınként felráztak meren-
gésembıl...  
     Azért írok oly ıszintén, mert tisztelt 
szerkesztı úr mondta, hogy közvet-
lenül írjak le mindent, ahogyan láttam 
és azal a hatással, melyet reám 
gyakorolt.  
     Bozovics felé a völgy mindinkább 
kiszélesedik. Ez egy csinos városka 
többnyire románajkú lakossággal. 
Nagy az inteligenciája, mert van 
királyi járásbírósága, királyi adóhiva-
tala, szolgabírósága, postahivatala, 
erdészhivatala, több takarékpénztára, 
elemi és polgári iskolái, stb. Mindezek 
az egykori óriási kaszárnyában 
vannak elhelyezve. Menetközben a 
Ponyászkát jövetben a Coronini-
forrást a szépséges vízeséssel tőztük 
ki megtekintésre. E végbıl nem 
tartózkodtunk hosszabb ideig Bozo-
vicson, hol ismerıseinknél igen szíves 
fogadtatásban részesültünk. Öt órakor 
búcsút véve tılük, visszaindultunk, 
hogy ellenkezı világításban lássuk a 
remek utat. És valóban, mintha a 
bércek más alakot öltöttek volna, oly 
újszerőeknek tőntek. 
     Egy órai kocsizás után a Coronini-
forráshoz vezetı Fekete hídhoz 
értünk. Ide hallszik a vízesés zúgó 
morajlása, mely az erdı csöndjében 
oly sajátos visszhangra talál. A kövek 
természetes egymásutánjából alakult 
lépcsın felmentünk majd lejtın lefelé  
 

s ekkor felséges látvány tárult sze-
meink elé: egy felhıkbe nyúló 
meredek sziklafal állt elıttünk tövében 
pedig kéklı vizével egy mozdulatlan 
tükörsíma tó melynek mélysége 
mérhetetlen. Tengerszem. Pillanatig 
némán állottam. Lábaim meggyöke-
resedtek s a Mindenhatóhoz küldve 
egy röpke fohászt, felocsúdtam 
elragadtatásomból és közelebb léptem. 
Elolvasgattam a sziklákra írt neveket, 
majd nagy üggyel-bajjal én is oda-
jegyeztem az enyémet. Egy óriási fa is 
áll ott, melynek kérgére szintén nevek 
vannak vésve. Helyenként hamu-
rakások állanak, ebbıl következ-
tethetı, hogy a kirándulók gyakran 
keresik fel ezt a gyönyörőséget és ott 
maguk sütik a "rablópecsenyét". Amint 
a kristálytiszta víz továbbfolyik néhol 
kıtömegek magaslanak ki belıle. 
Ezeknek egyikérıl a másikára lépdel-
tem s úgy mertem poharammal abból a 
csodás kék vízbıl, de poharamban 
csak természetes volt a színe. További 
folyásában a rohanó víz mohlepte 
sziklákról ezüsthabokban hullik alá, 
fölötte pedig sötétzöld fák galyai 
ölelkeznek össze. Az idı már késıre 
járt, azért siettünk vissza kocsinkhoz. 
Hogy utunk ne legyen olyannyira 
félelmetes az erdık sötétjében, egy-
szerre kibukkant a hold a fák közül s 
ezüstös fényével mindvégig kísért 
bennünket. 
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Szerk. megjegyzés: Coronini nevő 
vízeséssel a Bánságban csak az Al-
Duna mentén találkozhatunk nap-
jainkban, az azonos nevő község 
közelében. Az útleírás szereplıi 
nagy valószínőséggel a Bigér 
(Bigăr) vízkitörésnél jártak. Ez a 
karsztforrás közvetlenül a Bozo-
vicsot Stájerlak-Aninával össze-
kötı országút mellett található, ott 
ahol a 45 fok északi szélességi kör 
keresztezi az aszfaltszallagot. Vize, 
miután elıbukkan a sziklák alól, 
egy kis tóban megpihen, majd alig 
néhány száz méter hosszú patakot 
táplálva, vízesésként belebukik a 
Ménes (Miniş) patak medrébe. 
 
