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Kirándulás a Torockói-havasokba 
2015. április 24−26., péntek−vasárnap 

 

 

Kedves Hallgatók! Kedves Kollégák! Kedves Túratársak! 

Az idei tavaszi, Szent György napi hegyi kirándulásainkat második alkalommal 

szervezzük a Torockó környéki hegyekbe. Az útvonal a három évvel ezelőttitől 

jelentős mértékben eltér: most is felsétálunk a Torockótól nyugatra (Ordaskő – 1285 

m, Vidalykő − 1250 m) és keletre (Székelykő − 1129 m) eső csúcsokra, de most 

elmegyünk a Torockószentgyörgytől délre lévő Kőköz sziklaszorosba is, ahol még 

nem jártunk. Magában a faluban is sok néznivaló akad (gyönyürű házak, nagyon szép 

helyi múzeum, viselet stb.), de alapjában véve most is egy három napos hegyi 

kirándulásra készüljenek. 

 

Résztvevők: 

Ugyanúgy, mint eddig: a Kárpát-medence jelenlegi és volt néprajz szakos diákjai. 

Hozhatják barátaikat, ismerőseiket és a tanáraikat is. 

A túra nem igényen átlagon felüli fizikai képességeket, jöhet mindenki. Ha valaki 

mégis elfáradna, akár beiktathat egy pihenőnapot is, hiszen magában a faluban is sok a 

látnivaló, hasznosan el lehet tölteni ott is az időt.  

 

Program, útvonalak: 

Április 24., péntek: 

− Reggel 7,45-kor találkozunk Kolozsváron a Napoca Szálló előtt, ahonnan az 

Optimus cégtől bérelt autóbusszal indulunk 8 órakor. (A nem kolozsváriaknak írom, 

hogy ez a hely a Szamos partján van, a Magyar Színháztól öt perc járásnyira, de a 

Szamos túlsó oldalán a Rákóczi út/Str. Eremia Grigorescu elején. Románul: Hotel 

Napoca.) 

− Kb. 9 órakor Torockón (románul: Rimetea) a szálláshelyen hagyjuk a csomagok 

nagyobbik részét, és egynapi élelemmel ugyanezzel az autóbusszal tovább megyünk a 

Kőköz-szorosba. 

− Miután megreggeliztünk, és jól szétnéztünk ezen a festői helyen, gyalog kerülő 

úton a Székelykő (1129 m) érintésével jövünk vissza Torockóra. A leereszkedés 

figyelmet igényel! 

− Este tömegszállás lesz a Báthori Háznál. Fiúk külön, lányok külön. Van 

zuhanyozási lehetőség, és van egy nagy, hűtőszekrénnyel ellátott ebédlő is, ahol 

elkölthetjük a jól kiérdemelt vacsoránkat. 

 

Április 25., szombat: 

− A túra „erős” napja következik. Alapvető célunk, hogy a Torockótól nyugatra 

eső Vidalykőről (1250 m) megnézzük nyugati irányban a Mócvidéket, azaz az Aranyos 

völgyét és − ha tiszta az idő − akkor keleti irányban egész szép Erdélyországot. Ide 

ezelőtt három évvel idő hiányában nem jutottunk fel, úgyhogy most eleve másképp 

szervezzük a napot, felfele is más úton megyünk. Ha az előző nap túl sokat kivett a 

csapatból, akkor lehet, hogy útközben az Ordaskőre (1285 m) nem is mászunk most 

fel, hanem megelégszünk a két hegy közötti nyeregben szedhető medvehagymával. (Ez 
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a fokhagymaillatú és ízű csodás növény hozzátartozik a tavaszi túráinkhoz, legutóbb a 

Királyerdőben szedtünk bőséggel.) 

− Visszafelé Torockószentgyörgy (románul: Colțești) felé jövünk, és megnézzük, 

hogy hogyan ülik meg a helyiek a falu névadó szentjének ünnepét. Aki még bírja 

kedvvel és szusszal, előtte alkonyattájt kiugorhat a várromhoz is. (Addig is olvassák el 

Gyulai Pál Az óriásleányka című versét, hogy tájékozódjanak a várhoz kapcsolódó 

egyik szép mondáról.) 

− Torockószentgyörgyről az országúton megyünk vissza este Torockóra (kb. 3 

km), ahol jól megérdemelt vacsora és pihenés következik. 

 

Április 26., vasárnap: 

− Reggeli után teljes felszereléssel indulunk Borrév (Buru) felé, ahol délután az 

autóbusz várni fog ránk. Természetesen nem az országúton megyünk, hanem a 

Torockótól nyugatra eső hegyoldalakban megint megnézünk a középkori, de a 19. 

század végén felhagyott vasbányákból néhányat. A helyszínen most is eldöntünk majd, 

hogy ki meddig merészkedik ezekbe a lyukakba. Egy kis zseblámpát, ha van, nem árt 

magunkkal hozni. 

