
Fel a Vlegyászára! 
2009. április 24−26. 

 

Kedves Néprajz Szakos Hallgatók! 

A tavaly tavaszi vlegyászai kirándulásunkon pécsi, budapesti és kolozsvári 

néprajz szakos diákok és barátaik vettek részt (lásd a http://poliker.ro honlapon lévő 

képeket), akik a jövő évi ismétlés tervével és erős fogadalmával váltak el egymástól. 

Ennek megfelelően az idén is kezdeményezzük a Kárpát-medence néprajz szakos 

diákjainak nagy Szent György napi hegyre való kihajtását, mégpedig a következő 

programmal: 

 

Április 24., péntek, Szent György napja 

− 9,30−10,30: Megérkezés Sebesvár (Bologa) vasúti megállójába a 

Kolozsvár−Nagyvárad és a Nagyvárad−Kolozsvár személyvonatokkal. Sebesvár 

(Bologa) vasúti megállója (románul: „halta”) Bánffyhunyad és Csucsa között található. 

Kolozsvárról a vonat 7,55-kor indul és 9,31-kor érkezik.  A nagyváradi vonat 7,40-kor 

indul és 10,24-kor érkezik. (A vasúti menetrendről tájékozódni lehet a 

http://www.mersultrenurilor.ro honlapon.) 

−10,30−12,00: − A megérkezés után gyülekező, ismerkedés, bemutatkozás és 

reggeli a hátizsákból Sebesvár romjainál, ami a falu (Bologa−Sebesvár) központjában az 

országút mellett, az állomástól kb. 2 kilométernyire található. (A fontos történelmi várról 

tájékozódni lehet a http://www.varaink.hu honlapon.) 

− 12,00−15,00: − Kitartó (és elég unalmas, de csendes beszélgetésre igen 

alkalmas) gyaloglás a Sebes-patak menti országút mellett (kb. 13 kilométer), majd a 

turistajelzés mentén enyhe emelkedővel Havasrogoz (Rogojel) móc faluig, ami újabb 5−6 

kilométer. Itt a tengerszint feletti magasság kb. 900−1000 méter. 

− 15−16,30: − Pihenő Havasrogoz (Rogojel) Bufet nevű kis műintézményénél, és 

egyben utolsó lehetőség a már megtámadott készletek feltöltésére. (Nem biztos, hogy a 

bolt nyitva lesz!) 

− 16,30−18,00: − Meredek kapaszkodó a vlegyászai menedékházig, ami jóval a 

csúcs alatt található. Itteni tengerszint feletti magasság 1430 m, a szintkülönbség a falutól 

számítva tehát kb. 500 méter. A jelzett ösvény előbb a település szétszórt házai közt, 

majd legelőn, erdőn át vezet. 

− Esti közös program a menedékháznál. Lehet tüzet tenni (ha szerzünk fát), 

vacsorázni a hátizsákból. (A hegyimentő fiúk a tavaly megígérték, hogy esetleg főznek 

nekünk majd valamit egy nagy üstben. Ennek árát majd össze kell kalapoznunk.) A 

menedékháznál élelmiszert vásárolni nem lehet, mert csak egy kocsmaféle működik ott. 

− Matracos alvás a menedékházban elég szegényes körülmények között. Talán 

ágynemű is van, de nem árt saját halózsákot is hozni (ha kis helyen elfér és ha nem 

nehéz). Szállásdíj: 15 RON (kb. 1 000 HUF/fő/éjszaka). Bizonytalan, hogy jut-e 

mindenkinek ágy és ágynemű, de ígéretünk van, hogy szabad ég alatt nem marad senki. 

(Ilyen helyen ez természetes íratlan szabály.) 

  

Április 25., szombat 

− Egész napos kirándulás a menedékháztól a Vlegyásza-csúcsig (magyarul: 

Vigyázó-csúcs, régiesen: Nagy-Kalota, 1 836 méter), ami az Erdélyi Középhegység (más 

http://poliker.ro/
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néven: Erdélyi Szigethegység) második legmagasabb csúcsa. Meteorológai állomás is 

működik itt. A napi séta része a Fehér kövek nevű természeti látványosság megtekintése, 

ahova jelzett turistösvény is vezet. (Az útvonalat lehet nyújtani, de a pontos napi 

programot a reggeli indulás időpontja és a csapat állóképessége alapján állítjuk majd 

össze.) 

