


A BÁNFFY GYALOGOS 22 ÚTVONALA VÁZLATOSAN

Havasrekettye (ELŐRAJT) – Susman/Stanciu-tisztás (RAJT) – Rekiceli (Menyasszony 
fátyla) vízesés (1. EP) – Fehér-kövek (2. EP) – Vlegyásza menedékház (3. EP) – Havasrogoz 
(Rogojel), mamutfenyő (4. EP) – Székelyjó (Săcuieu) (CÉL).

Az útvonal hossza 22,3 km, a szervezők által megszabott szintidő 9 óra.
Teljes szintemelkedés: 1148 m, teljes szintereszkedés: 1492 m.
A túra minősítése: közepes.

A BÁNFFY GYALOGOS 35 ÚTVONALA VÁZLATOSAN

Havasrekettye (ELŐRAJT) – Susman/Stanciu-tisztás (RAJT) – Rekiceli (Menyasszony 
fátyla) vízesés (1. EP) – Fehér-kövek (2. EP) – Vlegyásza menedékház (3. EP) – Havasrogoz 
(Rogojel), mamutfenyő (4. EP) – Székelyjó (Săcuieu) (5. EP) – Kőhegy tava (6. EP) – Kalota-
szentkirály (CÉL).

A túra minősítése: közepes.
Az útvonal hossza 35,2 km, a szervezők által megszabott szintidő 12 óra.
Teljes szintemelkedés: 1443 m, teljes szintereszkedés: 1817 m.
Azoknak a résztvevőknek, akik valamilyen okból nem tudják vagy nem akarják folytatni 

a túrát, a következő (autóval is könnyen megközelíthető) helyeket ajánljuk kiszállásra: Szé-
kelyjó, Kőhegy tava.

Szükséghelyzetben (pl. szélsőséges időjárás) a szervezők fenntartják a jogot a túra útvo-
nalának megváltoztatására, illetve a túra egészének vagy egyes szakaszainak törlésére.

Havasrekettye (Răchițele), Corana bár (ELŐRAJT)
Az indítócsomagok átvételét követően a résztvevőket busszal elszállítjuk a Susman/Stan-

ciu-tisztással szemben lévő útelágazásig (RAJT), ahonnan a gyalogtúra kezdődik.

Havasrekettye, Susman/Stanciu-tisztás (RAJT) – Rekiceli-vízesés (1. EP) (1,25 km)
1,25 km-es sétával kezdődik a túra, eleinte aszfalton, majd 1 km-en keresztül köves úton, 

és megérkezünk a vízesés előtt levő fi lagóriában berendezett 1. EP-hoz. Ez az útszakasz piros 
pont turistajelzéssel van ellátva.

Rekiceli-vízesés (1. EP) – Fehér-kövek (2. EP) (6,13 km)
Tovább indulva, az első hajtűkanyarban forrást találunk. Hamarosan jobbra elágazik egy 

ösvény a Lespezi-csúcs irányába, innen már a kék pont jelzéseket kell követnünk.
Enyhén emelkedő köves úton haladunk, majd 3,12 km-re az 1. EP-tól hármas útelágazás-

hoz érkezünk (B-01).
A középső, sárga háromszöggel jelzett ösvényt választjuk, felmászunk a mészkősziklára. 

Alóla, a hajdani kaolinbányából tiszta vizű búvópatak jön elő, itt feltölthetjük kulacsainkat.
Elindulunk felfelé, eleinte erdőben, majd havasi legelőn vágunk át, és kb. 1 km múlva újra 

forráshoz érkezünk. Itt mosdásra is alkalmas itató is van. További 1 km után keresztezzük a 
kék ponttal jelzett erdei utat (B-02), amelyen jobbra térünk.

1 km-es gyaloglás után elérjük az ellenőrző pontot, ahonnan ritka szép kilátás nyílik a 
Fehér-kövek sziklacsoportjára.

Fehér-kövek (2. EP) – Vlegyásza-menedékház (3. EP) (5,76 km)
Három turistajelzés vezet további utunkon: kék pont, piros pont és kék sáv. 5,76 km-t 

haladunk, nagyrészt erdőben, és megérkezünk a menedékház alá.

