
Királyerdő-túra 

2018. április 21−22., szombat−vasárnap 
 

Kedves Néprajz Szakos Hallgatók és Barátaik! Kedves Kollégák! 

Az idei, szokásos tavaszi kirándulásunk megint a Királyerdőben lesz, ott, ahol 2013-

ban már voltunk. A Királyerdő nem olyan magas hegység, mint a tavaszi kirándulásaink 

más helyszínei (Vigyázó, Torockói-havasok, Görgényi-havasok stb,), de a táj nagyon 

szép. 

A hegység tele van barlangokkal (közülük a leghíresebb a Szelek barlangja), de ezek 

közül csak azokat látogatjuk meg, amelyek nem igényelnek sem különleges felszerelést, 

sem sajátos felkészültséget. Maradunk jobbára fent a jó levegőn a sziklákon és a 

bükkerdőkben. Bizonyára lesz akkor még medvehagyma is. 

 

Résztvevők 

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

Hozhatják barátaikat, tanáraikat is. 

 

Szállás 

Szombat éjszaka a szállásunk ezúttal is Vársonkolyos (Şuncuiuş) központjában lesz 

egy hajításnyira a vasútállomástól, ugyanott, ahol öt évvel ezelőtt voltunk. A 

turistaszálláson 3-4-5-6 ágyas szobák vannak, amelyekhez konyha, közös ebédlő, 

zuhanyzók stb. tartoznak.  

Szállásdíj egy éjszakára: 35 lej (Ha valaki esetleg többet szeretne maradni, jelezze.). 
 

Ha valakinek Kolozsváron is szállásra van szüksége, a Kriza Társaságnál a szokott szerény 

körülmények között erre van lehetőség (ha többen vannak, hálózsák is kell). A Heltai Alapítványnál 

(Mikó/Clinicilor utca, 18. szám) 4-5-6 fekvőhelyet biztosító emeletes ágyas szobák vannak, amelyeket 

ennél kevesebb személy számára is le lehet foglalni. Ugyanitt van olcsó ún. „matracos szállás” is. A szállást 

e-mailben vagy/és a honlapon (http://www.etnotour.ro/heltai_panzio) bejelentkezve lehet lefoglalni 

igények szerint. A Retro Youth Hostel diákszálló (http://www.retro.ro) is a belvárosban van, és az árak kb. 

ugyanazok, mint a Heltainál. Továbbá az itt tanuló hallgatók is befogadják a barátaikat, úgy, ahogy eddig 

is. 

 

Étkezés 

Azt javaslom, hogy a szálláshelyen kérjünk meleg vacsorát szombaton estére (20 lej, 

két fogás), valamint reggelit vasárnap reggelre (15 lej, svédasztal rendszerben), a többit 

pedig oldjuk meg hátizsákból. A szálláshellyel szemben van egy kis élelmiszerüzletet is.  

 

Utazás 

Két lehetőség van: 1. állami vasút, vagyis CFR (lásd: http://www.mersultrenurilor.ro) 

2. magán vasút (lásd: http://www.transferoviarcalatori.ro). Alább a vastag betűvel írt 

változatokat javaslom: 

 

Odautazás szombaton reggel: 

 

Kolozsváról 

indul 

Sonkolyosra 

érkezik 

vonat száma, 

típusa 

Ár Távolság 

7,40 10,25 R3073 állami 13 RON 98 km 



 

Nagyváradról 

indul 

Sonkolyosra 

érkezik 

vonat száma, 

típusa 

Ár Távolság 

7,30 8,54 R3074, állami 7,2 RON 54 km 

 

Hazautazás vasárnap este: 

Sonkolyosról 

indul 

Kolozsvárra 

érkezik 

vonat száma, 

típusa 

Ár Távolság 

17,05 19,30 R3076 állami 13 RON 98 km 

16,16 18,33 R15036 magán 16 RON 98 km 

 

Sonkolyosról 

indul 

Nagyváradra 

érkezik 

vonat száma, 

típusa 

Ár Távolság 

18,36 19,28 IR15037 

magán 

10 RON 54 km 

19,16 20,40 R13419 állami 7,2 RON 54 km 

 

Tehát azokkal, akik Kolozsvárról indulnak, szombaton reggel 7,15-kor 

találkozunk az állomáson. (Az állami vonat a romániai egyetemistáknak ingyenes!) 

 

Költségek 

A fentiek alapján a következők: 

- vonatjegy (Kolozsvárról): 2 x 13 lej = 26 lej (retúr és diákjegy olcsóbb) 

- szállás: 35 lej 

- vacsora: 20 lej 

- reggeli: 15 lej 

- barlangok látogatási díja: kb. 5‒10 lejre lehet számítani 

Összesen: 96 lej + a belépők a barlangokba 

 

A távolabbról jövőknek ehhez hozzá kell még számítani az útiköltséget Kolozsvárig 

vagy Nagyváradig.  

 

Felszerelés 

A szokásos: hátizsák, réteges öltözet, könnyű lábbeli, váltózokni, esőköpeny, 

zseblámpa (fakultatív, de hasznos a barlangokban), pillepalack víznek, gyógyszerek (ki, 

amit gondol), ragtapasz stb. 

Legyen maguknál valamennyi élelem. Ezt lehet pótolni majd még a faluban. 

Mivel a teljes felszerelést nem visszük magunkkal a túrákra, úgy csomagoljanak, 

hogy a csomagot kétfelé lehessen osztani. 

 

Jelentkezés 

A szálláson érkezésünk előtt legkésőbb 10 nappal korábban be kell jelentenünk a 

pontos létszámot, és azt, hogy milyen étkezést igénylünk. (Én a vacsorát és a reggelit 

javaslom, de nem kötelező erre jelentkezni. Ebédidőben előreláthatólag nem leszünk a 

szálláson.)  



Tehát: legkésőbb április 9-ig, hétfőig várjuk a jelentkezéseket a következő 

címre: huszarzoltan12@gmail.com. A jelentkezéskor jelezzék a szombati vacsorára 

és a vasárnapi reggelire vonatkozó opcióikat is. 

Ha valaki autóval érkezik, ezt is írja meg a jelentkezéskor (különösen, ha másokat is 

el tudna vinni!). 

 

Most is kérjük Szent György vértanú segítségét leginkább, akinek névünnepéhez (ápr. 

24.) szoktuk igazítani tavaszi túráinkat, és aki a hegyre kihajtott állatok és néprajzos 

diákok erős patrónusa. 

 

Tánczos Vilmos 

oktató és kezdeményező 

(tanczosvilmos@yahoo.com, 

00-40-726-004986) 

 

 

Huszár Zoltán 

szervező, egyetemi hallgató 

(huszarzoltan12@gmail.com) 

 

 

Kolozsvár, 2018. március 8. 

 

 