− Esti program és alvás: minden ugyanúgy, mint előző este és éjszaka. (Persze 

most ki-ki a tanulságokat megfontolva és a korábban megszerzett pozíciók birtokában 

helyezkedik majd el.) 

 

Április 26., vasárnap 

− Visszaút, gyaloglás a sebesvári (Bologa) várig előbb hegyi terepen majd  

Havasrogoz (Rogojel) falun át földúton és végül az országút mentén. Az út hossza kb. 25 

kilométer, az elején meredeken ereszkedve. Délután a vároldalban pihenő és 

búcsúzkodás, majd indulás a vasúti megállóhoz. 

− Hazaindulás Kolozsvár felé a 18,04-kor (Kolozsvár felé) és 18,06-kor 

(Nagyvárad felé) induló személyvonatokkal.  

 

További tudnivalók: 

1. Magyarországi hallgatók kolozsvári szálláslehetőségei 

− Budapest felől nemzetközi vonattal Kolozsvárra lehet érkezni délután 16,40-kor 

(Hargita), este 21,33-kor (Ady) és éjszaka 1,38-kor (Corona). Ugyanezek a vonatok 

Kolozsvárról éjjel 2,25-kor (Corona), reggel 6,23-kor (Ady) és délelőtt 10,29-kor 

(Hargita) indulnak Budapest felé. Az egyéni döntések függvényében csütörtökön és 

vasárnap éjszakára szállást lehet foglalni Kolozsváron. 

Javaslatok: 

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

szállás ára 50 RON/éj, reggelivel, több ágyas szobákban. Ha többen vannak, 

ugyanitt van ún. „matracos szállás” is, ez  25 RON/éj. Van egy- vagy kétágyas 

szoba is, ez valamivel drágább. A szállást e-mailben vagy/és a honlapon 

(http://www.heltai.blsh.ro ) bejelentkezve lehet lefoglalni igények szerint. 

Elérhetőségek: Bíró Zsuzsánna menedzser, biro_zsuzsanna@yahoo.com  ; tel. 

+40 264 590096 és 40 746 029 114 .) Ugyanitt olcsón lehet étkezni is, a napi 

menu ára 11 RON. 

 Érdemes megnézni 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. 

 A kolozsvári néprajzos hallgatók is biztosan tudnak segíteni, ha megkeresik őket. 

A Kriza János Néprajzi Társaságnak is van vendégszobája. 

− Lehet úgy is tervezni az utazást, hogy ne kelljen Kolozsváron (vagy Nagyváradon) 

megszállni, de ez lehet, hogy fárasztó. A debreceniek esetleg megszervezhetik 

Nagyváradig a fuvaroztatásukat. 

 

2. Egyebek 

− Néprajzosokon kívül jöhetnek a barátok, barátnék és ismerősök is. Szóljanak a 

vállalkozó kedvű tanáraiknak is, mert egy kis levegő nekik sem árt! 
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− A kirándulás, így három napra elosztva, nem túl nehéz, nem igényel különösebb 

fizikai képességeket.  

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

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

fúj a szél. Hóra a menedékházon felül ekkor még lehet számítani. A száraz váltózokni 

fontos lehet, a réteges öltözködés és a könnyű lábbeli ajánlott. A hálózsákot (ha van és ha 

könnyű) érdemes elhozni.  

− Amint látják, az élelmezést illetően a hátizsákra kell alapozni. Mindazonáltal 

ügyelni kell arra, hogy a zsák ne legyen túl nehéz. (Vizet pl. útközben a forrásokban és a 

patakokban bőven lehet találni.) A szalonna ilyenkor jó útitárs.  

− A költségeket a fentiek függvényében, egyéni opciók és lehetőségek szerint 

lehet kalkulálni. Egészében véve a séta nem túl költségigényes. 

 

Mindehhez kérjék Szent György vértanú segítségét, aki a magas havasok 

veszedelmes ösvényeire ekkor kihajtott állatok és néprajzos diákok hatalmas patrónusa! 

 

 

Tánczos Vilmos 

oktató és kezdeményező 

(tanczosvilmos@yahoo.com) 

 

 

Kolozsvár, 2009. január 27. 

 

 

P. S. Visszajelezni nem szükséges, aki lesz, ott lesz, aki pedig nem lesz ott, az 

majd jön jövőre. (A kolozsvári szállásokat ellenben – ha erre előreláthatólag szükségük 

lesz − érdemes egyénileg időben lefoglalni!) 

 

 

 

 

 

 

 