Vlegyásza-menedékház (3. EP) – Havasrogoz, mamutfenyő (4. EP) (5,85 km)
Rövid és gyors (2,57 km-es) ereszkedést követően beérünk Havasrogoz (Rogojel) házai 

közé. Egy táblával, nyilakkal, szalagokkal kijelzett útelágazásnál balra kell térnünk (B-03), a 
mamutfenyő irányába. Alig 400 m után kétfelé ágazik az út (B-04): jobbra felfelé kell tovább 
haladni.

A kék sáv jelzés röviddel a B-04 pont után balra letér útvonalunkról, majd az Ördön-
gös-patak völgyén keresztül kivezet a Sebesvár–Székelyjó-műútra. Mi az úton haladunk to-
vább, a szalagokat követve. Valamivel a B-05 pont előtt, balról a sárga háromszöggel jelzett 
útvonal csatlakozik az utunkra, majd ezen halad tovább.

2,83 km-t megyünk nagyon jó makadámúton, amíg megérkezünk ahhoz a telekhez, ame-
lyen a több mint százéves fa magaslik.

Betérünk balra a villanypásztoros kerítés mentén (B-05), és az óriásfa tövében találjuk az 
EKE-sátorban berendezett EP-t.

Havasrogoz, mamutfenyő (4. EP) – Székelyjó (5. EP) (3,29 km)
Visszatérünk a falusi makadámútra, és balra indulunk. Majdnem 2 km után letérünk bal-

ra, egy villanypásztorral bekerített telken levő fenyvesbe (B-06). Az erdei ösvényen továbbra 
is a sárga háromszög jelzéseket követjük.

Figyelem: a villanypásztor huzala általában áramtalanított állapotban van, de tudatában 
kell lennünk annak, hogy magánterületre hatoltunk be, a tulajdonos engedélyével. Feltétlenül 
vigyázzunk a huzal épségére, ellenkező esetben kellemetlenségeket okozunk a szervezőknek!

Miután kiérünk az erdőből, meglátjuk a Székelyjó-patakot. A jelzéseket követve haladunk 
a patak irányába, majd – szükség esetén a szervezők által felállított hídon keresztül – átke-
lünk a vízen, és megérkezünk Székelyjó (Săcuieu) községbe. Az előző útvonalponttól alig 
1 km után kiérünk a műútra (B-07), ezen balra térünk, és 350 m múlva elérjük az EP-t, amely 
a község elején, egy bal oldalt levő emeletes ház (181B sz.) földszintjén levő kisüzlet előteré-
ben működik.

A Bánff y Gyalogos 22 túra itt véget ér, innen járművekkel szállítjuk a résztvevőket Kalota-
szentkirály-Zentelkére.

Székelyjó (5. EP) – Kőhegy tava (6. EP) (5,47 km)
A 103H megyei úton elindulunk balra, Sebesvár (Bologa) irányába. 630 m-t haladunk, 

majd a falu központjában levő elágazásnál (B-09) jobbra térünk a 103J megyei útra, Magya-
rókereke (Alunișu) irányába. Eleinte jobb minőségű a makadámút, majd emelkedni kezd és 
kövesebb, gödrösebb lesz. 2,5 km-en emelkedünk 160 métert, majd ereszkedünk közel 900 
m-en keresztül, egy idő után aszfaltozott útszakaszon haladva.

Letérünk jobbra egy földútra (B-10), és ezen haladunk, a jelzéseket fi gyelve. Elhaladunk a 
kisebbik, időszakos tó mellett, majd a műúttól alig 1,5 km-es sétát követően megérkezünk a 
forrás által táplált nagyobbik tavacska mellett felállított EKE-sátorban levő EP-hoz.

Kőhegy tava (6. EP) – Kalotaszentkirály-Zentelke (CÉL) (7,44 km)
Továbbmegyünk a földúton, amely kelet felé kerüli meg a tavat, majd egy gyönyörű, ka-

nyargós aszfaltútba torkollik. Ez levezet a völgyben levő községbe. 6,23 kilométert haladunk 
tovább, amíg a helység határában útelágazáshoz érkezünk (B-11).

A bal oldali makadámút a falu központja felé vezet. A jobb felé vezető aszfaltos utat ajánl-
juk, amelyen a Tölgy-patak völgyében, a falu szemet gyönyörködtető Bácsmege utcáján érjük 
el a református templomot, majd célunkat, az Ady Endre Általános Iskolát.
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