− Délután 3 óra tájban a borrévi útkereszteződésnél az autóbusz várni fog reánk. 

Az indulás előtt itt elpusztítunk minden élelmet a hátizsákokból, és szépen letakarítjuk 

a bakancsainkról a sarat, hogy a lehetőségekhez képest tisztán szálljunk fel a város felé 

tartó autóbuszra. (Erős ígéretet tettem erre az Optimus cégnél, kérem, segítsenek majd 

a szavamat megtartani.) 

− Kolozsvárra érkezés kb. 17,30-kor. A lényeg, hogy aki este tovább akar utazni, 

elérje a csatlakozást. 

 

Magyarországi hallgatók szálláslehetőségei: 

− A pénteki korai indulásra való tekintettel a magyarországi hallgatók jó, ha már 

csütörtökön megérkeznek Kolozsvárra. (Sőt akár már Torockóra is ki lehet menni 

korábban is, ha valaki így akarja. Kolozsvárról – úgy tudom, de ezt az infót még nem 

ellenőriztem − délután 16 órakor indul Brád/Brad felé autóbusz a BETA nevű 

autóbusz-állomásról. Ha valaki ezt választja, Borrévtől Torockóig gyalog kell 

megtennie a mintegy 7−8 kilométeres utat. A szállásfoglalás miatt időben jelezzék ezt 

a szándékukat!) 

− A Kriza Társaság minden évben nagylelkűen felajánlotta, hogy a társaság 

székhelyén (Mikes/Croitorilor utca 15.) a vendégszobát (két ágy) és a tetőteret (saját 

hálózsák!) a hozzá tartozó mosdóval, zuhanyozóval a résztvevők használhatják. 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 majd szállással segíteni, ha megkeresik őket. 

− A Heltai Alapítványnál (Mikó/Clinicilor utca, 18. szám) is lehet érdeklődni, ahol 

egy-, két- és többágyas szobák vannak és van ún. „matracos szállás” is, ami olcsóbb. 

E-mail és honlap: http://www.heltai.blsh.ro; telefon: 00 40 264 590096 és 00 40 746 

029 114 .  
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Költségek: 

- A három napos túra során az étkezést a hátizsákból kell biztosítani. Torockón 

üzletben is lehet majd ezt-azt vásárolni. 

- Útiköltség: kb. 30−35 RON oda-vissza (létszám függvényében, ti. ha többen 

vagyunk, kisebb összeg jut fejenként) 

- Szállásköltség a Báthori Házban két éjszakára: 2 x 30 RON = 60 RON 

Ez tehát összesen kb. 90-95 RON (kb. 6200 HUF) az étkezési költségek nélkül. A 

máshonnan érkezők ehhez még számítsák hozzá a többi költségeiket. 

 

Egyéb tudnivalók: 

− Néprajzosokon kívül jöhetnek a barátok és ismerősök is.  

− 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 kényelmes, könnyű lábbeli ajánlott. A száraz váltózokni fontos lehet. 

− Hálózsákra nincsen szükség, lesznek takarók a szálláshelyen. 

− A három évvel ezelőtti, 2012-es torockói túra képeiből bő válogatást találnak a 

https://tanczosvilmos.wordpress.com/kirandulasok/ honlapon a 7. sorszám alatt. A 

helyszínek jelentős része ugyanaz. 

 

Jelentkezés: 

− Ezúttal kivételesen arra kérem a jönni szándékozókat, hogy legkésőbb április 

12-ig a tanczosvilmos@yahoo.com címen levélben jelentkezzenek be. Erre a 

szervezés miatt (szállás, autóbusz) feltétlenül szükség van. Azok, akik az autóbuszt 

nem veszik igénybe, hanem saját gépkocsival jönnek, ezt a bejelentkezéskor feltétlenül 

jelezzék. 

− Utólagos csatlakozás és korábbi távozás lehetséges, de ennek módozatáról ki-ki 

igyekezzen maga tájékozódni. (Torockó megközelítése nem egyszerű. A falutól 7-8 

kilométernyire, Borréven lehet a Torda felé autóbuszokra felszállni.) 

 

És végezetül az idén se feledkezzünk meg arról, hogy alázatos szívvel kérjük az 

április 24-én névünnepét ülő Szent György vértanú segítségét, aki − amint ennek már 

sokszor-sokszor látható tanújeleit adta − a magas havasok veszedelmes ösvényeire 

tavasszal kihajtott állatok és diákok hatalmas patrónusa!  

De azért a mágikus láncot az idén is elvisszük magunkkal, mint mindig... 

 

 

Tánczos Vilmos 

oktató és kezdeményező 

(tanczosvilmos@yahoo.com, 

00-40-726-004986) 

 

 

Kolozsvár, 2015. február 22. 

 


