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Fel a Vigyázóra megint! 
2014. május 1−3., csütörtök−szombat 

 

Kedves Hallgatók! Kedves Kollégák! Kedves Túratársak! 

A tavalyi királyerdei tavaszi túra zárónapján teljes egyetértésben váltunk el azt illetően, 

hogy a 2014-es három napos tavaszi kirándulást megint a Vigyázóra (1836 m) szervezzük, 

ahol ugyan már négy alkalommal voltunk (2008, 2009, 2010, 2011), de ahová visszahúz a 

szívünk megint. Nos, ezennel meghirdetem az ötödik csúcstámadást is. Azt hiszem, érdemes 

azoknak is jönni, akik már voltak, merthogy minden túra más, a bejárt útvonal is részben más 

lesz, és legfőképpen mert együtt lenni mindig nagyon jó. Ezeken a magas hegyeken most még 

összefüggő hótakaró van, de akkorra bizonyára elolvad a hó, legalábbis a nagyja. 

A szerencsés május 1-jei szabadnapok miatt ezúttal megengedhetjük magunknak, hogy 

csütörtöktől szombatig túrázzunk, és hogy vasárnap ki is pihenjük a kis hegyi séta 

fáradalmait. 

 

Résztvevők: 

Ugyanaz mint eddig: a Kárpát-medence jelenlegi és volt néprajz szakos diákjai, de jöhet 

mindenki, aki akar. Hozhatják barátaikat, tanáraikat is. 

A résztvevők meghívása mindenesetre csak személyes kapcsolatok révén történjen, azaz 

nyilvános internetes fórumokon személytelen formában a túrát ne hirdessék.  

 

Program: 

Május 1., csütörtök: 

 Reggel 9-10 óra tájban megérkezünk Bánffyhunyad vasúti megállójába a 

Kolozsvár−Nagyvárad és a Nagyvárad−Kolozsvár reggeli személyvonatokkal. Kolozsvárról a 

Transferoviar magánvonat 07,41-kor indul és 08,39-kor érkezik Bánffyhunyadra. Kicsit 

később, 7,50-kor indul az állami vonat is, de mi a korábbival megyünk. Nagyváradról 07,28-

kor indul személyvonat és 10,10-kor érkezik meg Bánffyhunyadra. 

 Bánffyhunyadról (egy vagy két) mikrobusszal megyünk Havasrekettye (Răchițele) 

faluig. Az első érkező csoporttal a mikrobusz elindul, majd visszajön a többiekért. 

Havasrekettyéről külön-külön gyalogolunk tovább a vízesésig (kb. 3-4 km), ahol összevárjuk 

egymást, és közben megreggelizünk a hátizsákból. Itt lesz az ismerkedés, bemutatkozás és a 

mágikus erőgyűjtés. (Jaj, el ne felejtsem a láncot!) 

 Az erdei úton, majd a patakvölgyben gyalogolunk felfelé tovább a Fehér-kövekig, ahol 

kicsit megszusszanunk, majd a Visszhangos-kőnél igen meredeken a két szikla között 

felmegyünk a Fehér-kövek gerincére (1557 m). Ez a túra legnehezebb része, de az aljból fél 

óra alatt fent vagyunk. A Visszhangos-kő tetején mindenki kikiabál mindent, ami a télen 

belészorult, majd így lelkileg megkönnyebbülve vigyázva és libasorban, de semmiképpen 

nem szertelenkedve (ez székely szó, talán érthető másoknak is) megyünk végig a 

sziklagerincen a príma panorámás, már megszokott szalonnázó helyünkig (kb. 2 km). Itt 

ebédelünk, majd kissé inkább ereszkedve végigmegyünk az erdőn, és estére eljutunk a 

vigyázói menedékházig (kb. 5-6 km, 1430 m). 

