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Immár hagyománnyá vált, hogy minden évben legalább egyszer közösen túrázunk a 

kolozsvári EKE természetjáróival. Idei túránk egy különleges, és kevesek által ismert 

helyszínre, a Magaslaka közelében fekvő Zichy kastélyhoz vezet. Az alábbiakban 

olvasható némi ismertető a helyszínről: 

A Zichy kastélyt 1891-ben építtette Zichy Jenő gróf a leégett vadászlak helyén. 
1948-ban államosították. 1972-től az épületben fogadó csárda működött. 1981-
ben teljesen el volt hagyatva az épület, kezdett tönkremenni, majd 1986-ban 
átvette a Belügyminisztérium. Az 1989-es forradalom után, Zichy gróf utódai 
megpróbálták átvenni – sajnos sikertelenül. Egy ideig a katonaság használta. 
A 90-es évek elején a román görögkeleti egyház kapta meg, és rendbe tette 
(jelenleg úgy 75%-ban). Nyáron apácák és szerzetesek vannak az épületben, 
télen csak 2 szerzetes marad. A Zichy kastély egy nagyon szép réten található –
Magaslak a neve –, itt még található egy erdészház és egy görögkeleti XVII. 
századbeli fatemplom (teljesen restaurált) ahol misét is tartanak. A kis fatemp-
lomot Szilágy megyéből hozták. A kastély rejtélyét az elszigeteltsége adja. 
Környékén dús fenyő- és bükkerdők találhatóak. Magaslak a Réz-hegység 
nyugati csücskén húzódik el 707 méter magasságban. Mivel a Réz-hegység az 
Erdélyi Szigethegység legészakibb csücskén található, a klíma cudar. Félelmetes 
mikor rossz idő van, eső, havazás, de főképp köd, és a dús erdők sötétsége! 
Onnan kapta a nevét a légvonalban 15 km- re ÉK irányban lévő település 
Feketeerdő.  
Jó idő esetén a főtoronyból látható a Vigyázó csúcs és NY irányban Debrecen. 
Az ismert nagyváradi túravezetőnk, Laci hathatós segítségével reméljük, hogy 
bebocsátást nyerünk az épületbe. 
Túránk során lehetőség lesz medvehagyma szedésre, és gyönyörködhetünk a 
tavaszi virágok látványában is. 
 
Szervezők:  Lévai Gyöngyi (Debrecen) és Kovácsné Diószegi Zsuzsa 

(Kolozsvár) 
Túra ideje:  2013. április 20. szombat 
Indulás:  6 órakor, a Nagyállomás érkezési oldala felől 
Túra díja:  3.500.- Ft 
Táv:   16 km 
Szintemelkedés: 300 m 
Érkezés:   a kora esti órákban 
Jelentkezés és befizetés a Szövetségben, szerdai napokon 16-17:30 között. 
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt!  
Ajánlott az időjárásnak megfelelő, kényelmes öltözet, lábbeli. Egynapi 
élelem, innivaló. A túra díja az utazást és túravezetést tartalmazza.  
--------------------------------- 
Képek a helyszínről alább! 
 



  
 

  


