
Kirándulás a Vigyázóra 
2008. április 20., vasárnap 

 

Kedves Hallgatóim! 

Összeállítottam a vasárnapi vlegyászai kirándulás tervét. A következőképpen néz ki: 

 

7,30 − Gyülekezés a kolozsvári vasútállomáson. Jegyváltás a Bologa nevű állomásig 

(Bánffyhunyad után). Teljes jegy ára: 6 lej és 60 bani (egyetemistáknak fele). A visszaút is 

ugyanennyi.  

7,50 − Indulás Kolozsvárról a Kolozsvár−Nagyvárad személyvonattal. 

9,24 − Megérkezés a Bologára (Sebesvár). Itt találkoznak velem a vasútmegállóban és itt 

beszéljük meg a továbbiakat. 

9,30−11,00 − A Sebesvár (Bologa) és Havasrogoz (Rogojel) közötti 18 km megtétele részben 

gyalog, részben autóval csoportonként részletekben. Havasrogoz hegyi móc település kb. 1000 

m magasságban.  

11,00−13,00 − Gyaloglás meredeken felfelé Havasrogoztól a Vlegyásza-menedékházig (1430 

m). Ez az út távolságban csak 4-5 km, de a szintkülönbség kb. 500 m. 

13,00−14,30 − Ebéd az otthonról hozottból a menedékháznál. Pihenő. 

 (Innen lehetne felgyalogolni az 1836 m magas Vigyázó (Vlegyásza)-csúcsra, de az esti 

18,09-es vonatindulás miatt időben nem férünk bele. Ez ugyanis oda-vissza kb. 3 órányi út és 

újabb 400 méter szintkülönbség. Tehát a túrát csak a menedékházig terveztem.) 

14,30−15,30 − Visszaereszkedés Havasrogozra. 

15,30−17,00 − Visszaút gyalog, illetve autóval csoportonként Bologára. Gyülekezés, egymás 

bevárása Sebesvár romjainál, a vár megtekintése, uzsonna stb. A vár a falu központjában van, a 

templommal egyvonalban, az úttól csak 150 méterre. 

17,00 − Az utolsó 2 km gyalogos megtétele Bologa (Sebesvár) faluban a vasútmegállóig. 

Jegyváltás a vonatra. 

18,09 − Visszaindulás a Nagyvárad−Kolozsvár személyvonattal. 

19,42 − Megérkezés Kolozsvárra. 

 

A hegyi kirándulás során tehát ismerkednénk az Erdélyi-Szigethegységgel, egy havasi 

móc faluval (Havasrogoz) és megtekintenénk egy híres, romjaiban is impozáns középkori 

magyar várat (Sebesvár). 

 Öltözködjenek rétegesen (pl. szél lehet), húzzanak kényelmes cipőt, amiben gyalogolni 

lehet, hozzanak magukkal néhány szendvicset és kb. 1 liternyi vizet, teát. Fényképezőgép is 

hasznos lehet. 

 Ha valakinek barátja, ismerőse, szüleje vagy ő maga még autóval tudna jönni, az nagyon 

hasznos volna, ti. a Sebesvár−Havasrogoz közötti oda-vissza úton a csoportonkénti szállításba 

be lehetne segíteni.   

 Hogy időt nyerjünk, a Hasdeu diáknegyedben lakó magyarországi hallgatókat arra 

kérem, hogy négyen közülük reggel 7 órakor legyenek a XVII-es diákbentlakás előtt, ahonnan 

együtt autóval mennénk egyenesen Havasrogozig. (A többiek csatlakozzanak a nagy csoporthoz 

az állomáson a fenti terv szerint.) Magam a csoporttal 9,24-kor Bologa (Sebesvár) vasúti 

megállójában találkozom. 

 

 Üdvözlöm az évfolyamot: 

 

Tánczos Vilmos 

 

 


