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Torockó-túra 
2012. április 20−22., péntek−vasárnap 

 

(1. körlevél, azaz általános tudnivalók) 

 

Kedves Néprajz Szakos Hallgatók! Kedves Kollégák! 

Az idei tavaszi hegyi túrát ezúttal nem a Vigyázóra (Vlegyásza) szervezzük, ahol négyszer már 

voltunk, hanem a változatosság kedvéért a Torockó környéki hegyekbe. Ezek a csúcsok 

valamivel alacsonyabbak ugyan (Ordaskő – 1285 m, Vidalykő − 1250 m, Székelykő − 1129 m), 

de a szokásos szintkülönbségek itt is garantáltan meglesznek (ha tudjuk, hogy kb. 500 méterről 

startolunk Torockóról két ízben is, akkor a többi már színtiszta aritmetika), és az Aranyos-

völgyének látványai is megérnek egy kis kapaszkodást. 

A kirándulásra húsvét után két héttel, ápr. 20−22-én hétvégén kerül majd sor. 

 

Résztvevők: 

Ugyanaz mint eddig: a Kárpát-medence jelenlegi és volt néprajz szakos diákjai. Hozhatják 

barátaikat, ismerőseiket és a tanáraikat is. 

Ehhez a kis tavaszi kiránduláshoz egy könyvtárban szocializálódott, mérsékelten cigarettázó és 

nem túl kiadósan étkező átlagos szelíd bölcsész fizikai ereje bőven elégséges akár fiúról, akár 

lányról lett légyen szó. És amint ez a továbbiakból kiderül majd, a hátizsákokban mindig csak 

egy napi élelmet (tulajdonképpen 1-2 étkezés) kell cipelni, ami ugyancsak óriási előny. 

 

Program: 

Április 20., péntek: 

− Hajnalban 5,45-kor találkozunk a kolozsvári BETA nevű autóbusz-állomáson (a 

vasútállomáson túl), és 6,00-kor indulunk az Abrudbányára tartó autóbusszal (Sebali Trans cég). 

(Jó, jó, tudom, hogy ez így elég durva, de későbbi autóbusz nincsen, és egyébként is ekkor már 

ebben az időben szokott virradni is. Ergó előző napon a szokásosnál hamarabb hazamegyünk a 

könyvtárból vagy szép csendben már alkonyatkor kiosonunk a Bulgakovból és a Krajcárból, és 

nem várjuk ott meg a virradatot.)  

− Kb. 7,30-kor leszállunk Borévnél (Buru) az autóbuszról, és jól szétnézünk, hogy nem jöttek-e 

valakik autóval is, akik még hozzánk tartoznak. 

− Innen Torockó felé tartunk, de nem az országúton (ez kb. 7−8 kilométer lenne), hanem a 

felhagyott középkori vasércbányák irányába (Kaszálós tető, Bányák völgye, Sűrű hely) 

kirándulunk, és így kb. 14−15 kilométert gyalogolunk. A csomagokat autóval előbb beküldjük 

Torockóra (ezt megoldom valahogy), ahol este megszállunk majd. Így nem kell a teljes 

felszerelést cipelni. 

− Ahol kedvünk tartja, és ahol víz is van, megreggelizünk. 

− Megnézzük a 19. század végén felhagyott vasbányákból kettőt-hármat, de csak óvatos duhajok 

leszünk, mert ez az akció azért nem 100%-osan biztonságos. A helyszínen döntünk majd, hogy ki 

meddig merészkedik. Egy kis zseblámpát, ha van, nem árt magunkkal hozni. 

− Este tömegszállás lesz Torockón a Báthori Háznál. Ha időben visszaérünk, estefelé 

bekérezkedhetünk a helyi múzeumba is, és tekergünk egy kicsit a faluban. 

 

Április 21., szombat: 



 2 

− Kissé keményebb, hegycsúcsos nap a falutól nyugatra. Alapvető célunk, hogy az Ordaskőről 

(1285 m) és/vagy a Vidalykőről (1250 m) megnézzük az Aranyos völgyét és − ha tiszta az idő − 

akkor keleti irányban szép Erdélyországot. Jó volna beiktatni a torockószentgyörgyi várat is, de 

ezt majd reggel megszavaztatjuk. 

