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Nyári hegyitúra: Vigyázó és Pádis 
2011. augusztus 5−12. 

 

Kedves Hallgatók! Kedves Kollégák! 

Alább megpróbálom röviden vázolni a nyolc naposra tervezett nyári hegyi sétánk főbb 

tudnivalóit. 

Időpont: 2011. augusztus 5−12., azaz vasárnaptól vasárnapig, de a 8 naposra tervezett 

túrára jó „ráhagyni” a hétfői napot (aug. 13.) is, mert arról egyelőre nincs elképzelésem, hogy 

a Szkerisórai-jégbarlang környékéről, ahol a hegyi túra befejeződik, mi úton-módon és főleg 

mennyi idő alatt fogunk hazavergődni. Tehát Kolozsvárról hazafelé a busz-, vonat- vagy 

repülő(!)jegyet célszerű hétfő estére megvenni. 

 

Résztvevők: néprajzos diákok és néprajzos öregdiákok a Kárpát-medencéből, 

előbbiek barátai, tanárok stb. 

Ez a túra sem igényel különösebb fizikai képességeket. Jöhet mindenki. (A tavalyi 

Nagy Hargitai Gerinctúrát is mindenki kibírta, az idén tavasszal a Torockói-hegységben, sem 

volt különösebb gond.) 

 

Tervezett útvonal:  

1. nap: Sebesvár (Bologa) − Vigyázói Menedékház. Ez az út kb. 18 km., kb. 1050 m 

emelkedővel. Kezdetnek nem rossz... 

2. és 3. nap: Vigyázó (Vlegyásza)-csúcs − Tolvajoskő − Pádisi menedékház. Ezt a 33 

kilométeres utat két nap alatt ajánlott megtenni, annál is inkább, mert az első napi keményebb 

„felütés” után bizonyára lazábbra kell majd venni az ütemet. Összes emelkedő: kb. 500 m, ez 

is jobbára a legelején a Vigyázó-csúcs alatt, mert utána a Bihar-hegység főgerincén haladunk 

tovább. 

4., 5. és 6. nap: a Pádis-karsztvidék összes megnézhető természeti csodái (Szamos-

bazár, Galbina-kőköz, Eszkimó-jégbarlang, Csodavár stb.) − Minderre legalább 4 nap kellene, 

de hátha pótolni tudjuk még a 7. nap első felével. Nem részletezem, majd a helyszínen 

megbeszéljük, hogy mit és milyen sorrendben választunk.  

7. nap: Pádisi menedékház − Szkerisórai-jégbarlang. Több útvonal is lehetséges, majd 

eldöntjük. Az út innen már jobbára ereszkedő. Éjjeli szálláshely a barlang környékén. 

8. nap Visszaút Kolozsvárra. Miután Aranyosfőnél (Scărişoara) dél tájban kiérünk az 

országútra, a lehetőségek (autóbusz, autóstopp, apostolok szekere stb.) és úticélok 

függvényében haladunk Topánfalva (Câmpeni)−Torda−Kolozsvár (vagy pedig 

Belényes−Nagyvárad!) felé.  

Ennek az útnak a hossza nagyjából ugyanannyi, mint a tavalyi hargitai gerinctúráé, 

azaz kb. 100 kilométer. Eltévedésekkel csak a túra első három napján, az általunk már 

ismertnek mondható Vigyázó-hegységben kell számolni, ti. később a Pádis-vidék 

turistajelzései állítólag már kitűnően követhetők. Sietni most sem fogunk, célunk − amint 

szelíd bölcsészekhez illő − továbbra is a külső szemlélődés és belső kontempláció. A túra 

ütemét − amint ezt az aranyszabályt már több ízben sikerrel alkalmaztuk is − mindig a 

leglassabban haladókhoz igazítjuk.  

 

Cél: Hát persze, hogy meg akarjuk nézni az Erdélyi Szigethegység legszebb részét, 

leghíresebb látványosságait! De azt hiszem, az igazi nagy cél most sem ez, hanem valami 

egyéb, talán csak a bolyongás, az út maga. Az mindenesetre bizonyos, hogy egy ilyen gyalog 

bejárt táj örök nyomot hagy az emberben. 
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Mit kell hozni, beszerezni? 

- Sátor. − Ha több személyes, akkor jó, ha előre társulnak (súly és egyebek!). 

- Hátizsák. − Semmiből nem muszáj a legdrágábbat venni. (Én pl. a hátizsákomat 

újdonatújan 10 lejjel vettem a kolozsvári Ószeren. Igaz, tűt és cérnát is kellett hozzá 

vennem...) 

- Hálózsák − A sátor és a hálózsák könnyű legyen, igyekezzenek addig beszerezni. 

- Habszivacs (ízolír, polifoam, vagy ha valaki csak halva született szép magyar szóval 

szereti: szunyóca). 

- Esőköpeny (vagy legalább egy jó darab nejlon, amit esőben magukra tudnak majd 

venni). 

