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„Urbán Andor” Református Konferencia- és Üdülőközpont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az „Urbán Andor Református Konferencia- és Üdülőközpont”, Parajd központjájól  1 km-re Gyergyószentmiklós 

felé vezető 13B jelzésű műút mellett, a Kisküküllő medre és a Kőszál hegy meredek sziklái által határolt, egy 

hektárnyi kis szigeten álló kastélyépület, azzal a céllal épült, hogy az idelátogatókat megpihentesse, tanítsa és 

visszavárja.  No és aki ettő tovafelé a ződen írott okosságokon fennakad, az nem Székelyfődre akart jőni! 
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Az épületünk megtalálásához nyújtunk az alábbi képekkel egy kis segítséget: 

Az eltérő látképe Marosvásárhely (Magyarország) felől érkezve, itt  balra kell fordulni a kisebb kép szerint-51 

Gheorgheni- irányába:  Indexejé s fordúj fé Komám, oszt eregej még egy kicsit! 

  

 

Az eltérő látképe Székelyudvarhely felől érkezve, itt jobbra kell letérni a kisebb kép szerint Gheorgheni 51 jelzés 

irányába:  Itt ne fordúj fé, csak csára tarccs, de indexejé! 

 

 

 



 ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 
 URBÁN ANDOR REFORMÁTUS KONFERENCIA- ÉS ÜDÜLŐKÖZPONT PARAJD 553 
  

    

Ha „sikeresen béfordultak”...tovább az úton. 

 

A Református Templom mellett tovább 
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A Kisküküllő hídon át 

 

 

Még két kanyar és a házak teteje fölött látszik a torony, ez alá kéne megérkezni: 
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Itt a letérés:  Lassan, csak tiptil-be! 

 

A főútról egy fahídon lehet az épületet megközelíteni. Bémenni! 

 

 

GPS kordináták:  46.558779 N 

   25.135927 E 

No aki még így sem talál ide, hát az Isten segedelmével, elmegy máshuva, nevét nem írjuk fel a kapuzábéra. 
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 Szórólapunkon a többi elérhetőség: 

 

A közel egy hektáros udvar, a hegyek közé beszorított települések, kis udvarához képest, hatalmas, 

Parajdon egyedülálló és az épületben pihenő ember számára sok érdekességet rejt magába.  

Grillsütő és kemence, mellettük fedett padok “Krematórium”: 
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Borpince, felette az erdő szélén terasz “Medvefogadó”: 

 

Borpince belülről 

 

“Ide lábam ne oda” korcsoma! 
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Konferencia terem: “Okosodó” 

 

Dézsafürdő, hatszemélyes „székely jakuzzi” melegített vízzel és mellette fával fűtött szauna: 

 

Jakuzzi, ha szemesfuszulyka levest ettünk! 
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Tovább az udvaron, a sportpálya, tábortűzhely és a tavak következnek, körülöttük sátrazó helyek addig 

amíg a Kisküküllő és a Kőszál meredek sziklája ollóba nem fogja kertünket. 

 

Iható hegyalji hideg forrás.  

 “Me nálunk a sőr nem ital! Iható pájinka meg általában nincsen, me már megittuk” 
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Idilli környezetbe helyezett padok:  “Ha má nem bírjuk tovább!” 

 

Az épületünk négy szinten, 7oo négyzetméter hasznos felületével, 14 szoba, egy  

lakosztály,  51-56 személy befogadására és színvonalas ellátására képes.  

Alábbi táblázat a szobabeosztást mutatja: 

 

A szobák mellett még található az épületben: konyha, ebédlő, kellemes fogadóhelyiség, egy kisebb konferencia 

terem, és az udvaron sátrazni vágyóknak tisztálkodási lehetőséget nyújtó, az alagsorban kialakított külön férfi és 

női wc és zuhanyzó. 
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Pár fotó az „Urbán Andor” Református Konferencia- és Üdülőközpont belsejéről: 

 

Recepció                                                              Szoba  

 

Ebédlő                                           Kis-konferenciaterem  „Teli tánygyér” 

 

Ide csatolnám az épületben tartózkodók részére írt szabályzat kivonatát, ami további hasznos 

információkat tartalmaz: 

Békesség Istentől!  

Üdvözöljük Kedves Vendégünket, örvendünk, hogy a mi vendégszeretetünket élvezi !  