 

Április 22., vasárnap: 

− Reggeli után teljes felszereléssel a változatosság kedvéért keletre fordulunk, és nekivágunk a 

Székelykőnek (1129 m). Fent a csúcson ebédelünk, majd szép menedékesen lesétálunk az 

Aranyosszék szélén fekvő Várfalvára (Moldoveneşti). Itt elpusztítunk mindent a hátizsákból, ami 

még maradt, és délután 16 órakor megpróbálunk felszállni az Abrudbányáról Kolozsvár felé tartó 

autóbuszra, amely előreláthatólag − vasárnap lévén − igen-igen zsúfolva lesz majd minden rendű-

rangú mócokkal. (Biztonság okából, ti. ha a sofőr megijedne a mi létszámunktól, és a fék helyett 

a gázra tenné a lábát, egy autót is odaszervezek Várfalvára, amivel majd Tordára be lehet jutni, 

hogy akik este Kolozsvárról tovább akarnak majd utazni, nehogy lekéssék a vonatot.) 

− Kolozsvárra érkezés kb. 17,30-kor. (Vagy később...) 

 

Magyarországi hallgatók szálláslehetőségei: 

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

megérkeznek Kolozsvárra, sőt akár már Torockóra is kimehetnek a Kolozsvárról délután 16 

órakor Brádra (Brad) induló autóbusszal. (A busz ugyancsak a Beta nevű autóbusz-állomásról 

indul, de ezt az Alis cég működteti. Borévtől Torockóig gyalog kell megtenni a mintegy 7−8 

kilométeres utat. Ha valaki korábban szeretne kimenni, ebbéli szándékát időben jelezze!) 

− A Kriza Társaság felajánlotta, hogy a társaság székhelyén 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 

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, ez  25 RON/éj. E-mail és honlap: 

http://www.heltai.blsh.ro; telefon: 00 40 264 590096 és 00 40 746 029 114 .  

 

Költségek: 

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

majd ezt-azt vásárolni. 

- Útiköltség: Kolozsvár−Borév (oda) és Várfalva−Kolozsvár (vissza) 2 x 13 RON = 26 RON 

- Szállásköltség a Báthori Házban két éjszakára: 2 x 25 RON = 50 RON 

Ez tehát összesen  76 RON az étkezési költségek nélkül. A máshonnan (Magyarország, régi 

néprajzosok stb.) 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.  
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Jelentkezés: 

Ezúttal kivételesen arra kérem a jönni szándékozókat, hogy legkésőbb április 10-ig (a magyar 

húsvét utáni kedd) a jelen e-mail címen jelentkezzenek be. Erre azért van szükség, mert ha 

leszünk legalább 23-an oda-vissza, akkor kb. ugyanebben az árban (2 x 13 = 26 RON) a 

menetrend szerinti járatot működtető cégtől talán autóbuszt is tudunk bérelni, és akkor az egészen 

korai felkelést megspórolhatjuk, nem is szólva a vasárnap délutáni visszatéréssel kapcsolatos 

kockázati tényezőkről. A határidőt kérem betartani, mert az ortodox húsvét idején egy hétig a 

zsenge tavaszi fű növése is megáll. 

 

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 néprajzos 

diákok hatalmas patrónusa! 

 

 

Kolozsvár, 2012. márc. 17. 

 

 

Torockó-túra 
2012. ápr. 20−22. 

(2. körlevél, azaz kiegészítő tudnivalók) 

 

Mottók: 

1. „Bizony nem bolond az, aki odaadja azt, amit nem tud megtartani − azért, hogy 

elnyerje azt, amit nem tud elveszíteni.” (Kirmer Anna jelentkező leveléből) 

 

 2. 

   
 

 

Névsor és egyebek 

Na, és akkor minekutána így megokosodtunk a két mottótól, lássuk, hogy kik leszünk jelen 

a tavaszi sétán. 