������������������� 

     Egy másik kirándulásunk alkalmával 
a már említett Biebl János kıbányáját 
tőztük ki célul; az úgynevezett 
PREBETT-be mentünk, mely az egész 
vidéken az egyedüli terjedelmesebb 
síkságon, illetve fennsíkon terül el. 
Aninától egy és fél órai járás gyalog. 
Odaérve benéztünk a csárdába (de 
nem "bácskai") s a jó étvággyal elfo-
gyasztott ozsonna által megerısödve, 
lementünk a kıbányába. Nagyon 
érdekes szemlélni, amint az egymás 
fölött rétegekben lévı termésköveket 
meglazítják, kivágják, majd keskeny-
vágányú kocsin a vésımőhelybe felszál-
lítják. Itt számos munkás foglalkozik a 
kidolgozásával. Elébb a salakjától 
tisztítja a formátlan terméskövet, aztán 
különféle alakúvá idomítja, majd 
csiszolja s végül négyféle, egyre 
finomabb recézető kalapáccsal ütögeti 
bizonyos ideig. Mikor ott voltunk, épp 
Temesvár számára dolgoztak. Az út 
mely Prebettbe vezet, nagyon kel-
lemes. A lapályon gyönyörő, nagy 
napraforgóra emlékeztetı tüskevirágok 
tenyésznek szorosan a földhöz simulva. 
     A "Stájerlaki nyaraló" Aninától egy 
órányira fekszik. Nagyon keskeny 
hegyi ösvény vezet oda, sőrő erdın 
keresztül. Úton-útfélen sok a páfrány 
itt-ott egy fürge kis mókus siet el 
köztünk, néhány meg ügyet sem vetve 
ránk, folyatatja rágcsálását. Néhol 
nagy, mohával sőrőn bevont szikla-
tömegek képezik a változatosságot. A 
nyaraló nagyon szép fekvéső. Körül a 
hegyek gazdagok fenyvesekben s ez 
által oly kellemes, enyhe a levegı, 
hogy mondhatom: az egész vidéken 
itt van a legjobb levegı. Van is 
roppant sok üdülıje; beteg is, egész-
séges is (még több) ki azt élvezi. 
Nevezetesebb épületei: a "Stájerlaki 
nyaraló", a Kis villa, a vendéglı, a 
fürdıház. Van igen sok magánépület 
is, mely szintén fogad nyaralókat. 
Ilyen: a villa Klein, villa Denz, villa 
Dóra, mely egyszersmind a legszebb 
épület s a legfeltőnıbb helyen áll. 
Kirándulásokat tesznek innen a 
PANUR-ba, mely egy igen szép 
cseppkıbarlang. Az erdészlaktól gon-
dozott út vezet fel a kilátóhoz, honnan 
széttekintve, a vidék romantikus pano-
rámája tárul szemeink elé. Látszanak 
a messze távolban a kéklı mehádiai 
hegytetık, néha ködös homályba 
burkolva a Duna folyama is. A stájer-
laki nyaraló nagyon kedves üdülıhely. 
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A Bigér vízesés, 

közvetlenül a Ménes patak 
fölött átívelı híd mellett 
(Wilhelm Scherz fotója) 

 

 
 

     Remek fenyvesek között vezet a 
kocsiút Marillára. Épp esı után 
indultunk s ennek következtében oly 
ózondús volt a lég, hogy nem gyıztük 
eléggé belélegezni. İsrégi vastag-
törzső s oly iszonyúan magas fenyık 
ezek, hogy karcsú csúcsukat alulról 
alig látni. Itt-ott erdészlakok szakítják 
meg a fenyıerdık egyformaságát. 
Egy helyen az út közelében gyönyö-
rő, kı van talapzatra állítva, benne 
aranybetőkkel sorok vésve halhatat-
lan Erzsébet királynınk emlékére. 
Mögötte kedves kis liget terül el. 
Néhol kereszt vagy egyéb jelzi egy-
egy szerencsétlen eset helyszínét. 
Másfél órai kocsizás után Marilla 
csoda-szépségő völgyébe tértünk 
jobbra, mert az út tovább Oravicára 
vezet. Lefelé haladva egyre hővö-
sebbé s kellemesebbé válik a légkör. 
Elıször a postahivatal s a csendır-
ségi laktanya következik, majd csinos 
fafargvánnyal a bazár. Innen mesés 
és pazarfényő parkba jutni. Találni ott 
különleges növényeket, óriási pálmá-
kat, a legfrisebb  zöld  pázsitot, közbe 

