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Kedves túratársunk!

Szeretettel köszöntünk
az Erdélyi Kárpát Egyesület – Kolozsvár 1891
által 2001-től kezdve évente megrendezett

Vasvári Pál 
Kerékpáros Emlék- és Teljesítménytúrán!

Az EKE ezzel a kerékpáros túrával egy hagyományt folytat. 
Már a 19. század végén az EKE tagjai felkutatták Vasvári Pál elestének 

helyét, és azóta is ápolják emlékét.

A túra teljesítését akkor ismerjük el, ha a résztvevő szabályosan beneve-
zett, minden ellenőrző ponton bélyegeztetett, és teljesítette a szintidőt.

A teljesítést oklevéllel és kitűzővel jutalmazzuk.
A túrán mindenki a saját felelősségére indul, a rendezőktől kártérítés sem-

milyen jogcímen nem igényelhető.
A túra részben tájvédelmi területen halad, annak természeti értékeit őrizd 

meg, hogy ugyanolyan szép maradhasson, mint amilyen most!
Jó túrázást kívánunk!

A SZERVEZŐK

Rövidítések

MP = mérési pont (pl. VP-08): olyan útvonalpont, amelynek a szervezők a túra-
útvonal lejárása során GPS-készülékkel lemérték a koordinátáit és a tengerszint fe-
letti magasságát.

EP = ellenőrző pont (pl. 3. EP): az az útvonalpont, amelynél a pontbíró lebélyegzi 
az igazolólapot, és bejegyzi a áthaladási időpontot (beleértve a RAJTot és a CÉLt is).

tszfm. = tengerszint feletti magasság
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Idézetek a korabeli sajtóból

„Ha két ellenfél a szűk ösvényen ösz-
szeakad és megütközik: itt három ered-
mény lehetséges.

Az említett férfi ú a halál völgyébe 
visszatérni soha nem fog. Mert ha a ket-
tő között kell választani: inkább akar 
küzdve, viaskodva veszni el, minthogy 
gyáván visszatérjen a halál völgyébe, 
hol úgyis el kell vesznie.

Hihetőbb tehát, hogy megrohanja el-
lenét, s annak holttestén át tör magá-
nak utat a szabadság terére.

Vagy lehet egy harmadik eset is.
Ellenfele kibékül vele; megfordul, és 

előtte fog menni. Vezére lehet a hala-
dás ösvényén, ha fel tudja fogni hely-
zetét, s megérti a körülményeket.

S itt kezdődik az igazi előhaladás!”
(Vasvári Pál: Irányeszmék/XXXIII. 

Életképek, 1848. április 9., 16. sz., 463–
469. p.)

„Ha Ausztria egész története elzáratnék is előlünk, nyitva áll annak utolsó lapja, 
véres betűkkel írva… Minden magyar egy Th uküdidész, ki részt vesz e harcban, s 
mindegyik le fogja írni, amit látott és tapasztalt. – Én is ott járok a viharos események 
közt, mint Plinius egykor a Vezúv hegy tűzokádásánál, a természet roppant tünemé-
nyét vizsgálva, hogy 
azt az utókornak leír-
ja… s míg az utókor-
ról gondoskodott, a 
lávatömeg őt elteme-
té…”

(Vasvári Pál: Nap-
lómból. Pesti Hírlap, 
1849. június 3., 305. 
sz.)
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Bevezető

A kerékpáros túra 85 km vagy 100 km hosszan, végig aszfaltozott úton halad, az 
útburkolat állapota helyenként (a Tarnicai-tó mentén, illetve a Funtineli-tető és a La 
Grinzi útelágazás között) meglehetősen rossz. 

Komoly kihívást jelent a majdnem 1000 méteres emelkedés és a 900 méteres 
ereszkedő. Ahogy Vasvári Pál is írja, „három eredmény lehetséges”: egyik az, hogy 
lemondunk, el sem indulunk, a második az, hogy eszeveszettül nekirohanunk az 
„ellenségnek”, az ezerméteres emelkedőnek, majd az ereszkedőnek. Válasszuk a har-
madik lehetőséget: egyezzünk ki az előttünk tornyosuló nehézségekkel – a heggyel, 
az időjárással –, és követve ezeknek a törvényeit, épségben, élményekkel gazdagod-
va érkezzünk meg a célpontba, vigyázva arra, hogy ne temessen el a „lávatömeg”.