 Az esti programterv ugyanaz, mint eddig. Vacsora, mosakodás, főzés kint a 

szabadban, ha viszünk üstöket, kutyatálakat és főznivalót. Ha kérünk, az idén is főz Potra néni 

nekünk pityókatokányt, csorbát (lásd: alább). A menedékháznál élelmiszert vásárolni nem 

nagyon lehet, csak keksz, nápolyi, csokoládé stb. van. 
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 Matracos alvás a menedékházban szerény körülmények között. Takarók vannak, tehát 

nem szükséges hálózsákot hozni. Ha kis helyen elfér és nem nehéz, azért el lehet hozni, de 

nem feltétlenül szükséges. 

 

Május 2., péntek: 

 A szokásos második napi program: reggeli után mintegy 400 métert emelkedve 

felmegyünk a Vigyázóra (magyarul régiesen: Nagy-Kalota, románul: Vlădeasa), amely az 

Erdélyi Középhegység (más néven: Erdélyi Szigethegység) második legmagasabb csúcsa 

(1 836 méter). Meteorológai állomás is működik itt.  

 A csúcson megebédelünk, majd esetleg még továbbmegyünk a gerincen néhány 

kilométert, ha szeretjük az élesen fújó szelet. Délutánra visszatérünk a menedékházhoz, és ott 

mulatjuk tovább az időt (főzés, mosakodás, trécselés, kártyázás stb.) 

 Esti program, vacsora és alvás: minden ugyanúgy, mint előző este és éjszaka. Aki 

előző este jobb pozíciót szerzett magának, az most is megtarthatja. 

 

Május 3., szombat: 

 Reggel, miután korán (!) megreggeliztünk, és már szép tisztán tudunk gondolkodni, az 

aktuális időjárásviszonyokat és az aktuális bevetési harcászati értékünket mérlegelve közösen 

eldöntjük, hogy a lehetséges útvonalak közül melyiken indulunk a távoli vasút felé: 

1. Fel a hegygerincre megint, onnan le a Dregán-víztározóhoz, majd a gáttól a Dregán-

völgyén végig az országúton le a vasútig Nagysebesig (Valea Drăganului). Ennek az 

útvonalnak az első része nagyon-nagyon szép, de a második fele nagyon hosszú és 

elég uncsi, úgyhogy én emiatt most nem javaslom. 

2. Megkopott jelzésen Tarányos (Tranișu) felé át a gerincen, majd be a Dregán-völgyébe, 

és innen az országúton tovább Nagysebesig. Ha ezt választjuk, útikalauzunk Mohay 

tanár úr lesz, mert ő ezt az útvonalat egy fél csapattal már végigjárta. Igaz, csak 

ködben és zuhogó esőben. 

3. A főgerincen innen maradva Havasrogoz (Rogojel) fölött elmegyünk Sebesvárig 

(Bologa). Ez a legrövidebb út (kb. 20 km), és ha időben odaérünk, a végén a 

várromnál lehet pihenni, kocsmázni, búcsúzkodni. 

4. Végül van egy érdekes, szép, de nem egyszerű és nem is túl rövid hazatérési 

lehetőség: Vigyázói menedékház−Piatra Bănișorului kilátópont−Dealu Domnului (itt 

van két hatalmas, műemlék jellegű történelmi száraz fa)–Székelyjó (Secuieu) 

falu−Dealu Horaița−Kalotaszentkirály (Sâncrai) falu (a hegyen át!)−Bánffyhunyad (az 

út utolsó 5 kilométeres országúti szakaszára odarendelve a mikrobuszokat). 

Megvallom, nekem ez tetszene, mert noha kissé húzósnak és merésznek hat, de benne 

van az ismeretlen felfedezése. Ez a javaslat mint lehetséges megoldás egyébként régi 

ismerősünktől, Potra Nicușor hegyimentőtől származik. 

 Hazaindulás vonatokkal. Kolozsvár felé a 17,11-kor és 19,00-kor van állami 

személyvonat Sebesvárról (Bologa), illetve van egy magánvonat is, amelyik 17,40-kor van 

Bánffyhunyadon. Kolozsvárra érkezések ebben a sorrendben: 18,34, 20,44 és 18,44. 

