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Az E.K.E. Bánsági Osztályának ismertetıje

Jegyzetek a Szabadfalu-i
Petıfi emlékmő megszületésérıl
A budapesti Petıfi Társaság, a költı halálának
félévszázados évfordulójára országos ünnepségsorozat rendezését kezdeményezte. Ezt Rátkay
László országgyőlési képviselı a parlamentben is
felvetette és a kormány támogatását elérte.
Temesváron az 1848/49. évi Honvédek Egyesületének 1899 július 17-i választmányi ülésén, Szmida
Lajos másodtitkár felolvassa ama javaslatot, mely
szerint a Petıfi ünnepségek színhelye Szabadfalu
határában legyen. Az idıpont: 1899 július 30. (...)

IV. évf. 12. sz.

Ezen indítványt elfogadták hozzáfőzve, hogy az
ünnepély megrendezésében a Honvéd Egylet mellett
részt vesznek még a Nemzeti Szövetség, a Temesvári
Honvédszobor Bizottság és Szabadfalu lakossága.(...)
A Temesváron megjelenı és az eseményekrıl
folyamatosan beszámoló Délmagyarországi Közlöny,
1899 július 23-i számában leközli az emlék-ünnepély
szervezésében résztvevık listáját, az un. „százas
rendezıbizottságot”. (...)
Az ünnepségen résztvevık – kb. 5.000 személy –
Temesvár három pontján gyülekeztek, majd együtt
indultak Szabadfalu felé. A Gyárvárosban találkoztak
a '48-as honvédek, a Gyárvárosi Dal és Zene Egylet,
a Katolikus Legényegylet és a fiatalság képviselıi. A
Belvárosban, a színház elıtt jöttek össze az ifjúság és
a Velocitas Kerékpáregylet tagjai, a józsefvárosiak
pedig a Küttl-téren csatlakoztak a menethez. (...)
Az ünnepség Kölcsey himnuszával kezdıdött,
melyet az összes dalárda adott elı. Ezután Homolay
Albert, Szabadfalu aljegyzıje és Both Antal, az
1848-as Honvéd Egylet elnöke üdvözölte az egybegyőlteket. Az ünnepi beszédet Blaskovics Ferenc
országgyőlési képviselı tartotta. (...)
A táblán a következı szöveg áll:
„E helyen állott 1849-ben Bem József honvédtábornagy fıhadiszállása, melyben 1849 évi május 3án Petıfi Sándor hazánk koszorús lantosa ırnagyi
kinevezését kapta. E történeti tények örök emlékéül
és a magyar szabadságharc félévszázados
évfordulója alkalmából állíttatott fel ez emléktábla
1899 év július hó 30-án közadakozásból.” (...)
Az emléktábla elhelyezése alatt született meg az
ötlet, hogy a helyen ahol az áll, emeljenek fel egy
nagyobb, díszesebb emlékmővet Petıfi és a '48-as
forradalom és szabadságharc emlékére, ama honvédszobor helyett amelyet a Honvédszobor Bizottság
már tíz éve tervez emelni Temesváron. Így született
meg a ma is álló emlékmő, melyet végül is 1913
május 25-én lepleztek le.
Pálkovács István
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KIS HAVAS I.
A hegység magyar elnevezése nem
épült be még a bánsági magyarság
köztudatába sem, mert viszonylag újabb
kellető. Az 1894-ben kiadott Pallas Nagy
Lexikonban, Muntye Miknek nevezik.
Dr.Cirbusz
Géza
a
Délvideki
Kárpátegyesület, Déli Kárpátok címő
értesítıjének 3. és 4. számában „A Czarku
tetején” címmel jegyzett cikkében 1904ben így említi: „Mi Vercsirova felıl
igyekeztünk a Czarku tetejére, ámbár
Borlova felıl az összekotı hátságáról is
feljuthatni.” Ha a 94 éves Tunner Irén
egyesületi társunkkal beszélünk a 30-as
évek síélményeirıl, ı ma is Muntye-nek
hívja akárcsak annak idején. Valószínőleg
az 1913-as magyar helynévhonosítás
alkalmával kapta a fenti nevet. Az alig 6
év utáni impériumváltás már nem tette
lehetıve a magyar név elterjedését.
A Kis Havas a Déli Kárpátok nyugati
peremén levı Szárkı hegytömb középsı
részét képezi. Tıle délkeletre a Suku
patakon túl a Szárkı 2000 métert is
meghaladó fıgerince és a Călăianu
mellékág magaslik ki a tájbol. Északon és
nyugataton alacsonyabb elıhegységek
helyezkednek el, melyeket a Sebes petek
illetve a Temes folyó szegélyeznek.
Nemcsak elhelyezkedésében de 14001800 méter szinten levı havasi legelıivel
is középhegységnek számít.
Az elérhetıseget a KaransebesBorlova Libegıállomás biztosítja (Valea
Craiului) 25 kilométer hosszú mőút.
Személygépkocsival, autóbusszal idáig
szokás jönni, itt a libegıállomásnál egész
évben állandó szolgálat van. Terepjáróval
még 13 km-t mehetünk, az elején beton,
majd kövezett szerpentines úton. Tervben
van a mőút javítása és meghosszabbítasa,
a
tőkanyarok
kiszélesítése,
hogy
autóbusszal és személygépkocsival is fel
lehessen jutni a síközpontig.