A számokról csak annyit, hogy mivel óvatos duhaj vagyok, a múltkoriban lefoglaltam egy 

19 személyes kisbuszt, de ezt ma egy 35 személyesre kellett kicserélni. Szerencsére volt nagyobb 

is. A jelentkezésekkel már 38 főnél tartunk, amint alább következik, de most lezárom a 

jelentkezést, noha a Sebali Transnak van 50 fős autóbusza, és talán már repülőgépe is. 

(Az itt következő dokumentumot a jelentkezések sorrendjében állítottam össze, tehát már 

megvan az első rangsorunk is.) 

„Minden külső olyan belső, mint amilyen belső az olyan 

külső, aminek belseje van.” 
 (Ezt a hatalmas bölcsességet a szászmedgyesi ferences noviciátum egyik 

diákja jegyezte fel egy papírfecnire 1939-ben. Igaz és minden körülmények között 

érvényes voltát mutatja az is, hogy fordítva is tökéletesen és ugyanúgy áll.) 
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Nagyon fontos: Ha valaki bejelentkezett, de mégsem tudna jönni, kérem, minél előbb 

jelezze!!! 

 

 Név (nem 

becenév!) 

„Vajh 

ki ő, és 

merre 

van 

hazája

?” 

… és vajh mi az ő e-mail 

címe? 

Szubjektív apróbetűs 

megjegyzések, amelyek személyi 

jogokat talán nem sértenek 

1. Mohay Tamás Bp. mohayt@caesar.elte.hu  Nélküle nincs túra. Stabil, mint a Sarkcsillag az 
ELTE fölött. Jó tudni róla, hogy ruhakefét is 

szokott hozni. 

2. Pogrányi Péter Bp. bodaannamari@gmail.com, 

pogranyipeter@gmail.com 

Az idei túra nagy gyenge pontja, hogy Boda 
Annamari, aki Péterrel eddig mindig velünk volt, 

most bokatörés miatt nem sétaképes. Peti a 

nyáron a Hargitán mezítláb maradt (beszámolóját 
Kemény címmel lásd a tanszéki honlapon), de 

most úgy hírlik, van új bakancsa. „Hogy a pesti 

bölcsészek mégis mindenképpen képviselve 
legyenek, arról valószínűleg Peti gondoskodik, 

aki azóta valóban gazdagodott egy igazi 

túrabakanccsal.” No, hallám a pesti medvét! 

3. Pál András Kvár/

Toroc

kó 

andras-laci@freemail.hu Ő lesz közülünk az egyetlen született torockói. 
Amúgy mérnökember, és a torockói felhagyott 

vasbányák szerelmese. A világon senki nincs, aki 

ezt a labirintust ismerné rajta kívül. De vigyázni 
kell vele, mert mindegyre a föld alá akar menni, 

és ott valakinek a gyér lámpafénynél magyarázni. 

4. Kiss János Kvár kjani51@gmail.com Vele is vigyázni kell, mert ő a felszínen jár 

nagyon gyorsan, és a csoport legelején szaladva 

szalad. Úgyhogy Duracell elem nélkül nehéz 

követni, főleg hegyre fel. Márpedig ha elhagy 
bennünket, ott maradunk a hiányos jelzésekkel 

Balassa Bálint  nagy kerek kék ege alatt. Arról 

nem is szólva, hogy ő lesz a szállásadó gazdánk 
is este Torockón és 3-mal máris többen vagyunk, 

mint ahány helye van. 

5. Győrfy Eszter Pécs gyorfys.t@gmail.com Utoljára 2008. ápr. 20-án 11,30-kor 
Havasrogozon váltunk el tőle a Vigyázó alatt. 

Azóta a természetben nem láttuk, csak 

konferenciákon és kötetekben. Örülünk nagyon, 
hogy visszatért. 

6. Vida Erika Kvár/

Mvhe

ly 

vida.eri@gmail.com Tökéletes lények, mint az angyalok. Tanúi 

lesznek a teljes üdvtörténetnek. Ott voltak a 

nyáron a Hargitán is. Rékának nemcsak glóriája, 
de fejlámpája is volt. Hozza el most is! Szóval, 

jótállok értük. Engem például Krisztina tanított 

meg sátrat verni, de azóta sajnos mindent teljesen 
és végérvényesen elfelejtettem, úgyhogy az 1956-

os MÚK (Márciusban Újra Kezdjük!) 

analógiájára üzenem Neki, hogy AÚK 
(Augusztusban Újra Kezdjük!).  