A túra ütemterve
Idő Tevékenység

7:00–7:30 Vasvári 100 km-es ELŐRAJT (Kolozsvár, Szászfenesi út, PECO buszmegálló)
7:30–8:30 Vasvári 100 km-es és 85 km-es RAJT (Gyalu, hidegszamosi elágazás)

8:30–10:30 Érkezés az 1. EP-hoz (Havasnagyfalui elágazás)
10:00–13:30 Érkezés a 2. EP-hoz (Funtineli-tető)
11:30–13:30 Ebéd a Funtineli-tetőn (nagy szendvicsek)
13:30–13:45 Csoportos indulás a Bélesi-tó partján levő emlékhely (3. EP) felé
14:00–14:30 Érkezés a 3. EP-hoz (Bélesi-tó partja, Vasvári-emlékhely); tóparti megemléke-

zés, koszorúzás

14:20–14:50
Indulás Bánff yhunyadra (a lassabban haladók hamarabb, a gyorsabban hala-
dók később). Megjegyzés: 14:20 előtt nem kell elindulni a 3. EP-tól, és 15:00 óra 
előtt nem kell megérkezni a 4. EP-hoz!

15:00–17:00 Érkezés a 4. EP-hoz (Bánff yhunyad, Kudor-porta)
15:30–17:30 Érkezés a CÉLba (Körösfő, Körös Vendégház, Főút (Hóstát út) 311. szám), 

étkezés (szendvics)
17:00–17:10 Kerékpárok pakolása a teherszállító járművekre, felszállás a buszokra

17:30 Indulás Kolozsvárra
17:45–17:50 Gyülekező, készülődés – közös kerékpáros bevonulás a kopjafához
18:00–19:00 Emlékünnepség a kopjafánál
19:00–20:15 Vacsora a kerékpártúra résztvevőinek a Bartók Béla Művelődési Házban
20:15–20:20 Gyülekező, készülődés a hazaindulásra
20:20–20:30 Kerékpárok felpakolása a teherszállító járművekre, felszállás a buszokra 

(a Bartók Béla Művelődési Ház előtt)
20:30 Indulás Kolozsvárra
21:15 Érkezés a Vivo! (volt Pólus Center) parkolójába

Mivel a rendezvényt elsősorban Vasvári Pál emlékére szervezett emléktúrának tekintjük és csak másod-
sorban (a tekintélyes táv és szintkülönbség okán) nevezzük teljesítménytúrának, a túra során két alkalom-
mal is megemlékezésekre kerül sor, előre rögzített időpontokban, amelyeken a körösfői Vasvári-emléknapok 
szervezőivel és meghívottaival együtt a túrán résztvevő kerékpárosok is jelen lesznek. Emiatt egyes ellenőrző 
pontok nyitvatartását és a vacsora idejét a megemlékező ünnepségek időpontjához igazítottuk, a helyi szer-
vezők lehetőségeihez is idomulva.
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ELSŐ SZAKASZ
Kolozsvár, Szászfenesi út, PECO buszmegálló – 

Gyalu, hidegszamosi elágazás

Az ELŐRAJT a Kolozsvár 
nyugati végén, a Szászfenesi 
úton levő bevásárlóközpontok 
előtti nagy parkolónak a PECO 
buszmegállóhoz közeli sarká-
nál található.

Az innen induló résztve-
vőknek elismerjük, hogy a 
Vasvári-túra 100 km-es válto-
zatán vesznek részt. A gyalui 
indítóirodánál be kell mutatni 
az előrajtnál kapott indítókár-
tyát, ennek alapján a túrakalauzban levő igazoló lapra az indítóbíró beragasztja az 
Előrajt-bélyeget.

Lehetőleg 5–10 személyes csoportokban induljunk Gyalu felé. Aki szeretné, ter-
mészetesen önállóan is elindulhat, a szervezők viszont azt javasolják, hogy a foko-
zott biztonság érdekében csoportokban induljunk, és közepes (20–25 km/órás) se-
bességgel haladjunk az E60 nemzetközi országúton, lehetőleg fényvisszaverő ele-
mekkel ellátott felsőruházatot viselve.