A Bella Vista menedékház 1935-ben

Létezik egy elképzelés, miszerint a
Jigoria nyeregtıl kiépítenének egy-egy
elágazást a Kuntu meteoállomásig, a
mostani földút nyomvonalán és egy
összekötı utat Poiana Mărului felé a
jelenlegi sárga sávval jelzett turista
ösvény mentén, ami innen alig 2 km-re
a Suku patak völgyében eléri az új
köves utat. A beruhazas finanszírozása
érdekében, a Karansebes-Kis Havas 38
km-es útszakasz országos érdekeltségő
besorolást kapott.
A gyors és kényelmes megközelítést
a 3,5 km-es libegı segíti, mely Románia
leghosszabb ilyen típusú építménye. Ha
nincsen sok csomagunk, utazhatunk
kettesben, mert a 35 perces ücsörges így
hamarább eltelik. A szintkülönbség több
mint 800 méter. Csak a síszezon alatt
mőködtetik, 8-16 óra között.
Gyalog, öt irányból lehet megközelíteni a síközpontot.
A vörös sávos jelzés Borló központjábol indul. Kijutva a faluból elhagyjuk
a mőutat, letérünk balra a Sebeşel patak
völgyébe. Másfél órás gyaloglás után
jobbra térünk a Valea Rugii patak
völgyébe, majd a két patak közötti
gerincen folytatjuk utunkat. A gyalogút
itt eltér az erdei úttól, rövidít. Az
erdıbıl kiérve a Voinea kút mellett
haladunk tovább. Innen már 45 perc
alatt a síközpontban vagyunk. A megtett
út szintkülönbsége 1000 méter és 4 órát
vesz igénybe. Ez az út régi pásztorút,
erre hivatkozik Dr.Czirbusz Géza is a
fenti idézetben. Míg el nem készült a
60-as évek végén a mőút és a libegı, a
síelık is erre mentek fel. Teherhordásra
szánt, vagy málhas lovakat béreltek.
A második gyalogút sokkal meredekebb, a libegı alatt kapaszkodik
felfelé. Nincsen turistajelzése de az
eltévedés kizárt. Két és fél óránkba telik
a megtétele.
A harmadik gyalogút a libegıtıl
felfelé haladó kövezett út, ezen nagyon
ritkán találunk alkalmi gépkocsira. Az
út, ha hosszabb is, mivel nincsennek
meredek részei, nem olyan fárasztó. Két
órányi gyaloglás után a Jigoria
nyeregben találkozunk a piros sávval
jelzett, kissé meredekebb turistaösvénnyel, ezen rövidíthetünk. A kövesút
megtétele körülbelül 3,5 óra.

