


A BÁNFFY KŐHEGY A/B/C ÚTVONALA VÁZLATOSAN

Mindhárom túraváltozat a Magyarókerekét Székelyjóval összekötő DJ 103J megyei út 
tetejének közelében levő parkolóból indul.

A Bánff y Gyalogos Kőhegy A túra útvonala vázlatosan:
Parkoló (RAJT) – Dulului-csúcs – Hármas kőszikla-csúcs (2. EP) – Kőhegy tava (1. EP) 

– Kalotaszentkirály-Zentelke (CÉL).
A Bánff y Gyalogos Kőhegy B túra útvonala vázlatosan:
Parkoló (RAJT) – Kőhegy tava (1. EP) – Hármas kőszikla-csúcs (2. EP) – Tomordok-csúcs 

(3. EP) – Kalotaszentkirály-Zentelke (CÉL).
A Bánff y Gyalogos Kőhegy C túra útvonala vázlatosan:
Parkoló (RAJT) – Dulului-csúcs – Hármas kőszikla-csúcs (2. EP) – Tomordok-csúcs 

(3. P) – Kalotaszentkirály-Zentelke (CÉL).

A túrák jellemzői Gy Kőhegy A Gy Kőhegy B Gy Kőhegy C
Útvonal hossza (km) 11,93 13,62 13,19
Szintidő (óra) 5 6,5 6
Teljes szintemelkedés (m) 440 574 583
Teljes szintereszkedés (m) 614 752 758
A túra nehézségi foka könnyű könnyű könnyű

Azoknak a résztvevőknek, akik valamilyen okból nem tudják vagy nem akarják folytatni 
a túrát, a következő (autóval is könnyen megközelíthető) helyeket ajánljuk kiszállásra: B-22 
útvonalpont, Kőhegy tava.

Kalotaszentkirály-Zentelke, lakodalmas terem (BEJELENTKEZÉS)
Az indítócsomagok átvételét követően a résztvevőket busszal elszállítjuk a Magyarókere-

két Székelyjóval összekötő DJ 103J megyei út tetejének közelében levő parkolóba (RAJT), 
ahonnan a gyalogtúra kezdődik.

Gy Kőhegy A, Gy Kőhegy C
Parkoló (RAJT) – Hármas kőszikla-csúcs (2. EP) (3,26 km)

A parkolótól elindulunk felfele az aszfaltúton. Kb. 300 m után (B-40) feltérünk balra az út 
fölött, az ezzel párhuzamosan vezető füves útra, és ezen haladunk még 400 m-t (B-41), majd 
elindulunk meredeken felfele, egy árok szélét követve. Alig 0,5 km mászás után megérkezünk 
a Dulului-csúcsra (920 m). Innen kb. fél km-t ereszkedünk, amíg észlelünk egy balról, a 
völgyből érkező szekérutat (B-43a). Ezen haladunk további 430 m-t, itt csatlakozik be a 
völgyből érkező, -tal jelzett ösvény (B-43). Tovább haladunk előre, kb. 300 m után balra 
egy kilátóra térhetünk le, ahonnan lenézhetünk a Kőhegy tavára is. További 670 m-re, egy 
magaslati ponton találunk egy csúcsjelző követ (valamikor ezt a pontot minősítették „hiva-
talosan” csúcsként). Még 100 m és megérkezünk az 1050 m magas Hármas kőszikla-csúcson 
levő EP-hez, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a kalotaszegi medencére.

Gy Kőhegy B
Parkoló (RAJT) – Kőhegy tava (1. EP) (1,58 km)

A parkolótól lefele indulunk, majd kb. 130 m után (B-10) feltérünk jobbra egy földes útra. 
Ezen kb. 1,4 km-t megyünk, először elég meredeken felfele, majd szinten haladva, és megér-
kezünk a forrás által táplált Kőhegy tava mellett felállított EKE-sátorban levő EP-hez.

Gy Kőhegy A
Hármas kőszikla-csúcs (2. EP) – Kőhegy tava (1. EP) (2,11 km)

A csúcsról visszatérünk azon az úton, amelyen jöttünk, és egészen a hegynyeregben levő 
(B-43) pontig haladunk kb. 1,1 km-t. Innen jobbra térünk a völgy felé. Egy kis erdőn keresz-
tül alig 500 m-t ereszkedünk a  jelzéseket követve, és elérjük a Kőhegy alatt, a gerinccel 
párhuzamosan haladó földutat (B-42). Ezen jobbra indulunk, és további 0,5 km után megér-
kezünk a forrás által táplált Kőhegy tava mellett felállított EKE-sátorban levő EP-hez.

Gy Kőhegy B
Kőhegy tava (1. EP) – Hármas kőszikla-csúcs (2. EP) (2,11 km)

Az EP-től elindulunk visszafele azon az úton, amelyen idejöttünk. Kb. 0,5 km után (B-42) 
balra felfele térünk az erdő irányába, és a  jelzésekkel ellátott ösvényt követjük további 500 
m-en keresztül egészen a nyeregig, ahol keresztezzük a gerincen haladó szekérutat (B-43). Itt 
balra fordulunk, és követjük a szekérutat. Kb. 300 m után balra egy kilátóra térhetünk le, 
ahonnan lenézhetünk a Kőhegy tavára is. További 670 m-re, egy magaslati ponton találunk 
egy csúcsjelző követ (valamikor ezt a pontot minősítették „hivatalosan” csúcsként). Még 100 
m, és megérkezünk az 1050 m magas Hármas kőszikla-csúcson levő EP-hez, ahonnan gyö-
nyörű kilátás nyílik a kalotaszegi medencére.