7. Vida Krisztina Mvhe

ly 

vidakriszta@yahoo.com 

8. Borókay Réka Bp. borokay.reka@gmail.com 

9. Hegedűs Fanni Bp. fannikata.hegedus@gmail.co

m 

Közénk tartozik, és ezt ő is tudja. Régóta várjuk 

vissza. Most éppen erdélyi tárgyú néprajzi 
szakdolgozatot ír, de Torockóig biztosan befejezi. 

Vagy legalábbis abbahagyja. És aztán majd 

meglátja, meglátjuk… 

10. Papp Nóra Pécs nora4595@gamma.ttk.pte.hu Vele is vigyázni kell, mert növényeket gyűjt, és 
bizonyára emiatt ő is kicsit kóborlós, mint Babai 

Dani, aki állandóan el-elbódorgott a Vigyázón a 
fényképezőgépével. De Dani mindig utánunk jött, 

és mindig meg is talált. Vajon most hogy lesz az 

utódjával? De hogy ki veszített el kit, az mindig 
nézőpont kérdése ugyebár. Különösen most a 

posztmodern korban. 

mailto:andras-laci@freemail.hu
mailto:kjani51@gmail.com
mailto:gyorfys.t@gmail.com
mailto:vida.eri@gmail.com
mailto:vidakriszta@yahoo.com


 5 

11. Gatti Beáta Bp. gattibeata@gmail.com „Kedves Tanár Úr! Még szép, hogy megyek :) 

Szép tavaszi napokat!’ Gatti Beáta 

12. Nagy Melinda Kvár vadoooc@yahoo.com Most aztán kiderül, hogy csak kultúrtájon vagy a 

vadonban is érvényes ez a jelentéses e-mail cím.  

13. Vicsai Nóra Csilla Kvár vicsai_nora@yahoo.com „Mint tiszteletbeli néprajzos – hiszen Moldvában 

azzá avattak  -, én is jelentkezni szeretnék a 
túrára.” Igen, tanúsítom: az ősszel a 

népszámláláskor bent volt a mélyvízben két álló 

hétig Nagypatakon. Drukkoltam neki nagyon, de 
mégis meggyűlt a baja a hatóságokkal. Végül 

valahogy megszabadult. Majd elmeséli, hogy 

hogy volt. Szóval a tűzkeresztség megvolt.  

14. Bencze Margit Bp. benczemargit@yahoo.co.uk Nyári hargitás sétáló ő is. Amúgy 

Homoródkeményfalváról startolt egyszer nyugat 

felé. És Borókay Réka barátnője. És ő a zöld erdő 
kincstartója. Szóval rá lesz bízva most is a túra 

központi mágikus tárgya: a LÁNC, amin át kell 

majd mennünk. 

15. Tóth Éva Debre

cen/K

vár 

devanna21@gmail.com Ez teljesen stabil és összeszokott alföldi 
csapatnak tűnik. No, most megnézzük, hogy 

tudnak-e 60 fokos (na jó, csak 45) sziklára is 

mászni. Tóth Éva áll jót értük, őt ismerjük, igaz, 
csak a B szárnyból, ami ott van a Filológián 

félúton az ég és a föld között. 16. Szabó Tünde Debre

cen 

 

17. Oláh Erzsébet Debre

cen 

 

18. Keczán Tamás Debre

cen 

 

19. Czégényi Dóra Kvár czegenyidora@yahoo.com „19-én érkezem vissza Pestről (addig tanítok és 

Pócs Évával készítek interjút), így biztos nem 

leszek a legpihentebb” Ígérem Neki is mint 

mindenkinek, hogy egészen pihentető túra lesz, 

alig napi 6-700 méter szintkülönbséggel, tehát 
alig többel, mint amit a Vigyázón megszoktunk. 