A Brădişor menedékház 1935-ben
A negyedik út az elıbb említett
rövidítést jelentı turistaösvény, ez a
Kuntu érintésével a Szárkıgerincrıl vezet
a síközponthoz. A Jigoria nyeregben
keresztezi a sárga sávval jelzett turistaösvényt, amely a libegıállomást Poiana
Mărului-jal köti össze, így bármelyik
irányból érünk ide, letérve a piros sávra, a
síközpontba juthatunk. A teljes út idıtartama a libegıállomástól 3, míg Poiana
Mărului-tól 5,5 óra. Ha Poiana Măruluiról a Suku völgyében (amit a ŞuculeŃu
patakkal való egyesülés elıtt Olteana-nak
hívnak) indulunk a Jigoria nyereg felé, itt
körülbelül 3 év múlva utunk egy
mesterséges tó partján fog elhaladni.
Tervben van ugyanis egy vízgyőjtıgát
építése a BorobaŃii sziklás szorosban. Itt is
egy régi pásztorút nyomvonalain épült ki a
mai kövezett út.
Az ötödik út a kék sávos, Poiana
Mărului-t a Scorilo Kövei-nek érintésével
a Kis Havas-i síközponttal összekötı
ösvény. Ez, a helyenként meredek út (900
méter a szintkülönbség) 4,5 óra menetidıt
igényel. Jelenleg tanulmányozzák egy új
síközpont megépítését a Scorilo Kövei
mellett, melyet egy új libegı kötne össze
Poiana Mărului-jal. A terv már a rendszerváltás elıtt létezett, most ismét elıvették.

♦ ♦ ♦

Az impériumváltást megelızı idıkben
a Kis Havas magaslati legelıjén, ahol ma
a síközpont van, még nem voltak épületek.
Turisztikai jellegő épületek és nyaralók
azonban, a hegy lábánál, Poiana Măruluion már a XIX. század végén megjelentek.
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Az elsı épület a Kis Havas közelében,
mely a turistákat volt hivatott szolgálni,
az a Kuntu patak forrása mellett, 1904ben epített menedékház volt. A kıalapra
épített faház már 1903-ban zsindelytetı
alá került, csak a belsı munkálatok és a
berendezése maradt a következı évre. A
tél folyamán ajtóit, ablakait tokostól
ellopták, a behajtott állatok mindent
lepiszkoltak. A DVKE felháborodását
olvashatjuk a fent említett értesítıben,
mivel ennek tönkretétele ellentétes volt az
egyesület szándékaival. A menedékházat
a Karánsebesi Közbirtokosság végül is
befejezte, ık voltak az itt levı erdık és
legelık fı tulajdonossai. A továbbiakban
sem volt állandóan lakva. A 30-as
években létrehozott meteorológiai állomás alkalmazottjainak lett elsı lakóhelye.
Ma is áll de már nincsen használatban.
A Kis Havas elsı épületét a
karánsebesi hegyivadászoknak epítettek
1921-ben, néhány év múlva épült a
tisztiállománynak is egy komfortosabb
épület. Az elsı turistaházat a „Bella
Vista”-t 1934-ben Miklósi Cornel a
Temesvári Mőszaki Egyetem tanára és a
Villamosmővek igazgatója építetette
vállalata és a városháza tisztviselıinek
pihentetése céljából. Emlékét Temesváron
két mellszobra is ırzi. Ez a turistaház
villanyvilágításával, meleg vízzel ellátott
fürdıszobáival, perzsaszınyegeivel, a
nappaliban levı zongorájával és a
személyzet
szolgálatkészségével,
a
komfortos szállodákkal is felvette a
versenyt. Ezt újabb turistaházak követték,
melyek közül a „Central"-t említem meg
amelyik vendéglıjével, a 80 helyes
elszállásolási kapacitásával és egyébb
szolgáltatásaival, az üdülı
valódi
központjává vált.
1936-ban fenyırönkökbıl építettek
egy 25 méter magas keresztet, a 150 éven
át szolgálatot teljesítı 13. Karánsebesi
Román Határırezred és az ország kiteljesítésére fordított törekvések tiszteletére.
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A július 12-én (vasárnap) tartott felszentelés hatalmas népünnépéllyé vált
melyen 2.500 személy vett részt. A nagy
tömeget az akkor még üzemben lévı
Balta Sărată-Cuntu keskenyvágányú
vasúton szállították Borlóig, az urak fiákeren és gépkocsin érkeztek. A Szörény
megyei fıhatóságok, a görög-keleti egyház, a hadsereg, a karánsebesi, a lugosi és
a temesvári polgármesteri hivatalok
mellett, a turizmus képviselıi is jelen
voltak. A kormányt a turizmus akkori
elsı embere, az O.N.T. vezérigazgatója,
Emanoil BucuŃa képviselte, aki beszédében kiemelte, hogy a Kis Havas
Románia legjobban felszerelt síközpontja. Az EKE Bánsági Osztályát néhai
titkárunk, Somolik Töhötöm képviselte,
aki rövid felszólalásában üdvözölte az
eseményt.