Átkerekezünk Szászfenesen (Floreşti), majd az ELŐRAJTtól 8 km-re, kb. 25 
percnyi út után átkelünk a Lónai-patak (Pârâul Luna) hídján, és megérkezünk a 
magyarlónai körforgalomhoz (VP-01).

Innen még 4,5 km-t kell kb. 15–20 perc alatt megtennünk a RAJTig. Tovább ha-
ladunk Gyalu irányába az E60 főút széles padkáján, elhagyjuk az autópiac környé-
két, majd átmegyünk az autó-
pálya alatt, és megérkezünk 
Gyaluba, ahol már kerékpár-
sávvá minősül az út jobb széle.

A Kolozsvár–Nagyvárad 
(E60) műútról letérünk balra a 
Hidegszamos (Someşu Rece) 
és Fântânele felé tartó megyei 
útra (DJ 107P), és máris meg-
érkezünk az út jobb oldalán 
található La Fântâna nevű ve-
gyesüzlet elé, a RAJThoz. VP-01VP-01
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MÁSODIK SZAKASZ
Gyalu, hidegszamosi elágazás – Havasnagyfalui elágazás

A RAJT Gyaluban (Gilău) van, a Kolozsvár–Nagyvárad (E60) műútról Hideg-
szamos (Someşu Rece) felé tartó megyei úton (DJ 107P), közvetlenül a letérő után, 
jobbra az út mellett, a La Fântâna nevű vegyesüzlet, illetve a mellette levő bár előtti 
kis téren.

VP-02 A falut elhagyva (kb. 2 km-re a RAJTtól) rögtön jobbra egy kis kitérőt le-
het tenni a Gyalui-tó gátjára. A tavat 1971-ben hozták létre, 70 hektár a 
felszíne és 9 méter a legnagyobb mélysége, víztartalma 4 millió köbméter.

VP-03 Innen hamarosan beérünk Hidegszamos (Someșu Rece) faluba, ahol az 
első elágazásnál rögtön jobbra térünk, Havasnagyfalu (Mărişel) felé.

Rövid idő alatt a Gyalui-tó végén levő 
hídra jutunk, ahol feltűnik az 1400 mm 
átmérőjű vízvezeték, ezen keresztül kapja 
2008 óta Kolozsvár és sok más település 
az ivóvizet.

VP-02VP-02 VP-03VP-03
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VP-04 Egy igen rövid emelkedő után 
máris a Meleg-Szamosi gyűjtő-
tó gátján vagyunk, a RAJTtól 
majdnem 5 km-re és 46 m-t 
emelkedve. A gát hossza 68 m, 
magassága 33,5 m és mögötte 
4,25 km hosszan és 423 m leg-
nagyobb szélességben, 78 hek-
tár vízfelszín alatt 7,5 millió 
köbméter víz van.

A tó partján és az út mentén található Melegszamos (Someșu Cald) falu, a tó 
szemközti oldalán pedig takaros hétvégi házak sorakoznak. A víztározó végénél levő 
hídra érve, bal oldalon már feltűnik a Tarnicai-tó impozáns gátja.

VP-05 Innen elkezdődik az emelkedők sora, eddig még csak 81 métert emelked-
tünk az előző gát tszf. magasságához képest.

 A gát tetején tarthatunk egy kis jól megérdemelt pihenőt, közben elolvas-
hatjuk a Meleg-Szamos völgyében levő vízgyűjtő tavak adatait. Az 1974-
ben épült, 97 méter magasságú, ívelt gát mögött 8,4 km hosszan elnyúló tó 
legnagyobb mélysége 81 m, legnagyobb szélessége 600 méter, felülete 220 
hektár és 75 millió köbméter víz tárolására alkalmas.

Ha a gát tetejéről visszanézünk, ellá-
tunk a Meleg-Szamosi-tó végéig, a másik 
irányban pedig a hosszan elnyúló Tarni-
cai-tó tagolt partja arra enged következ-
tetni, hogy egy kanyargós, nagyobb 
emelkedő és ereszkedő nélküli, többnyire 
árnyékos útszakasz következik.

VP-04VP-04

VP-05VP-05
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További utunk során a tó vízfelülete egyre keskenyebb lesz, a völgy összeszűkül. 
A Tarnicai-tó gátjától 6,1 km-re, az út bal felét övező támfalból kivezető csőből csor-
gó forrásvízzel olthatjuk szomjunkat (VP-06).