És megsúgom, hogy a középső napon meg lehet 

ünnepelni (értsd: ülni v. feküdni) Szent Heverdel 
napját is Torockón. De ehhez előbb vallási 

konverzió kell (kálomista → pápista). 

20. Nagy Zsolt Kvár nagycszsolt@yahoo.com „Tisztelt Tanár úr, … számíthat rám.” Köszönöm, 

Zsolt, szükség lesz rá, és számítok is Magára!  

21. Rádu Viola Kvár raduviola@yahoo.com A néprajzi terepet és az erdőt-mezőt, szereti. A 

rock-ról és Mozartról szoktam vele emel(kedet)t 

hangon az autóban beszélgetni, amikor valahová 
eltekergünk. Amúgy én a szürke tananyagról is 

hajlandó lennék Vele bármikor halkan csendben 

elbeszélgetni. 

22. Kirmer Anna Pécs annuskacska@gmail.com Lásd az 1. számú mottót. Titok, titok, és megint 

titok.   

23. Nagy Ákos Kvár fradiforever@yahoo.de Vérbeli nomád néprajzosok, akiknek mindenhol 

jól. De azért hűségesek nagyon, és nemcsak 
egymáshoz, hanem az eszmékhez (pl. néprajz, 

FTC, hegy stb.) is. 

24. Mogyorósi Ágnes Kvár agi.mogyorosi@gmail.com 

25. Kató Mária Kvár marikaotak@yahoo.com Egészen jó humora van, állítom, érdemes mellette 
járni és ülni. Hosszabb időn át is. És lehet, hogy 

még hegyre fel is. De lefele 100%.  

26. Legeza Márta Bp. legezamarti@gmail.com És íme egy újabb, megbízhatónak tűnő budapesti 

leánycsapat. Legeza Mártit kinevezem 
vezérüknek, mert ő a Hargitán több rendben is 

bizonyított. 

27. Szilárd Kati Bp.  

28. Endrődi Judit Bp.  

29. Tánczos Vilmos Kvár tanczosvilmos@yahoo.com Meghökkentő! Mostanig 29-et számoltam, és 

most a végén kisül, hogy 30-an vagyunk. A 

kisbuszban 19-en férünk el, az autóban pedig 

még 5-en. Eszerint biztosan lemaradok? (Ezt még 

a tegnap írtam, azóta a 19 fős kisbusz 35 fős 

nagybuszra nőtt, és a mi létszámunk meg 38 főre. 

mailto:gattibeata@gmail.com
mailto:vadoooc@yahoo.com
mailto:vicsai_nora@yahoo.com
mailto:devanna21@gmail.com
mailto:raduviola@yahoo.co
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Eszerint tényleg és valóban lemaradok? ) 

30. Kováts Réka Kvár rikan4@gmail.com Réka körül van egy kis enigma. Nem tudja 
valaki, hogy Harry herceg húsvét után 

Erdővidékről visszament-e már a Buckingham 

palotába, vagy itt lappang még valahol 
Transzilvániában? 

31. Kováts Réka titka ?  

32. Jobb Boróka  Kvár jobb_bojoka@yahoo.com Ez a jelentkezés ma délelőtt érkezett, és már 

pánamerikai deadline-nal is kérdőjeles.  
33. Könczei Soma Kvár  

    

34. Virginás Emese Kvár virginasemese@yahoo.com 1. „Mi mindig mindenről elkésünk, / 

Mi biztosan messziről jövünk, / 

Fáradt, szomorú a lépésünk. / 
Mi mindig mindenről elkésünk.” (Ady Endre) 

2. A megkerült bárányoknak örül az Úr a 

legjobban. 

35. Molnár Fanni 

Kata  

Bp. fannikata@gmail.com 

36.  Vass Attila Kvár vassati@gmail.com 

 

További tudnivalók  

1. Április 20-án, pénteken reggel 7,45-kor találkozunk a Napoca Szálló mellett a Türr István utca 

elején (December 21 vagy mennyi). Innen busszal (max. 35 személyt tud szállítani) és talán 1 

személyautóval (max. 5 személy) indulunk 8 órakor, és megyünk Borrévig, ahová kb. 9-kor 

érkezünk meg. 