- (Kényelmes és tartós!) bakancs. −  Ennek a szép, új fogyasztói világnak 

tapasztalataink szerint az az egyik nagy rákfenéje, hogy a bakancsok is hamar felmondják a 

szolgálatot. A tavaly a Hargitán pl. hárman is maradtak mezítláb, de szerencsére voltak 

tartalék lábbelik vagy pedig sikerült közben másikat szerezni. Esetleg lehet hozni pluszban 

még egy könnyű tornacipőt is. A kényelmes jelző a vízhólyagok miatt fontos. 

- Réteges öltözet. − Az éjszakák itt is hidegek, és lehet esős idő is! 

- Váltózoknik. − Fontos, hogy mindig legyen nálunk száraz váltózokni. A harmat pl. 

csak 10 óra tájban szokott felszáradni, az esetleges esős időről nem is beszélve.  

- Sapka. − Napszúrás, szél stb. ellen. 

- Gyógyszer. − Ki-ki hozzon, amit gondol. Fájdalom- és lázcsillapító pl. jöhet. 

Ragtapaszra az előbb emlegetett vízhólyagok miatt eddig minden túrán szükség volt. Az 

érzékenyebbek égés ellen hozhatnak arckrémet. (Ez utóbbi hasznos voltára már a régebbi 

túrákon rájöttek, amikor is a tanszéki folyosókon Pécsett, Budapesten és Kolozsváron még 

hetekig ki lehetett a hegyi népet válogatni.) 

- Térkép. − Jó ha van, de nem feltétlenül szükséges, mert biztosan lesz nálunk néhány 

darab és az elég. 

- Zseblámpa. – A barlangokban és esténként jó lehet. A fejlámpa még jobb, de ha 

nincs, ne törjék magukat miatta. 

- A mobiltelefonok akkuját előzőleg nem árt jól feltölteni. 

- Étel. − Hátunkon viszünk mindent, de csak kb. két napi adaggal startolunk, mert a 

Pádisi menedékház környékén majd lehet vásárolni ezt-azt. Előbb a Vlegyászai 

menedékháznál csak konzerv, édesség stb. szokott leenni, de pl. kenyér nincsen. Jó, ha hoznak 

magukkal krumplicukrot, csokoládét, mert az energiát pótolni kell. A szalonna nyáridőben a 

hegyen a legjobb útitárs. 

- Ital. − Fél liter víznél többet általában nem cipelünk, a hegyi patakokból lehet majd 

inni. 

- Üstöcske, tálacska. − Nem feltétlenül fontos, de a tavaly jól fogott, hogy volt, 

amiben este-reggel kotyvasztani. Ha nehéz, inkább ne hozzák!!!   

- Egyéb... − Nekem ezek jutottak eszembe, de lehet, hogy kifelejtettem ezt-azt. Ki-ki 

gondolkozzék még. 

 

Fontos!!! A hátizsákokat semmiképpen ne terheljék túl! − Az ideális súly kb. 8-9 

kiló lenne, de mindenképp maradjanak 10 kiló alatt.  

 

Költségek: vonatjegy Sebesvárig (Bologa), illetve Topánfalva (Câmpeni) környékéről 

vissza (stopp? autóbusz?) + étkezési költségek 
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Elindulás és visszautazás 

Kolozsvárról indulunk aug. 5-én, vasárnap reggel 7 óra 55 perckor az R 3073-as 

személyvonattal. Ez 9 óra 28 perckor van Sebesváron (Bologa). Ha valaki ugyanaznap reggel 

Nagyváradról akar indulni, akkor jöhet a 7,31-kor induló R 3074-es személyvonattal, ez 10 

óra 13 perckor érkezek Sebesvárra (Bologa). Ha valaki ezzel jön, jelezze előre (0726-

004986), hogy várjuk meg. 

A visszautazásról csak annyit tudunk, hogy vasárnap déltájban az Erdélyi 

Szigethegység közepén,  Aranyosfő (Scărişoara) környékén az országúton leszünk. Innen 

hétfő estig valahogyan biztosan el lehet jutni majd Kolozsvárra vagy Nagyváradra. 

 

További szervezés 

További szervezés (körlevél, e-mail, plakát, visszajelzés stb.) nincsen. Találkozunk a 

2011. augusztus 5-én, vasárnap reggel fél 8-kor a kolozsvári vasútállomáson. 

 

Támogatók 

Ha szépen kérjük őket, Szent György vértanú, Páduai Szent Antal, Babba Mária és a 

többi szentek az idén is meg fognak segíteni bennünket. Bízzunk bennük és kicsit  

magunkban is! 

 

 

Tánczos Vilmos 

oktató és kezdeményező 

(tanczosvilmos@yahoo.com) 

 

Kolozsvár, 2012. június 11. 

 

 

 

 

 P. S.: A jelen kezdeményezés néprajzos körökben a Kárpát-medencén belül szabadon 

terjeszthető. 

 