A Kis Havas egy-két év alatt a
bánsági természetbarátok és a téli
sportokat kedvelık kedvenc helyévé vált.
Osztályunk síelıi is nagy számban, sőrőn
megfordultak itt, errıl képek is maradtak
ránk Tunner Irén jóvoltából. Az ugyancsak 1934-ben létesült és Karánsebesen
mőködı Bánsági Turista Klubnak nagy
szerepe volt a síközpont felfuttatásában, a
hegyimentı-szolgálat létesítésében, a
turistajelzések elkészítésében, Karánsebes és vidékének turistaövezetté való
nyilvánításában, ami az ideutazóknak
50%-os utazási kedvezményt jelentett.
İk építették 1937-ben a Jigoria nyeregben a Dacia menedékházat, mely a
háború után leégett. A síközpontben épült
egy kis ortodox fatemplom is, ahol ma
két fiatal szerzetes teljesít szolgálatot.

G.Szabó László

Bánsági EKE-sek a Bella Vista menedékház elıtt 1946-ban

2003 október 1. és 2004 március 31. közötti EKE túrák, kirándulások és rendezvények
2003 október 4
2004 január 2 – 4

Hegyitúra
Magashegyi túra

2004 január 13

Videovetítés

2004 január 27
2004 február 6 – 8

Videovetítés
Magashegyi túra

2004 február 24

Videovetítés

2004 február 27

Vetített bemutató

2004 március 13

Kerékpártúra

ColŃan – Dognácskai hegygerinc
Szárkıhavas – Cuntu – Szárkıcsúcs
1. A Duna forrásvidékétıl Ulm-ig
2. Ópusztaszer
Az 1985-ös román Himalája-expedicíó
Szárkıhavas – Cuntu – Szárkıcsúcs
1. A Duna Ulm-tól, Passau-ig
2. Szentföldi barangolások
Az Erdélyi Kárpát Egyesület Bánsági
Osztályának internetes honlapja
A temesvári és Temesvár környéki ’48-as
emlékhelyek végiglátogatása

Túravezetı Illés Mihály
Túravezetı Balázs István

11
4

résztvevı
résztvevı

Elıadó Ohánovics Miklós

15

résztvevı

Elıadó G.Szabó László
Túravezetı Balázs István

16
8

résztvevı
résztvevı

Elıadó Ohánovics Miklós

15

résztvevı

Elıadó Illés Mihály

17

résztvevı

Túravezetı G.Szabó László

4

résztvevı
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Tagságunk akarata
A téli hónapok folyamán – kihasználva, hogy többször is videovetítéses elıadásokra győlt egybe társaságunk – kérdıíves
közvéleménykutatást bonyolítottunk le. Választ összesen 25-en adtak,
ez közel 72 százaléka, az ıszi közgyőlésünk utáni rostálás nyomán, 35
fıre zsugorodott tagságunk létszámának.