Nagyváradra 17,31-kor indul Bánffyhunyadról magánvonat (érkezik 19,54-kor) és 21,37-kor 

állami gyorsvonat (érkezik 23,50-kor). 

 
Megjegyzés: 

A vonatokra vonatkozó információk május 1-jéig még változhatnak. A vasúti menetrendről elvileg tájékozódni 

lehetne a http://www.mersultrenurilor.ro honlapon is, de a honlap „aktualizálás” okán jelenleg nem működik, és 
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teljesen biztos, hogy nem is fog, azaz a járatok esetleges „aktualizálását” innen nem lehet majd megtudni. 

Érdeklődni lehet viszont a 0264-433647-es, a 0731-990519-es (állami vasút) és a 0372-7584404-es 

(Transferoviar magánvasút) telefonszámokon. A kirándulás bejelentkezett résztvevőinek megírom majd az 

indulásra vonatkozó menetrendi változásokat, ha lesznek. Lényeges változásra mindenesetre nem számítok. 

 

Magyarországi hallgatók szálláslehetőségei: 

A magyarországi hallgatók jó, ha előző nap megérkeznek Kolozsvárra. A Kriza Társaság 

eddig minden évben felajánlotta, hogy a társaság székhelyén a vendégszobát (két ágy) és a 

tetőteret (saját hálózsák!) a hozzá tartozó mosdóval, zuhanyozóval a résztvevők 

használhatják. Ez az ajánlat, reméljük, az idén is áll. Ezt az igényüket a társaság titkárságán 

mindenesetre időben jelentsék be (tel.: 00-40-264-432593; e-mail: kriza@mail.dntcj.ro). A 

kolozsvári néprajzos hallgatók is biztosan tudnak szállással segíteni, ha megkeresik őket. 
Vannak költségesebb megoldások is: 

 A Mikó (Clinicilor) utca 18. szám alatt, a belvárosban lévő Heltai Alapítványnál van olcsó ún. 

„matracos szállás” is, ez 25 RON/éj volt még a tavaly. Van egy- vagy kétágyas szoba is, ez drágább. A 

szállást e-mailben vagy/és a honlapon (http://www.heltai.blsh.ro) bejelentkezve lehet lefoglalni igények 

szerint. Tel. +40 264 590096. 

 Meg lehet nézni a Retro Youth Hostel diákszálló honlapját (http://www.retro.ro) is, mert ez is a 

belvárosban van, és az árak kb. ugyanazok, mint a Heltainál. 

Lehet úgy is tervezni az utazást, hogy ne kelljen Kolozsváron megszállni, de ez talán 

fárasztó. 

 

Költségek: 

Egészében véve a három napos séta nem túl költségigényes. A következőkre kell 

számítani: 

 Útiköltség: Kolozsvár−Bánffyhunyad oda-vissza: 2 x 3,50 RON = 7 RON RON (ez 

diákjegy, a teljes jegy ennek a duplája). 

 Mikrobusz Bánffyhunyad−Havasrekettye között: 15 RON − Megjegyzések: 1. Ha üres 

helyek maradnak a buszon, akkor 2-3 lejjel lehet több is. 2. Ha a hazatéréskor a 4. 

változat mellett döntünk, Kalotaszentkirály−Bánffyhunyad között még kb. 4-5 lejt kell 

fizetnünk. Tehát összesen: = 22 RON 

 Szállásköltség a menedékházban két éjszakára: 2 x 20 RON = 40 RON (Amióta nem 

voltunk ott, felemelték 5 lejjel!!! Csak úgy ne járjunk, mint Csónakos és Csele a 

törökmézessel!) 

 Tehát eddig összesen: 69 RON  

A máshonnan (Magyarország, régi néprajzosok stb.) érkezők ehhez még számítsák hozzá 

a többi költségeiket. Ha valaki a menedékháznál is igényel ételt (lásd alább!), akkor ennek 

árát is hozzá kell számítani. 

 

Étkezés: 

Alapvetően a hátizsákra kell alapozni mindent. 