Egy rövid szakaszon a keskeny mederben folyó Meleg-Szamos mellett haladunk, 
majd, az előző MP-tól 6,2 km-re, utunk áthalad a balról a völgybe tartó Porcului-
patakon (VP-07). További 300 m megtétele után újabb csorgóhoz érkezünk: szintén 
az út bal szélén, magasabban, a kőfalból kivezető csövön keresztül folyik a víz. A 
csorgóval szemben, az út jobb oldalán egy fi lagóriában lehet megpihenni (VP-08).

Sokat ne időzzünk itt, az ellenőrző pont már csak 1,25 km-re van innen.

Egy furcsa betonépítmény után a völgy kiszélesedik, és útelágazáshoz érkezünk, 
Havasnagyfalu (Mărişel), illetve Ruseşti-Prigoană, valamint Felsőszamos (Lăpuş-
teşti) felé. Az út bal oldalán levő kocsma-vegyesboltnál található az 1. EP. Itt a szer-
vezők vízzel és energiacsomaggal látják el a résztvevőket, akik igényeik szerint a 
kisboltban is bevásárolhatnak.

VP-06VP-06 VP-08VP-08
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HARMADIK SZAKASZ
Havasnagyfalui elágazás – Funtineli-tető

Miután elindulunk az 1. EP-tól, a Mărișel (Havasnagyfalu) útjelző táblánál balra 
térünk, elhagyjuk a Meleg-Szamos völgyét, és utunk felfelé a Lesi-patak (Pârâul 
Leşului) mentén folytatódik.

300 m után érintjük a hegy gyomrában levő vízierőmű bejáratát, ahol a Bélesi-
gyűjtőtó vize hajtja a 220 MW teljesítményű turbinákat.

Több helyen is átfolyásokkal találko-
zunk, az út alatt a domboldalból patakok 
csorognak a völgybe (VP-09 – 700 m 
tszfm., VP-10 – 834 m).
VP-11 Kisebb mosdásra is alkalmas pa-

takocska (910 m tszfm.)
VP-12 Újra áthaladunk a Lesi-patak fö-

lött, és ezzel el is hagyjuk a patak 
völgyét (934 m tszfm.).

Ezután erősen emelkedő szerpentines 
úton érünk föl 1000 m tszf. magasságba, 
ahol, enyhén tovább emelkedve, hamaro-
san Havasnagyfalu elszórt házai között 
folytatjuk utunkat.

1184 m-es magasságon, jobboldalt az 
Alpinistu nevű kocsma-vegyesbolt az első 
hely, ahol szükség esetén felfrissülhetünk 
(VP-13).

VP-13VP-13

VP-11VP-11
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Innen 200 m-re útelágazáshoz érkezünk: balra a község központja felé vezet egy 
út, de mi előre megyünk tovább (VP-14).

Alig 50 m-re újabb pihenési lehetőség adódik, baloldalt: a Popasul Iancului ven-
déglő (VP-15).

További 650 méter után, 1221 m 
tszf. magasságon, elágazáshoz 
érünk (VP-16). A bal oldali út visz-
szavisz a Hideg-Szamos völgyébe, a 
12 km-re levő Szamosfőre (Mă-
guri-Răcătău), a jobbra vezető, asz-
faltos úton pedig, a tábla szerint 
13  km után, Jósikafalvára (Beliș) 
érünk.

Elindulunk jobb felé, és még enyhén emelkedni fogunk. Az elágazástól 1,15 km-
re elhaladunk a Cabana Moţilor panzió (VP-17), majd további 1 km után a Rogalu 
Impex (VP-18) kocsma-vegyesbolt előtt.

VP-14VP-14 VP-15VP-15

VP-16VP-16

VP-17VP-17 VP-18VP-18
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Ezt követően, Havasnagyfalut elhagyva, egy nagy tisztásra érünk (1327 m tszfm.), 
ahol messziről látható egy emlékmű, benne egy kisebb fehér és egy nagyobb, fekete 
márvány kereszt (Avram Iancu keresztje).

A tisztáson feltűnik az a fi lagória, amelyben a második ellenőrző pont van be-
rendezve. Itt be kell várni a túra többi résztvevőjét, 13:30-ig ne induljunk tovább.

