Rövid táv : 11,2 km, szintidő 5h, indulás 10 órakor
Útvonal : József Attila utca – Büdöskút – Pacé –Szurduk-tető – Szemerjai-tó – Marinkapuszta
– Kölcze-puszta – Bíróné-pusztája - Nagy kúria

1. Nagy kúria - Marinka puszta
Indulási pont : Nagy kúria, József Attila utca.
A kúria mellett jobbra térünk a Zöld Péter utcába. Utunkat ezen az utcán kezdjük, felfele haladva, egy pallón át az
utca végéig. Itt balra fordulunk az útkereszteződésig, majd továbbra is előre haladunk a Dózsa György utcán majd
balra letérünk a Csorgó utcába melynek a végén elérjük a Előpataki műutat. Ezen jobbra térünk, ugyancsak jobboldalt
egy villanypóznán útjelző táblákat látunk, összesen hármat. Ez a pont jelzi az innen induló és a városba visszatérő
három körutat : kék, sárga és piros. Mi a sárgát fogjuk követni. Innen kissé tovább az út baloldalán a Büdöskúthoz
érkezünk. Innen elhagyjuk az aszfaltos utat és meredeken a baloldalunkon levő magaslatot másszuk meg. A kúttól
tovább, valamivel magasabban látunk egy házat. Ez régebben vendéglő volt a földszinten, az emeleten pedig
szálláshely. A 70-es, 80-as években itt sípálya működött, melynek megszűnése után a vendéglő más rendeltetést kapott.
Két utat látunk az egyik balra, a másik ehhez a házhoz vezet. A kettő között megtaláljuk a volt sípálya felvonójának
az útvonalát és három villanyoszlopot, mely ezt szolgálta ki. Ezt fogjuk követni a domb tetejéig. A jelzések, piros és
sárga pont, jobboldalt az erdő szélét követik a tetőig. Ez a Pacé. A tetejére érve érdemes megállni és gyönyörködni az
elénk táruló panorámában. Alattunk Sepsiszentgyörgy bontakozik ki. Baloldalunkon, észak irányban, a Baróti hegység
vonul 7-800 m átlag magasságban, de a végében már megjelenik a Dél-Hargita vulkanikus vonulata, melynek az első
magasabb csúcsa a Nagy- Murgó 1016 m. A láthatárt a végén, csak szép időben, a Nagy-Piliske zárja (1374 m). A
vonulat alatt az Olt-folyó vonalát követhetjük.
Miután kigyönyörködtük magunkat az Orotvány (Pacé) tetejéről folytatjuk utunkat dél felé, áthaladva a legelőn az
erdő szélén megpillantjuk a sárga pont jelzésünket a piros társaságában. Ezt követjük az erdőben egy emelkedő úton
mindig jobbra tartva. Körülbelül egy félóra múlva egy irányító táblához érünk, ahol elköszönünk a piros ponttól,
ezután csak a sárgát követve. Az út a Szemerja-patak völgyét dél felé záró magaslatot követi nyugati irányba. Ez a
Szurduk tető bükkerdeje. Az elején egy gyenge emelkedő majd lassan jobbra tartó és lassan ereszkedő kényelmes
szekérúton haladunk közelítve a völgyet.
Rövidesen véget ér az ereszkedő és ahol az egyenes szakasz kezdődik figyelmesek kell legyünk mert hirtelen
derékszögben folytatódik az út lefelé, előbb előre meredeken, majd enyhébben, lassan balra kanyarodva elérjük az
erdőhatárt majd átvágjuk a Nagyárnyék legelőt. Előttünk a Szemerja patak (vize nem iható) kis zárógátja, háta mögött
pedig az 5-ös km-kő épületcsoportja tűnik elő. Itt találjuk az 1. ellenőrző pontot. Utunkat, jobbra, az aszfalt út
túloldalán folytatjuk lefelé az első balra nyíló szekér útig ahol megtaláljuk a sárga pontjelzést. Ezt követjük tovább az
épület mellett majd felfele egy lomblevelű erdőn majd egy vágottason át megkerüljük a Gyilkos-árok forrásvidékét.
A vágottas végén kijutunk a Marinka-puszta keleti szélére, egy szekérutra . Itt érjük el a 2.ellenőrző pontot Tovább
az út az erdőben halad jelzett szekérúton. Enyhén jobbra és lefelé tartunk, egymás mellett több párhuzamos út
mentén, ezért figyelemmel kisérjük a jelzéseket. Körülbelül egy félóra múlva irányjelző táblát találunk egy szélesebb
erdei útnál. Ez már a valamikori Kölcze-puszta (azóta már beerdősödött ). Itt keresztezzük a kék pont jelzést.
Figyelmesen követjük tovább a sárga pontot. Miután egy félkör alakú úton átmentünk a Kölcze pusztán a jelzés mind
jobbra tér és enyhén emelkedik. Néhány szekérúttal párhuzamosan menve enyhén balra. Innen fokozott
figyelemmel haladunk addig míg a jelzett út jobbra fordul. Ennél a pontnál a bal oldalunkon kb. 100 m távolságra a
Biróné pusztája húzódik párhuzamosan. Itt letérünk a sárga pont jelzésről ki a pusztára. Már ez sem igazi puszta, ez
is kezdett bebokrosodni. Kiérve a pusztára, a felénk eső szélét követjük és lefelé vesszük utunkat. Az ereszkedő alján
találkozunk a kék pont és a kék kereszt jelzésekkel amelyek jobbról az erdőből jönnek ki. Itt találjuk a rövid táv 3.
ellenőrző pontját. Tovább a kék ponttal jelzett utat követjük. Rátérünk erre az útra, mely lassan emelkedik és balra
tart. Kb. 10 perc múlva bal oldalt egy régi fenyő erdő jelenik meg míg jobbról bejön a sárga pont jelzés. Az
úgynevezett ezer éves erdőhöz érkeztünk. Ezt az erdőt a Magyar Állam 1000 éves fennállásának tiszteletére ültették.
A további utunkat jelzés nélkül folytatjuk. Átmegyünk az előttünk levő árkon ki az erdőből és követjük jobbra az erdő
szélét felfele egészen az első házig (előttünk lent látszik már az előpataki műút). Itt kezdődik az Erdő utca melyen
végig megyünk. A végéből balra a Dózsa György utcába térünk. A szigetes útkereszteződésnél tovább megyünk előre,
majd jobbra a Zöld Péter utcát követjük lefele egy pallón is átmenve végül a József Attila utcába érünk ahol balra
fordulva vissza érkezünk a kiinduló pontunkhoz.