Gy Kőhegy B, Gy Kőhegy C
Hármas kőszikla-csúcs (2. EP) – Tomordok-csúcs (3. EP) (1,88 km)

A pihenő után rövid ideig még a gerincen, erdőben haladunk tovább, majd jobbra leeresz-
kedünk egy málnás irtáson keresztül a hegy oldalába, egészen addig, amíg találkozunk a 
Székelyjó irányából érkező, -gel jelzett út végével (B-08c). Az EP-től idáig 1 km-t jöttünk. 
Innen először egy fakitermelő úton, majd az erdőn keresztül vezető ösvényen újra emelke-
dünk. Kb. 600 m után kiérünk az erdőből, és megérkezünk a Tomordok előtti nyeregbe 
(B-08d). Itt jobbra térünk, és még kb. 300 m-t megyünk meredeken felfele, az 1150 m magas 
Tomordok-csúcsra, az EP-hez.

Gy Kőhegy B, Gy Kőhegy C:
Tomordok-csúcs (3. EP) – Kalota-

szentkirály-Zentelke (CÉL) (8,05 km)

Gy Kőhegy A:
Kőhegy tava (1. EP) – 

Kalotaszentkirály-Zentelke (CÉL) (6,56 km)
A pihenőt és tájcsodálást követően kb. 
550 m-t ereszkedünk a kolozsvári EKE 
által 2020-ban létrehozott ösvényen a 
hegynyeregig (B-24), ahol egy széles 
földúttal találkozunk. Ezen balra lefele 
indulunk, erdőben haladunk 3 km-t, 
amíg elérjük az aszfaltutat (B-22). Innen 
az út mentén jobbra/lefele indulunk, és 
3,21 km után a település határában 
útelágazáshoz érkezünk (B-11).

Elindulunk felfele a földúton, amely a tó körül ha-
lad, majd egy kanyargós aszfaltútba torkollik. En-
nek mentén majdnem 2 km-t haladunk, majd le-
térünk balra egy szekérútra (B-20). 1,3 km után 
egy kis farm határához érkezünk (B-21). Itt jobb-
ra térünk, és átkelünk a patak hídján. Ezután vagy 
balra térve a farm mellett vezető ösvényen érjük 
el újra az aszfaltos utat (B-23), vagy pedig (ha a 
farmot éppen kutyák őrzik) a legrövidebb, rá me-
rőleges ösvényen megyünk ki az útra (B-21a). Az 
aszfaltos úton haladunk lefele, amíg a település 
határában útelágazáshoz érkezünk (B-11).

A B-11 elágazásnál a bal oldali makadámút a falu központja felé vezet.
A jobb felé vezető aszfaltos utat ajánljuk, amelyen a Tölgy-patak völgyében, a falu szemet 
gyönyörködtető Bácsmege utcáján, majd a Templom  útján érkezünk a református temp-
lomhoz. A templom mellett, a bal oldali utcán (Kiszely szoros) leereszkedünk az iskola felé, 
elhaladunk előtte, majd balra térünk a Kalota folyó partján, és megérkezünk a Tölgy-patak 
kis hídja előtti, bal oldali épületben levő lakodalmas teremnél berendezett CÉLhoz.

B C D E F G H
RAJT / START
10:00 – 11:00

DJ 103J
parkoló / parcare / parking

11,93 3,26 757 371 78 292

2. EP/PC/CP
11:30 – 13:00 Peak

3,26 8,67 2,11 1049 32 257 -225

1. EP/PC/CP
10:30 – 14:00 Lake

5,37 6,56 6,56 824 39 280 -242

CÉL / SOSIRE / FINISH
13:30 – 17:00 Sâncraiu

11,93 582

Hiking

B C D E F G H
RAJT / START
10:00 – 11:00

DJ 103J
parkoló / parcare / parking

13,62 1,58 757 105 41 67

1. EP/PC/CP
10:30 – 14:00 Lake

1,58 12,04 2,11 824 257 31 225

2. EP/PC/CP
11:30 – 13:00 Peak

3,69 9,93 1,88 1049 189 90 100

3. EP/PC/CP
12:00 – 14:00 Vf. Bogdanului Peak

5,57 8,05 8,05 1149 25 592 -567

CÉL / SOSIRE / FINISH
13:30 – 17:00 Sâncraiu

13,62 582

Hiking

B C D E F G H
RAJT / START
10:00 – 11:00

DJ 103J
parkoló / parcare / parking

13,19 3,26 757 371 78 292

2. EP/PC/CP
11:30 – 13:00 Peak

3,26 9,93 1,88 1049 189 90 100

3. EP/PC/CP
12:00 – 14:00 Vf. Bogdanului Peak

5,14 8,05 8,05 1149 25 592 -567

CÉL / SOSIRE / FINISH
13:30 – 17:00 Sâncraiu

13,19 582

Hiking
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