A 2. EP-nál a beérkező kerékpárosok átvehetik a Vasvári-kitűzőt. A pontbírók-
nál lehet vizet igényelni, majd 11:30-tól kezdődően szendvicseket is biztosítunk a 
résztvevőknek.
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NEGYEDIK SZAKASZ
Funtineli-tető – Bélesi-tó, Vasvári-emlékhely

A jól megérdemelt pihenő után, 13:30–13:45 óra között elindulunk a Bélesi-tó 
partján levő emlékhely felé. Egy elég rövid (2,3 km-es), de meredek és veszélyes 
ereszkedő következik, az útburkolat nagyon rossz állapotú, ezért lassan és óvatosan 
haladjunk. Az aljban („La Grinzi”, VP-19) az út becsatlakozik a DN 1R országútba. 

A legenda szerint a „gerendáknál” elnevezés talán Vasváriék hadmozdulatainak 
akadályozására, az ellenség által emelt gerendatorlaszokra utal. Ennek a helynek a 
közelében esett el Vasvári Pál és a Rákóczi-szabadcsapat többi tagja 1849. július 
6-án. A 19. sz. végén és a 20. sz. elején itt rendezte az EKE a Vasvári-megemlékezé-
seit. A szurdokot, ahol a szabadsághősök feltételezett nyughelye van, ma a Bélesi 
víztározó borítja. 

Innen balra Poiana Horea, illetve Fehérvölgy (Albac) felé vezet az út, de mi jobb-
ra, Bánff yhunyad (Huedin) irányába térve haladunk tovább, és hamarosan meglát-
juk bal oldalunkon a Bélesi-tó tükrét.

Az eltérőtől 3,5 km-re, az út bal oldalán a fenyőfák között egy földút vezet a tó 
partjára. Itt található a harmadik ellenőrző pont. Az út szélén parkoló, színes mo-
linókkal jelzett autónál bélyegeztessük le igazolólapunkat.

Ezt követően a földúton gyalogosan le-
mehetünk a tópartra, ahol a fenyves lábá-
nál kis, füves-homokos partszakasz talál-
ható. Ezt tartják a szabadságharcosok 
vesztőhelyéhez vagy sírhelyéhez legköze-
lebb eső, ma is megközelíthető helynek. Itt 
14:00 órai kezdettel részt vehetünk a kö-
rösfői Rákóczi Kultúregylet által az elesett 
forradalmárok tiszteletére szervezett meg-
emlékezésen.

VP-19VP-19



16

Győrff y István szerint Vasvári Pál halálának körülményeiről több, egymástól elté-
rő leírás1 létezik: egyik szerint „megsebesülve lóháton menekült Beles felé, s útközben 
egy forrásnál megállt, hogy sebeit kimossa, ekkor utolérték s dárdával a földhöz 
szegezték”2, egy másik verzió szerint „hátravonulása közben a Vasvári lova egy vastag 
levágott fán átszöktetni akarva megbotlott, elesett, a ló nyaka kifi camodott és Vasvárit 
Szelezsán Juon tribun egy baltával úgy vágta fejbe, hogy feje azonnal széthasadt s 
meghalt”3. Ugyanitt azt írja Győrff y István, hogy az 1918. május 11–13-i és 18–21-i 
útján „a Funtinelle tisztásról (1341 m t.sz.f.) Jósikafalvára lefelé haladóban kb. 1170 m 
t.sz.f. m.-ban, a mostani kocsiúttól kissé oldalt, a »La Grincz« nevü helyen,4 egy szity-
tyós, vizenyős helyen gerendákkal körül-keritett sirhant, felette egyszerü oszlop, rajta 
fatábla és ezen felirás: »Vasvári Pál sirja« késztet megállásra.”

Tény az, hogy innen, ahol most vagyunk, alacsonyabb vízállás esetén, amikor a tó 
szintje 20–30 méterrel is lennebb van, a szemközti oldalban teljes pompájában lát-
hatóvá válik az Urmánczy-kápolna, más néven Vasvári-kápolna, amelyben el volt 
helyezve a Melka Vince (1834–1911), Prága környékéről Erdélybe honosodott ko-
lozsvári festőművész által festett oltárkép.

A kétalakos kompozíció egyik modellje állítólag Teleki Blanka grófnő volt. A vél-
hetően róla mintázott Madonna-alak kézmozdulatával az előtérben haldokló Vas-
vári Pálra irányítja a fi gyelmet. (Forrás: Sas Péter: Melka Vince, Művelődés, 2009.)