Épületünk a keresztény értékrend alapján műkődik!  Alább sok minden írtunk de egy az igaz, bé 

kell tartani a Tízparancsolatot! 

 A bejelentkezés egy személyazonossági igazolvánnyal vagy útlevéllel történik, nevét és adatait beírjuk a 

vendégkönyvbe, kérjük bemondani a tartózkodás időtartamát és egy telefonszámot, amelyen Önt a szoba 

bérlése alatt elérhetjük. Kérjük, bejelentkezésnél tisztázza a kért szolgáltatás árát, és a fizetés módját. 

(Köszönjük szépen, Isten fizesse és pótolja vissza.) 

A szobafoglalás naponta 14 órától, a szobák átadása 12 órkor  történik!  Hát van úgy, hogy máskor is! 

 Ön a bejelentkezés után kap egy szobakulcsot és egy lila színű kulcsot ami a főbejáratot  nyitja, e két 

kulcs segítségével szabadon használhatja épületünket és szobáját. A recepció pulton találnak egy kulcscsomót 

mely az épület többi bejáratát nyitja.  
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 Ezt  a kulccsomót használat után kérjük helyezze vissza a recepció pultra, ne vigye magával, másnak is 

szüksége lehet rá. 

Itt tartózkodása alatt az épületben használhatja az alagsorban lévő konyhát, az abban található minden 

felszereléssel együtt.  

 Biztosítjuk a járműve számára kialakított belső parkolót, ez a nagykapu  mögött, jobb és bal felől a 

kerítés, valamint az épület melletti kavicsos részt jelenti. Kérjük a járművével az épületre vagy a kerítésre 

merőlegesen parkolni a jobb helykihasználás érdekében.  

A gyepre kérjük ne hajtson rá! Tele van dobálva rozsdás szeggel! 

A kapukat éjszakára bezárjuk, az udvarra a hátsó bejáraton keresztül lehet közvetlenül kijutni. 

 A főút, híd és a nagykapu közötti rész utca, ezen a részen érvényesek az általános forgalmi és parkolási 

szabályok.  A szomszéd kapuját Mercedesszel se ájja el! 

 Itt tartózkodása alatt használhatja az udvaron lévő kerti sütőt, fedett , nyitott teraszt, hintákat, padokat 

sportpályát és az egész udvart.  

 A szaunát és a dézsát használni  lehet előzetes bejelentés alapján (3-5 órával a fürdés előtt be kell 

gyújtani a dézsa kályhájába, hogy meleg legyen a víz).  A dézsa felfűtése nélkül , csak a hideg víz árát kell 

kifizetni, a hideg  szaunában pedig bármeddig didereghetnek! 

A dézsának és a szaunának külön kasználati díja van! 

Egy dézsa hat személyes és ingyenesen használhatják egy alkalommal azok a vendégek akik legkevesebb 5 

éjszakát nálunk töltenek.  

 Kérjük betartani a következőket: 

1. Az épületben tilos a dohányzás és bármilyen nyílt láng használata! Dohányozni az erre kialakított 
helyeken, valamint a borpincében lehet. 

2. A szennyvíz elvezetése átemelő szivattyúval működik, ezért hangsúlyosan kérünk mindenkit ne 
dobjon a WC csészékbe semmilyen nem odavaló tárgyat.  

3. Kérjük és elvárjuk a csendes illedelmes viselkedést.  
4. A konyhában mindenki használhat egy hűtő részt. Kérjük csak a legszükségesebb élelmiszereit 

tárolja ott, hogy jusson hely másoknak is. Elkészítheti ételeit is de kérjük tartózkodjon a 
túlzottan szagos ételektől, másokat zavarhat vele. A kerti sütő, bogrács a kinti fedett terasz 
alkalmas az ilyen ételek elkészítésére és fogyasztására.  

5. Az udvaron tüzet gyújtani  a kerti sütőben és a tábortűznek kialakított  helyen lehet. Kérjük mindig 
jelentse be alkalmazottainknak tűzrakási szándékát. 