Hotel
Panzió
Menedékház,Kemping

Elsısorban az érdekelt bennünket, hogy miként oszlanak meg az
opciók a különbözı tevékenységek és túratípusok között.
Megállapíthatjuk, hogy viszonylagos kiegyensúlyozottság jellemzi ezt
a kívánságlistát, egyedül a kerékpártúrák iránti csekély érdeklıdés a
meglepı. Az viszont, hogy a szervezési munkában a tagságnak csak
átlagosan 1/3-a venne részt (világos oszloppal az alábbi grafikonon),
normálisnak tekinthetı.

Sátor
Falusi ház
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Ezek után a leginkább kedvelt szállítóeszközök és szálláshelyek
ifelıl kérdeztünk. Mindkét esetben elmondható, hogy tagságunk a
bakancsos turistákhoz leginkább méltó – ésszerő és a helyzetnek
lleginkább megfelelı – közösségileg és megfelelı áron igénybe
vehetı megoldásokat részesíti elınyben.

Turista elıadások
Video bemutatók
Táborok,Találkozók
Turistajelzés

Vonat

Temészetvédelem

Autóbusz

Kerékpártúrák

Mikrobusz

Honismereti túrák

Személygépkocsi

Alföldi túrák

Kerékpár

Hegyi túrák

Hajó,Csónak

Magashegyi túrák
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A tervezett kirándulások idıtartamára vonatkozóan a következı
variánsokat vetettük fel: 1 = hétvégi egynapos; 2 = hétközi egynapos;
3 = hétvégi kétnapos; 4 = hétközi kétnapos; 5 = három-, négynapos;
6 = egyhetes; valamint 7 = kéthetes. A különbözı óhajok eloszlását
az alábbi grafikonban összesítettük. Értelmezéséhez a következı
példa adhat támpontot: hétvégi kétnapos (3-as függıleges) túrákon,
21 válaszoló tagtársunk, összesen 72 alkalommal venne szívesen
részt egy év leforgása alatt.

25
20

72

79

15

19

10

17

5

8

9

0
0

2

4

6

8

5

10

15

20

25

Az eddigiek alapján, akár fel is állíthatjuk egy bánsági EKE-tag
robotképét. Mindenféle gyalogtúrát kedvel, szereti a honismereti
kirándulásokat és szívesen elidız a turisztikai témájú elıadásokon is.
Csupán az „extrém” szállítóeszközöktıl idegenkedik (mint a kerékpár
vagy a csónak), ellenben nem szándékozik távolmaradni közérdekő
természetvédelmi vagy turistajelzést felújító munkáktól. Sátorban,
menedék- és kempingházban, esetleg panzióban érzi legjobban
magát, utazáshoz pedig autóbuszt, vonatot és mikrobuszt használ.
Megkérdeztük még, hogy az egyesületünk által bíróságilag
visszanyert bogsánbányai 0,5 hektár földterületet, miképpen lehetne
hasznosítani a birtokbahelyezés után. Az erre kapott válaszok alapján,
legtöbben egy táborozóhely kialakításában látják a legjobb és idıben
legközelebbi lehetıséget, távlati tervként pedig sokan számolnak egy
menedékház felépítésével. Komoly támogatottságnak örvend a terület
elcserélésének gondolata, egy turisztikailag jobb fekvésı doméniumra,
de a tulajdon eladás útján való értékesítését csak kevesen szívlelik.
Végezetül azt is véleményeztük, hogy ki milyen úton képzeli el az
egyesület anyagi hátterének biztosítását. Toronymagasan (kétharmados
többséggel) a pályázatok útján és szponzorizálás által megszerezhetı
támogatások vezetnek és csak mérsékelt (25 %-os) pártfogásban
részesül a tagsági díjak növelésének ötlete. Újdonságánál fogva, a
jövedelmek adójából származó 1 % begyőjtése, egyelıre épphogy csak
felmerült.

Illés Mihály
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