1 Írása hivatkozásokkal megjelent a Turistaság és Alpinizmusban, 1918–19. IX. évf., 121. p., 
eredeti helyesírással.
2 1848–49. Tört. Lapok, V. évf., 1896, 116. p.
3 1848–49. Tört. Lapok, I. évf., 1892, 35. p.
4 1848–49. Tört. Lapok, I. évf., 1892, 138. p.
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Melka Vince: A jósikafalvi kápolna oltárképe
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ÖTÖDIK SZAKASZ
Bélesi-tó, Vasvári-emlékhely – Bánff yhunyad, Kudor-porta

A megemlékezés után a műúton Jósikafalva irányába 450 métert továbbhaladva 
elérkezünk a Bélesi-tó gátjához (VP-20).

Az 1970–74 között épült Bélesi-tó (Lacul Fântânele) gátja 92 m magas, 410 m 
hosszú. A gát több mint 2 millió köbméter kőzetet foglal magában, a tó pedig 213 
millió köbméter vizet képes tárolni. A tó hossza 22 km, a víztükör tengerszint fölöt-
ti magassága kb. 1000 m, felülete 815 hektár, legnagyobb szélessége 748 m, legna-
gyobb mélysége 96 m. Az 1976-ban átadott havasnagyfalui vízierőműbe (CHE Mă-
rişelu) 4 m-es átmérőjű alagúton keresztül jut el a tó vize, további alagutak a Hideg-
Szamos, Jára és más kisebb patakok vizét vezetik a hegy gyomrában levő turbinákhoz.

Jósikafalva (Beliş) eredetileg a víz által elöntött völgyben volt, az új helyén most 
kb. 1150 m magasan fekszik. Ide még fel kell kapaszkodnunk (VP-21).

A faluból kiérve, jobbra 
van egy eltérő Bánff ytelep-
re (Dealu Negru), de mi 
előre megyünk, és csak 
érintjük ezt a falut. 

VP-20VP-20

VP-21VP-21
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Kisebb emelkedőt követően a tetőről pompás kilátás nyílik a Vlegyászára (Vigyá-
zó, Vlădeasa, 1836 m), majd előhegyére, a Kalotaszentkirály felett magasodó Kő-
hegyre és ennek csúcsaira (Hármas-Kőszikla – 1056 m, illetve Tömöldök – 1150 m).

Aztán elkezdődik a komoly ereszkedő, jó minőségű, kanyargós aszfaltúton. A jó-
sikafalvi tetőtől 13 km-re, 450 méternyi szintereszkedés után érkezünk a Kiskalota 
(Călăţele) falu kezdetét jelző helységnévtáblához (VP-22).

Innen tovább, a DN 1R műútról több letérő is van, az első fontosabb mellékút 
(DJ 108C) balra, Meregyó (Mărgău) irányába visz (Meregyón Vasváriék egyik tábo-
rozó helye volt), és Pádisra le-
het feljutni rajta (VP-23). Az 
első, 2001-es Vasvári kerékpá-
ros túra itt balra tért, a kerék-
párosok akkor Székelyjóba 
mentek, az EKE-vándortábor-
ba.

Mi viszont továbbra is előre, 
Bánff yhunyad felé tartunk.

VP-22VP-22

VP-23VP-23
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VP-24 Hamarosan Nagykalotára (Căla-
ta) érkezünk. A faluban jobbra, 
Magyarvalkó (Văleni), illetve Ma-
gyargyerőmonostor (Mănăsti-
reni) irányába vezet egy mellékút 
(DJ 108C). 2002–2004 között a 
túra útvonala itt jobbra tért Ma-
gyarvalkó felé, ahol az 1261-ben 
épült református templom cinter-
mében Vasvári-kopjafa áll. Innen 
Magyar gyerő monostoron, majd Erdőfalván (Ardeova) áthaladva érkeztek 
meg a kerékpárosok Körösfőre.

Továbbra is folytatjuk elő-
re utunkat, és 8 km megtétele 
után, Bánff yhunyadra beér-
kezve, a főút bal oldalán, egy 
magas fenyőfa árnyékában, 
egy emeletes ház (44-46. sz., 
Kudor-porta) udvarán van a 
negyedik ellenőrzőpont.