6. Az épületbe állatot behozni nem szabad. 
7. A konyha és ebédlő használat után kérjük, hogy mindent hagyjon maga után tisztán, használhatja 
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a szellőztető berendezéseket is. 
 Amennyiben ellátást igényel a reggelik időpontja 8-9 óra között van, az ebédet 13-15 óra között 

szolgáljuk fel, a vacsorát pedig 19-21 óra között. 
8. Kérjük ne hagyja felügyelet nélkül az udvaron gyerekeit. A Kisküküllő patak partja meredek 

sodrása pedig veszélyes lehet.  
9. A szobákban étkezni szigorúan tilos. 
10. A személyesen okozott károkat, rongálásokat kifizettetjük. 
11. Mivel az épület felügyelete nincsen állandóan biztosítva kérjük maga után mindent zárjon be a 

világítást oltsa el! 
12. Az épületben szabad kódolású wireless internet lehetőség van. 
13. A csapvíz iható, a Kisküküllő partján található egy  fedett forrás, melynek a  vize iható. 
14. Távozáskor a szoba kulcsát kérjük a recepción leadni és kérje a szoba átvételét.  

Bármilyen jellegű gondjával forduljon Fülöp Mátyáshoz személyesen, a 0730190067-es telefonszámon, valamint 

Cseresznyés Mónikához személyesen vagy a 0758917030-as telefonszámon. 

 Mindenkinek kívánunk jó pihenést és felejthetetlen élményeket.  

 

 

A Kisküküllő állandó csacsogása a Kőszál meredek oldaláról visszaverődve azt susogja: 

Gyere, állj meg és pihenj! 
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Ízelítő Parajdról 

Parajd (Praid) a 3700 lelket számláló nagyközség beékelődik a Hargita és Görgényi havasok lábai közé,  

430-550 m tengerszint feletti magasságban fekszik egy mély völgyben, melyet 1000 m magas hegyek vesznek 

körbe. Időjárását befolyásolja a kb. 19 km-re lévő Mezőhavas 1733 méter magas csúcsa, amely mint hatalmas 

tenyér megállj-t parancsol a rohanó felhőknek, bőségesen áztatva és egész évben buja zöldbe öltöztetve a 

környéket. Parajdot átszeli a Kisküküllő, a Marosvásárhely-Székelyudvahely 13A jelzésű műút valamint a falu 

központjából induló Gyergyószentmiklós felé vezető 13B jelzésű műút.  

 

 

 

A falu közepén, mint egy hatalmas dudor emelkedik ki az 576 m magas Sóhát, melynek gyomra kb. 2 

milliárd tonna sót tartalmaz. Az itt található ásványi kincs tette hangsúlyossá a környék múltját és formálja 

jelenét. Manapság a só már nem akkora kincs, hogy az asztalról leborulva veszekedést okozzon, de a Sóvidék 

természeti szépsége, a sóbányászat után hátramaradt tárnák sós levegője, lenyűgöző nagysága, a légúti 
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megbetegedések népbetegséggé válása olyan lehetőségeket kínál, amelyek kiaknázása befolyásolja a falu 

jövőjét. 

 

Miért szeretnek a vendégek Parajdon megszállni?  

Ennek két oka is lehet: egyrészt, hogy Székelyföld látványosságainak nagy része 100 km -en belül van, 

tehát, Parajdról egynapos kirándulásokkal meg lehet nézni Székelyföldet, nem szükséges  szállást változtatni , 

másrészt pedig a gyönyörű táj, a gyógyító sós levegő jó hatással van a beteg és egészséges emberekre egyaránt.    

Látnivalók Parajdon: 

Rapsóné várának romjai. 

A település másik nevezetessége a határában levő sósziklák. A Korond-patak vize a 

Só-szorosban tör át a sósziklákon. 

A bányák sócsarnokai a légúti betegségek kiváló gyógyhelye. 

A bányában 120 m mélyen ökomenikus kápolna, játszótér, étterem és Európában 

egyedülállóként, borpince (borgaléria)is van. 

A 19. század elején épült a volt sóhivatal, amely ma egészségügyi rendelő. A parajdi 

művelődési otthonban megtekinthető néprajzi kiállításon (Falumúzeum) közel 

2000 helybeli és környéki tárgy, történelmi emlék kapott helyet. Különösen a só-

vágással és só-szállítással kapcsolatos eszközök, szerszámok és makettek, 

valamint fényképek sokasága látható. 

Fürdő és üdülőhely, gyógyhatású meleg sós fürdője van, ahol a fürdőzők lebeghetnek 

a tömény sós vízben. 