 

2. Vissza ugyanezekkel a járművekkel vasárnap d.u. 16 órakor indulunk Várfalváról, kb. egy órát 

töltünk Tordán is, és kb. 18,30-ra érünk vissza Kolozsvárra. 

 

3. Szállás két éjszaka Torockón, úgy, ahogy már írtam. (Lyceum Alapítvány ifjúsági alkotóháza, 

208. szám) Hálózsák nem szükséges. 

 

4. Felszerelés a hegyi túrákon szokásos, most csak kiemelem azt, ami épp eszembe jut: 

- Legyen maguknál valamennyi élelem. Este lehet pótolni is Torockón üzletben, akinek 

van pénze. 

- Legyen maguknál egy kb. 1 literes pillepalack víznek, ti. vizet csak ritkán lehet találni, 

az viszont jó hideg. 

- Ha van otthon kézügyben, hozzanak magukkal egy kis zseblámpát is (pl. felhagyott 

vasbányákba megyünk be). 

- Mivel a teljes felszerelést nem visszük magunkkal, úgy csomagoljanak, hogy a 

csomagot kétfelé lehessen osztani. (Ez már első nap reggel megtörténik, mert reggel a 

csomagokat bevisszük autóval a torockói szállásra, mi pedig nekivágunk a hegynek úgy, 

hogy csak a legszükségesebbet cipeljük.) 

- Táji jellegű natúrleveket is lehet hozni, ha valakit enélkül nem engednek el a szülei, de 

csak este a szálláson szabad belőle kortyolgatni, napközben a sziklás terep miatt ezt 

szigorúan kerülni kell, mert – amint ezt tudjuk jól, és láttuk is sokszor – bizonytalanná válik 

tőle az emberi nem járása, és a kortyolás mindenféle bonyodalmakhoz vezethet (bokaficam, 

gyors és ijesztő szintvesztés a terepen stb.) 

 

5. Tervezett program: 

I. nap: Borrévtől (390 m) indulunk gyalog. Útközben mindjárt az elején megnézünk 3 

felhagyott vasbányát és utána egy felszíni fejtést is − mindez kb. 2 órába telik. Ezután 

felkapaszkodunk az első hegycsúcsra a Kaszálós tetőnél (Băieşilor, 1010 m), majd innen a 
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gerincen délnek tartunk a Szűrőhely, a Nagybérc, a Kisbérc és a Ciblok érintésével. 

Közösen eldöntjük, hogy hol ereszkedünk be Torockóra, ti. ezen a gerincen el lehet menni 

egészen az Ordaskőig (Ardaşcheia, 1250m) is, de ez talán túlzás lenne mindjárt az első 

napon ennyi bölcsésznek. Annál is inkább, mert estefelé érdemes volna megnézni a torockói 

múzeumot is. 

II. nap: Torockóról (550 m) indulunk reggel − lehetőleg viszonylag korán! − nyugati 

irányba a Tilalmas (Pădurea Oprită) felé, elég meredeken. Útvonal: Tilalmas−Egyeskő 

(1148 m)−zálas gerinc−Ordaskő (1250 m, innen ereszkedés vadonban)−Havas patak forrása 

(950 m). A végcél a Vidalykő (Vf. Ugerului, 1285 m), és az ottani kilátás, ami legendás 

(„mint a repülőgépből”). Jó volna, ha tiszta időt kapnánk, mert akkor integetnénk a 

Hargitának és a Vigyázónak is. Tehát ez „kemény nap”. A jelzés erre hézagos, de lesz 

vezetőnk. Visszafelé a Havas patak mentén jövünk szép lejtősen a kék keresztet követve a 

torockószentgyörgyi vár felé. Megnézzük a várromot, sőt ha lehet, a torockószentgyörgyi 

templomokat (katolikus, református, unitárius) is. A nap végén az országúton megyünk 

vissza Torockóra (3 km).   