Az igazolólap lebélyegeztetését követően a Kudor család vendégszeretetét élvez-
hetjük, és megcsodálhatjuk saját alkotásaikból álló magánkiállításukat is.

VP-24VP-24
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HATODIK SZAKASZ
Bánff yhunyad, Kudor-porta – Körösfő

Miután kicsit pihentünk, lehető-
leg legkésőbb 17:20 órakor, elindu-
lunk az innen 7,1 km-re és 20–25 
percnyi menetidőre levő CÉLhoz, 
Körösfő irányába. Bánff y hunyad 
központja felé indulunk, de 200 m 
után jobbra fordulva rövidíthetünk 
(VP-25).

Az aszfaltozott utca kivezet a Nagyvárad–Kolozsvár közötti E60-as (DN 1) műút-
ra, amelyen jobbra fordulunk, elhagyjuk a várost, áthaladunk Sárvásáron (Şaula), 
majd megérkezünk Körösfőre (Izvoru Crişului).

VP-25VP-25
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A helységnévtáblától kb. 
500 m-re megérkezünk a 
CÉLhoz: Körös Vendég-
ház, Főút (Hóstát út) 311. 
szám. Itt megkaphatjuk az 
utolsó bélyeget igazolóla-
punkra, és átvehetjük a túra 
sikeres teljesítését elismerő 
oklevelet. Körösfői vendég-
látóink a CÉLnál kis harap-
nivalóval is jutalmazzák a 
beérkező résztvevőket. 

Miután megpihentünk, 
látogassuk meg a szom-
szédos, 318. házszámnál a 
Vasvári Pál-emlékszobát is.

Azoknak a résztvevők-
nek, akik szeretnének részt 
venni a megemlékező ün-
nepségen, 17:45–17:50 kö-
zött gyülekezniük kell, 
mert csoportosan indulunk 
el a főúton Bánff yhunyad 
irányába, majd kb. 200 m 
után balra fordulunk a Se-
bes-Körös hídján át, a falu 
központja felé. A második utcánál ismét balra fordulunk, és megérkezünk a refor-
mátus templom előtt levő, 1995-ben felavatott Vasvári-kopjafához.

Itt 18:00 órakor kezdődik a koszorúzási ünnepség, amelyen hagyományosan 
 tiszavasvári, nyírvasvári és budapesti vendégek is szoktak résztvenni. A megemléke-
zés után minden kerékpárost vacsorára várunk a körösfői Bartók Béla Művelődési 
Házba (19:00–20:15 között).

A vacsora után – terv szerint 20:20–20:30 között – a művelődési ház előtt gyüle-
kezünk. Várhatóan innen indulnak a személy- és kerékpárszállító járművek Kolozs-
várra, és kb. 21:15-kor megérkeznek a Kolozsvár bejáratánál levő Vivo! bevásárló-
központ parkolójába.
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Kós Károly Gyalogos és Kerékpáros Emlék- és Teljesítménytúrák
2018. augusztus 18., szombat

A IX. Kolozsvári Magyar Napok keretében szervezzük a Kós Károly Kerékpáros Emlék- 
és Teljesítménytúra IV. kiírását, ezúttal négy távon:
•  Kós Kerékpáros 25 (24 km): Gyerővásárhely, Református Parókia (RAJT) – Jegenyei me-

nedékház – Ordományos – Riszeg-tető – Sztána, Szentimrei-villa (CÉL)
•  Kós Kerékpáros 35 (34 km) (ÚJ): Sztána, református templom (RAJT) – Kispetri, refor-

mátus templom – Váralmás – Almási-vár – Farnas, református templom – Zsobok, refor-
mátus templom – Riszeg-tető – Szentimrei-villa (CÉL)

•  Kós Kerékpáros 40 (40 km): Gorbói országút (RAJT) – Gyerőff y-szöktető – Gyerővásár-
hely, Református Parókia – Jegenyei menedékház – Ordományos – Riszeg-tető – Sztána, 
Szentimrei-villa (CÉL)

•  Kós Kerékpáros 60 (61 km): Kolozsvár, Kakasos Templom (RAJT) – Hója-erdő – Kánya-
fő – Kis-Martonos-tető – Bátori-hegy – Gorbói országút – Gyerőff y-szöktető – Gyerővá-
sárhely, Református Parókia – Jegenyei menedékház – Ordományos – Riszeg-tető – Sztá-
na, Szentimrei-villa (CÉL)