Református temploma 1790 és 1796 között épült, szentélye a régi 15. századi római 

katolikus templomból maradt meg. 

Római katolikus temploma 1800-ban épült. 1998-ban egy új templomot is emeltek. 

Ortodox temploma 1929-ben épült. 

A nemrég épített Áprily-emlékházban az érdeklődök a költő Parajdhoz fűződő 

életszakaszairól szerezhetnek információkat. 

Turisztikai ösvények (Nagyforrás, Mező havas, Siklódi kő). 
 

Télen felvonóval rendelkező sí és szánkópályák. 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/19._század
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sóhivatal
http://hu.wikipedia.org/wiki/Reformátusok
http://hu.wikipedia.org/wiki/1790
http://hu.wikipedia.org/wiki/1796
http://hu.wikipedia.org/wiki/15._század
http://hu.wikipedia.org/wiki/Római_katolikusok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Római_katolikusok
http://hu.wikipedia.org/wiki/1800
http://hu.wikipedia.org/wiki/1998
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ortodox_kereszténység
http://hu.wikipedia.org/wiki/1929
http://hu.wikipedia.org/wiki/Áprily_Lajos
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Emlékház&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Költő
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Parajdról kisebb kirándulásokat lehet tenni: 

Székelyudvarhely felé (36 km):  

Korond: Utcai kirakatok, falumúzeum, kerámia készítés, Árcsói kirakóvásár. 

Farkaslaka: Tamási Áron síremléke, szülőháza, Trianon emlékmű:az Apostoli Kettős Kereszt, 

Gordon tetőn a Jézus- kilátó. 

Székelyudvarhely: Szejkén Orbán Balázs sírja, Udvarhely főtere, Székelytámadt vár, emlékművek, 

szobrok, Jézus-kápolna. 

Énlaka, Firtosváralja, Firtosi kilátó. 

Madarasi Hargita (70 km): A székelyek 1801 méter magas „szent hegye”. 

Szováta felé (50 km): 

Szovátán a  „Telep”, nemzetközi hírű üdülőbázis, Medve-tó. 

Siklód – “Múzeum” falu. 

Bözödujfalú:  Elárasztott falu. 

Kőrispatak: Szalmakalap múzeum. 

Hosszabb kirándulások: 

Gyergyószentmiklós felé (kb. 90 km): 

Bucsin tető, Lázár kastély, Gyilkostó, Békási szoros. 

Csíkszereda felé (kb.160 km): 

Hargita Fürdő-Mofetták, Kalandpark, Csíksomlyó, Millenium templom, Tusnádfürdő, Szent Anna-

tó, Mohos-tőzegláp, Büdösgödör-Mofetta. 

Székelykeresztúr felé (65 km): Petőfi Sándor nyomdokain, Fehéregyháza, Segesvár óvárosa. 

Marosvásárhely felé: Marosvásárhely (65 km) fő látványosságai közé tartozik belváros, Rózsák-tere a 

számtalan barokk, szecessziós épületekkel mint a Keresztelő Szent János-templom, Barátok templomának híres 

tornya, a Közigazgatási Palota vagy a Kultúrpalota. A 17. századi hangulat megteremtője a 4 bástyás vár, 

amelynek  délnyugati részén kiemelkedik a Vártemplom tornya.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Marosvásárhely_látnivalóinak_listája
http://hu.wikipedia.org/wiki/Belváros_(Marosvásárhely)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szecessziós
http://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztelő_Szent_János-templom_(Marosvásárhely)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Barátok_temploma_(Marosvásárhely)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Közigazgatási_Palota_(Marosvásárhely)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kultúrpalota_(Marosvásárhely)
http://hu.wikipedia.org/wiki/17._század
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vár_(Marosvásárhely)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vártemplom_(Marosvásárhely)
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A megyei jogú város számtalan egyéb látnivalója között nemzetközi viszonylatban is különleges műemlékek, 

templomok, középületek és lakóházak, múzeumok és galériák, valamint a köztéri szobrok és emlékművek 

sokasága található. 

 Egy napi autózásra találhatóak délkelet Erdély  gyönyörű városai : Brassó, Fogaras, Szeben, 

Gyulafehérvár, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy .  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Műemlék
http://hu.wikipedia.org/wiki/Templom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Múzeum
http://hu.wikipedia.org/wiki/Galéria_(képzőművészet)