A menedékháznál nagy lett a fejlődés, igény szerint lehet ott étkezni is, de ezt előre be 

kell jelenteni (!), hogy az alapélelemiszereket beszerezhessék. A következő menüből lehet 

választani, mindenhez adnak kenyeret is: 1. Pityókatokány füstölt kolbásszal, savanyúsággal – 

10 lej; 2. Paszulycsorba füstölt hússal – 7,50 lej; 3. Parasztcsorba (hús is van benne) – 6,50 

lej; 4.Tojásrántotta, sajttal, zöldséggel – 10 lej; 4. Tórós palacsinta (belül van a túró) – 3 lej; 5. 

Fánk (2 db) – 2 lej. 
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A korábbi viszonyokhoz képest mindez nagyúri és fölösleges túlzásnak tűnik számomra 

(elvégre nem vendéglőzni megyünk), de azért azt javaslom, hogy mindkét ott töltött estére 

kérjünk valamilyen melegételt (pityókatokány vagy/és csorba), mert az jól szokott esni. 

Persze lehet egyebeket is, a túrós palacsinta például isteni jó. A kirándulásra való 

bejelentkezéskor (lásd alább) kérem egyértelműen megjelölni, hogy a fentiekből mit, 

mennyit és mikorra igényelnek. Az igényeket összesítve továbbítom, és így végül mindenki 

megkapja majd, amire 1430 méteren vágyik.  

 

Egyéb tudnivalók: 

 A kirándulás, így három napra elosztva, nem túl nehéz, nem igényel különösebb 

fizikai képességeket.  

 Ilyenkor már meleg van, de valahogy úgy kell rétegesen öltözködni, hogy rossz 

időben (pl. szél, eső, hideg) is tudjanak gyalogolni, és ne fázzanak meg. A csúcson és 

általában a gerincen rendszerint fúj a szél. 

 Hóra a menedékházon felül és esetleg a Fehér-kövek gereincén is ekkor még lehet 

számítani. A réteges öltözködés és a kényelmes, könnyű lábbeli ajánlott. Lehet hozni 

egy könnyű (!) váltócipőt is. (Előfordult, hogy a vízhólyagok sokaknak gondot 

okoztak, ez különösen hazafelé az országúton lehet kellemetlen. Hozzanak 

ragtapaszokat is.) A száraz váltózokni fontos lehet. 

 Az élelmezést a hátizsákra kell alapozni. Mindazonáltal ügyelni kell arra, hogy a 

hátizsák ne legyen túl nehéz. Vizet pl. útközben a forrásokban és a patakokban bőven 

lehet találni. A szalonna és a hagyma ilyenkor jó útitárs.  

 A hálózsákot csak akkor hozzák, ha könnyű.  

 

Jelentkezés: 

Ezúttal és kivételesen arra kérem, hogy LEGKÉSŐBB HÚSVÉT HARMADNAPJÁIG, AZAZ 

ÁPRILIS 22-IG e-mailben jelezzék részvételi szándékukat (tanczosvilmos@yahoo.com).  

Ez most azért fontos, mert: 1. a mikrobuszt meg kell rendelni, 2. május 1-je lévén, a 

szállást is le kell foglalni, 3. addig a vasúti menetrend változhat. 

Ha ételt is igényelnek a menedékháznál, a bejelentkezéskor pontosan írják meg, hogy mit, 

mikor, hány személynek stb. kérnek. (Egy-két palacsintát még megsütnek ad hoc is, de a 

főételek számát előre tudniuk kell.) 

 

A magashegyi tavaszi kiránduláshoz az idén is kérjük Szent György vértanú segítségét, 

aki a magas havasok veszedelmes ösvényeire ekkor kihajtott állatok és néprajzos diákok 

hatalmas patrónusa, és aki eddig mindig megsegített minket! 

 

 

Tánczos Vilmos 

oktató és kezdeményező 

(tanczosvilmos@yahoo.com, 

00-40-726-004986) 

 

 

Kolozsvár, 2014. márc. 29. 

 