szökıkutakat, melyekbıl a magasba 
lövellı vízsugár ezüst csöppekben 
hullik a medencébe. 
     Példás gondossággal ápolt sétá-
nyok, így a Hieronymi-sétány, Julcsa-
sétány, stb. Igen szép a fıépület: a 
Marilla gyógyintézet. Sőrőn van 
bevonva zöld lombokkal, és csak az 
ablaknyílások szabadok. Mögötte 
külön épület a "belégzésre" súlyos 
betegek számára. Van külön zene-
pavillon, aztán egy sorba a vendéglı 
elegánsan berendezett olvasóterem-
mel, majd következik a tornaterem, 
mely teli van különbnél-különb torna-
szerekkel, testedzıkkel, végül egé-
szen külön tágas nyári táncterem. A 
másik oldalán áll a Kremser villa, 
mely elıtt kıbıl mővészien faragott 
szarvas van elhelyezve; továbbá az 
Erdı-lak, Mária-lak, stb. Kirándulóhe-
lyek a Deák Ferenc magaslat, ahon-
nan az egész festıi táj szemlélhetı. 
Lenn a bájos kis Marilla-völgy, körös-
körül haragoszöld mezbe öltöztetett 
hegyek érintkeznek a láthatárban az 
ég  azúrkékjével.  Két  óra  járásnyira 

van a Zsitin-forrás, gyönyörő vízesés-
sel, Hoffen-reich -, Julcsa-forrás, stb. 
     De aki Marilla örökszép völgyében 
élvezte a balzsamos légkört, azt a 
méla csöndet, az mindig vissza-
vágyódik oda. Minden nap kilenc 
órától kezdve játszik a zenekar s 
milyen édesen, milyen fülbemá-
szóan... Ah! Marilla olyan mint egy kis 
tündérország s benne hófehér 
szobrok a tündérek. 
     Négy hétig tartózkodtam e csoda-
szép vidéken s hazatérve onnan, 
elfeledtem a kirándulások s az út 
okozta fáradalmakat. Csak ott tartóz-
kodásom kellemes benyomásai élnek 
emlékezetemben s csupán arra gon-
dolok, hogy gazdagabb lettem 
néhány heti nyaralásomnak sok-sok 
emlékeivel. 
     Ne menjünk a külföld remekeit 
megcsodálni, míg nem ismerjük saját, 
édes hazánkéit ! 
 
 

Közli: Pálkovács István 

 

     „A múlt század vége felé a Bánsági Érchegység déli vidékén a szép természeti környezet hatására több nyaraló és 
gyógylétesítmény épült, fıleg az akkori Osztrák–Magyar Szabadalmazott Vasúttársaság területén. Ilyenek voltak: 
Bányavölgy Oravicabánya mellett, Marilla, Stájerlak, Krivája, Villa Klauss, Ponyászka stb. Ponyászka a Stájerlak–
Bozovics mőúttól nem messze, egy festıi völgyben helyezkedik el. A múlt század végén néhány szép nyaralóból, 
erdészlakból és vendéglıbıl állt, egy szépen gondozott kis parktól övezve. A Ponyászkához vezetı kocsiút mentén 
levı forrást szépen kiépítették és Ormos forrásnak nevezték el, melyet Ormos Zsigmondnak egy 40/40 cm-es 
rézdombormőve díszített, ez alá pedig egy feliratos táblát helyeztek el. Az 1890-es évek elején alakult meg az oravicai 
Délvidéki Kárpát Egyesület, majd 1899-ben a Szépítı és Idegenforgalmat Emelı Egyesület. Nincs kizárva, hogy ık 
készítették az Ormos emlékmővet, tán a fıispán látogatása alkalmával. A feliratos tábla szövegét nem ismerem. 1918 
után a táblát és a dombormővet leverték. Utóbbit egy Révai nevezető erdészmérnök vette magához és oravicai 
házában ırizte, majd ennek fia, Pohl János bányamérnök tulajdonába került, akinek családja, Németországba való 
távozása elıtt, az Ormos-dombormővet reám hagyta. Oravicai szolgálatom után, mint nyugdíjas, visszatelepedtem 
Temesvárra. A helyi magyar lapból értesültem az Ormos Zsigmond Társaság tevékenységérıl és elhatároztam, hogy e 
dombormővet a Társaság rendelkezésére bocsátom, azzal a gondolattal, hogy a közelgı jubileumi ünnepségek 
alkalmával valahol jól megérdemelt és tisztességes helyet foglaljon el.” (Részlet Gálfy Gyula emlékiratából) 
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Drótszamaras túrabajok 
 
