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Menyháza környéki túrák
Az Erdélyi-érchegység gyöngyszemeként is emlegetett Menyháza és 
az onnan kiinduló gyalogtúra útvonalak, bármely korosztályba tar-
tozó turista számára könnyedebb túraélményeket ígérnek. Aki látni 
szeretné, hogy az egyes évszakok milyen változatosságot mutatnak 
Arad megyében, annak bármikor érdemes ellátogatnia e vendégeit  
télen-nyáron fogadó népszerű üdülőhelyre.

jelzett hegyi túrautak 
közepes szintemelkedé-
sekkel, kevésbé gyakorlott 
túrázóknak is

nehézségi fok:

!

!

Útvonaljellemzők:

!

I. 10 km
3-4 óra

Útvonal, látnivalók:

Túra I. (sárga sáv jelzés)
Menyháza (Moneasa) 
– Osoiului-hegy – Dézna 
várrom  – Dézna (Dezna)

~ Túra I. Átsétálva Menyházán (Moneasa), a futball 
pályánál elhagyva a települést, majd a Menyháza-völgy 
jobb  oldalán fölkapaszkodva érjük el a gerincet. Itt az 

Ajánló
útvonal dél felé halad végig a gerincen, ahol keleti irányban a teljes völgy lát-
ható, beékelve Kisróna (Ranusa) falva, déli irányban a Nagy Osoiu hegycsúcs 
figyelhető meg. Áthaladva ezen a csúcson egy nyeregbe ereszkedve sűrű 

az útvonal a Dézna Fogadó melletti, felújított úthoz ereszkedik.
~ Túra II. Menyházát a Postahivatalnál hagyjuk el, ahol a jelzés egy 
sziklás úton halad a Sziklás forrásig (Pârâul Pietros).  Az utolsó házat 

követően az útvonal az erdőbe vezet föl, néhány elszigetelt ház 
mellett. A sziklás utat elhagyva egy ösvényt követhetünk, kijutva 

a Seacă-völgy (Fundu Muntelui) jobb oldalára. Az ösvény 
ezután az erdőben halad egy hegyi patakot követve a bal 

parton, majd egy kis tisztásra vezet, ahol balra for-
dul a patak mentén. Mintegy 5 perc gyaloglással 

jobbra fordulva, közvetlenül egy emelkedőre 
érkezünk. Az erdőt elhagyva a jelzés a 

látogatót egy páfránnyal és szeder-
bokrokkal teli völgybe kalauzolja.

erőteljes mászást kíván meg. Az útvonal újra egy kisebb nyeregbe ereszkedik, majd felka-

II. 12 km
4-5 óra

III. 3 km
1 óra

Túra II. (sárga pont jelzés)
Menyháza (Moneasa) 
– Gaudeamus Turistaház 
– Kézdisárfalva, Tinoasa-
fennsík – Meghes-völgy 
(Valea Megheş) – Meny-
háza (Moneasa)

Túra III. (kék sáv jelzés)
Menyháza (Moneasa) –
Denevérbarlang

Vízililiomos-tó az egykori
gyógyfürő épületénél

erdő fogadja a túrázót, majd a 470 m magas Írottkő csúcs (Vârful Piatra Scrisă) következik, ami 

paszkodik Dézna (Dezna) várromjához, ahol egy gyérebb erdős területre érünk. A vártól 
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Az érett gyümölcsből nyáron új erőt meríthe-
tünk. A bal oldalon felmászva egy nyeregbe 
érünk, majd rövid idő múlva a Nagy Dombon 
(Dealu Mare) az aradi egyetem turistaházá-
hoz (Gaudeamus). Az erdő szélén haladó 
útról, a turista kunyhó mögött jobbra fordul-
va egy újabb kisházat találunk Kézdisárfalva 
(Tinoasa) karsztos fennsíkján. Néhány perc 
után a mészégetők boksáihoz jutunk ahon-
nan a Rachitaru-völgybe (Valea Răchitaru) 
ereszkedhetünk. A Meghes-völgyben (Valea 
Megheş) mintegy 6 km-t végiggyalogolva el-
érjük a települést a Menyháza Hotel mögött 
lévő vízililiomos tónál.

~ Túra III. A Déznába (Dezna) ha-
ladó főútvonalat követve a házak között 
balra nyíló ösvényre fordulunk, majd az első 
útkereszteződésnél (a házak mögött) a jobb-
ra haladó ösvényen haladjunk. Az útvonal 
enyhén emelkedik, néhány nagyobb völgyet 
keresztez és egy sziklás helyre ér – amely a 
denevérbarlang (Peștera Liliecilor) bejáratát 
jelöli.  Nincs szükség speciális felszerelésre 
a barlang meglátogatásához, csupán egy 
fényforrásra és sisakra. A barlang látogat-
ható, 190 m hosszú, 10 m szintkülönbséggel 
és 33 m széles. 

Turisztikai attrakciók

A déznai várrom

(1) Dézna 
várrom (Dezna); 
(2) Írottkő-csúcs 
(vf. Piatra Scrisă); 

(3) Denevérbarlang ; (4) Menyháza; (5) Aradi egyetem 
menedékháza (Gabana Gaudeamus); (6) Tinoasa-fennsík 
– Kézdisárfalva; (7) Meghes-völgy(Valea Megheş) 

(A www.kozepbekes.hu internetes olda-
lon a térség további túraútvonalairól, 
látnivalóiról, valamint egyéb 
érdekességekről 
tájékozódhat.)