III. nap: Ezúttal reggel keletnek indulunk, a Székelykő felé. Eldöntjük, hogy a Nyeregből 

(1050 m) mindkét csúcsot megmásszuk-e (1. Várszikla, 1113 m − itt székely vár volt 

valaha, szép látvány; 2. Székelykő-csúcs, 1129 m), vagy csak az egyiket. A Nyeregből – itt 

víz is van – legyalogolunk Várfalvára (Moldoveneşti), ahová 16 órára értünk jön az 

autóbusz. Tordán egy szűk (fél?)órácska erejéig megállunk, szétnézünk a főtér környékén, 

emlékezünk Erdély aranykorára. Kolozsvárra kb. 18,30-ra érünk vissza. 

 

6. Költségek a következők: a szállításra 2 x 15 lejt (összesen 30 lej) számítsanak, a szállásra 

pedig a két éjszakára összesen 55 lejt (ebben benne van a nagyterem használata étkészlettel és a 

csomagok beszállítása első nap reggel Borrévről). Ez összesen 85 RON. (Ha jól számítom, kb. 

5700 HUF) Sajnálom, hogy kissé magasabb annál, mint amit a múltkor írtam, de azt a menetrend 

szerinti járatra számítottam és a „nagyterem” hasznos létéről sem tudtam. 

 

7. Újabb jelentkezők − azaz olyanok, akik még nem jelentkeztek (lásd alább: Névsor) − akkor 

csatlakozhatnak, ha vállalják, hogy: 

a) a reggel 6 órás menetrend szerinti járattal jönnek ki Borrévre (Abrudbányára tartó 

busz, Beta autóbusz-állomás Kolozsváron, Sebali Trans cég), és Várfalváról ugyancsak 

ezzel a járattal jönnek vissza Kolozsvárra vasárnap délután 16 órakor. 

b) Torockón magánházaknál többet fizetnek a szállásért. A szállást nem kell feltétlenül 

előre lefoglalni, az érkezés napján megoldjuk.  

 

8. A magyarországiak számára ideírom néhány autóbuszjáratot működtető cég telefonszámait: 

* Royal (ez talán a legolcsóbb): 00-36-30-6053753 (Magyarországon), 00-40-265-269308 

(marosvásárhelyi cég, itt lehet jelentkezni), 00-40-744-301165 (sofőr mobilszáma). A járat 

Budapestről 15,30-kor indul a Népligetből, Kolozsvárra kb. 24 órakor érkezik. Vissza 

Kolozsvárról 19,30-kor indul, Budapestre kb. 3,30-kor érkezik. 

* Optimus: 00-40-264-420-809 (Kváron) és 00-36-30-4470990 (Budapesten) − Napi két 

járatuk van: Budapestről 10,30-kor és 17,00-kor indulnak a Népligetből, Kolozsvárról pedig 

07,00-kor és 23,00-kor a Napoca szálló mellől. Diákoknak 10% kedvezményt adnak, így egy 

retúr jegy ára 9900 HUF, fél út 5400 HUF. Internetes foglalás is lehetséges. 

* Kaméleon: 00-40-264−599-182; 06-20-9553-009 (Magyarországon) 
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* Vatysall: 00-40-264-228201és 00-40-743-032305; 00-36-30-2583534 

(Magyarországon) − Ez egy széki cég. Budapestről a Népligetből indulnak a híd alól 16,30-

kor és 19,30-kor. Kolozsvárról reggel 6,00-kor és este 22,00-kor indulnak vissza. 

 

9. A Kriza Társaságnál van egy vendégszoba két ággyal, de ha ez nem elegendő, a tetőtérben 

hálózsákkal el lehet aludni, igaz elég puritán módon. A múltkor írtam már, hogy ezt az igényüket 

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

 

Hát ennyi lenne... Találkozunk ápr. 20-án, pénteken reggel 7,45-kor a Napocánál, a Türr 

István utca elején. 

 

És továbbra se feledkezzünk meg alázatos szívvel folyamodni Szent György vértanú 

patrónusunkhoz. 

 

 

Tánczos Vilmos 

Oktató, kezdeményező és enyhén grafomán túraszervező, amúgy civilben csangológus 

(tanczosvilmos@yahoo.com, 

00-40-726-004986) 

 

 

Kolozsvár, 2012. ápr. 11. 

 