     Az alábbiakban néhány, kerékpározás közben 
érezhetõ kellemetlenségre hívjuk fel a figyelmet, ami 
egy kis odafigyeléssel elkerülhetõ. Ezáltal a 
kerékpározás élvezetesebbé válik, valamint nagyobb 
távolságok lekûzdésére leszel alkalmas. 
 
     Kézfej és az alkar kifáradása:  
     Elsõsorban kezdõknél jelentkezik. Sokan menet 
közben görcsösen szorongatják a kormányt, mintha 
attól tartanának, hogy valaki kicsavarja a kezükbõl. A 
gyakorlott kerékpáros lazán támaszkodik a 
kormányra, csak hegymenetben markolja meg 
erõsebben, amikor keményebben kell taposni a 
pedált.  
 
     Csuklófájdalom:  
     Általában akkor lép fel rendszeresen, ha túl 
merev az elsõ villa, s a gumit is jó keményre 
pumpálták fel. Az is ilyen fájdalmat okozhat, ha a 
kormány túl alacsonyan helyezkedik el a nyereghez 
képest. A fájdalmak elkerüléséhez sokat 
segíthetünk, ha a kormányt bevonjuk szivaccsal, 
kipárnázott kerékpároskesztyût szerzünk be, vagy a 
kormányfogásokat gyakrabban váltogatjuk. 
 
     Hát és nyakfájás: 
     Oka: a kormány és a nyereg rossz beállítása. 
Kísérletezzünk kisebb módosításokkal: emeljük fel a 
kormányt és vigyük elõbbre a nyerget néhány 
centiméterrel. Minden kísérlet után egy-két nap 
próbaidõ elteltével kiderül, hogy javítottunk-e a 
nyakfájásos helyzeten. Akkor jó a beállítás, ha nem 
kényszerülünk túlságosan meggörbíteni hátunkat, 
miközben a kormányra támaszkodunk. 
 
     Tenyérzsibbadás:  
     Oka lehet, hogy túl nagy erõvel nehezedünk a 
kormányra. 
 
     Combfájás:  
     Legtöbbször akkor lép fel, amikor a comb belsõ 
oldalát elnyomja a túl széles, vagy rosszul beállított 
ülés. Kísérletezhetünk a nyeregorr lejjebb állításával. 
Akkor, ha párhuzamos a talaj síkjával, eredetileg jó a 
beállítás. 

 
     Nyergek:  
     Nem mindenki bírja a kemény nyerget, ilyenkor 
cseréljük géltöltésûre. A nõi nyergek az anatómiai 
felépítés miatt szélesebbek, a férfiaké hegyesebb 
orrú és keskenyebb, így természetesen nem 
lehetnek kölcsönösen kényelmesek. A hegyi 
kerékpároknál általában az úgynevezett unisex 
nyergeket alkalmazzák. 
 
     Lábzsibbadás:  
     Oka lehet a szûk, vagy szorosra fûzött cipõ, nem 
megfelelõ kengyelszíj, és a puha talpú cipõ. 
Amennyiben a comb belsõ oldala is fáj vagy zsibbad, 
ez származhat a rossz nyeregbeállítástól. 
Észleléskor pihentetõül a rövid sétát javasolják a 
szakemberek. A pedál görcsös nyomása is 
okozhatja a zsibbadást. 
 
     Talpfájás:  
     Rossz taposási stílus miatt következik be, ha a 
talp helyzete pedálozás közben nem megfelelõ. 
Rossz, ha a pedál tengelye felett vannak a 
lábujjaink, mint ahogy az is helytelen tartás, ha 
talpunk közepével pedálozunk. 
 
     Izomláz:  
     Ebben az esetben izomlazító krémek használata 
javasolt, valamint meleg fürdõ, rövid pihentetés 
segít. A profi sportolók által alkalmazott úgynevezett 
"rádolgozással" a kezdõk csínján bánjanak.  

(Forrás: Új Dunántúli Napló) 
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