Megjegyzések
•  a K25-ös túra résztvevői számára szállítást biztosítunk a RAJTh oz, Gyerővásárhely köz-

pontjába
•  a K35-ös túra résztvevői számára szállítást biztosítunk a RAJTh oz, Sztána központjába
•  a K40-es túra résztvevőit pedig a DN1-

E60-as országút Gyalu–Magyarkapus sza-
kaszán levő Bendkopp-letérőig fogjuk 
szállítani. Innen 4,7 km-re, a Gorbói-út 
tetején van a 40 km-es kerékpáros túra 
RAJTja.

•  a kerékpáros résztvevőknek a CÉLba ér-
kezés után még kb. 6 km-t kell tekerniük a 
hazaszállításukat biztosító járművekig.
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A Kós Károly Gyalogos Emlék- és Teljesítménytúra XV. kiírását három távon, négy 
változatban hirdetjük meg:
•  Kós Gyalogos 10 (11 km): Sztána, állomás (RAJT) – Csiga-domb – Riszeg-tető – Szent-

imrei villa (CÉL)
•  Kós Gyalogos 25A (26 km): Sztána, állomás (RAJT) – Sztána, református templom – 

Kispetri, református templom – Almási-vár – Zsobok, református templom – Riszeg-tető 
– Szentimrei-villa (CÉL)

•  Kós Gyalogos 25B (24 km): Sztána, református templom (RAJT) – Kispetri, református 
templom – Almási-vár – Zsobok, református templom – Riszeg-tető – Szentimrei-villa 
(CÉL)

•  Kós Gyalogos 55 (53 km): Kolozsvár, Kakasos Templom (RAJT) – Hója-erdő – Kányafő 
– Kis-Martonos tető – Bátori-hegy – Gorbói országút – Gyerőff y-szöktető – Gyerővásár-
hely, Református Parókia – Jegenye, kőbánya-letérő – Ordományos – Riszeg-tető – Szent-
imrei-villa (CÉL)

Megjegyzések
•  a Kós Gy10 és a Kós Gy25A túrán induló résztvevők számára Sztána-állomástelep meg-

közelítését vonattal javasoljuk, NEM autóval (környezetkímélési meggondolásokból, az 
út minősége, illetve a parkolási 
lehetőségek korlátozottsága (max. 
10–15 autó) miatt

•  a Kós Gy25B túra résztvevői 
Zsobokról, 4 km-es jó minőségű 
makadámúton könnyen el tud-
nak jutni Sztána falu központjá-
ba, ahol megfelelően leparkol-
hatják autóikat a túra végéig

•  a Gy10-es és Gy25-ös túrák 
résztvevőinek nem szervezünk 
visszaszállítást Kolozsvárra – 
mindenkinek lehetősége lesz a 
délutáni vonatokkal visszautazni

•  a CÉLba érkezett Gy55-ös résztvevők Kolozsvárra utazása számításaink szerint lehet-
séges vonattal, vagy, szükség esetén, a szervezők biztosítják autós visszaszállításukat.

A túrákra benevezni CSAK ELŐZETESEN lehet (a RAJTnál NEM):
•  a túrák honlapján (www.ekekolozsvar.ro/teljesitmenyturak – várhatóan július 15-től 

kezdve)
•  a regisztrációs pontoknál: a Szabadság napilap titkárságán vagy a Nyilas Misi Tehetségtá-

mogató Egyesület irodájában.
A túrákkal kapcsolatos egyéb információt a teljesitmenyturak@ekekolozsvar.ro e-mail-

címen lehet igényelni.
A nevezési időszak kezdetét a médiában és Facebookon (facebook.com/ekekolozsvar), 

illetve a kolozsvári EKE honlapján fogjuk meghirdetni.
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A Bélesi-tó partján 2001-ben… … 2004-ben…

… és 2016-ban

2012, itatás a Tarnicai-tó mentén

2014, útban felfelé, Havasnagyfaluban 2015, rajt Gyaluból

2013, Funtineli-tető

2007, indulás a Funtineli-tetőről



2017, előrajt

2016, folyik a munka az 1. EP-nál 2016, a Vasvári-kopjafánál

2017, Körösfő, CÉL
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