


A BÁNFFY KERÉKPÁROS 60 ÚTVONALA VÁZLATOSAN

Kalotaszentkirály-Zentelke, Ady Endre Általános Iskola (RAJT) – Nagykalota (Călata) – 
Meregyó (Mărgău) – Szkrind (Scrind-Frăsinet) – Havasrekettye (4. EP) – Rekiceli (Menyasz-
szony fátyla) vízesés (5. EP) – Havasrekettye – Székelyjó (6. EP) – Kőhegy tava (7. EP) – Ka-
lotaszentkirály-Zentelke, Ady Endre Általános Iskola (CÉL).

Az útvonal hossza 58,8 km, a szervezők által megszabott szintidő 6 óra, de becsléseink 
szerint a túrát akár 4 óra alatt is lehet teljesíteni.

Teljes szintemelkedés: 1070 m, teljes szintereszkedés: 1098 m.
A túra minősítése: közepes – könnyen teljesíthető bárki számára.

A BÁNFFY KERÉKPÁROS 85 ÚTVONALA VÁZLATOSAN

Kalotaszentkirály-Zentelke, Ady Endre Általános Iskola (RAJT) – Magyarvalkó (Văleni) 
– Magyargyerőmonostor (Mănăstireni) (1. EP) – Jósikafalva (Beliș) (2. EP) – Kerekhegy 
(Dealu Botii) (3. EP) – Havasrekettye (4. EP) – Rekiceli (Menyasszony fátyla) vízesés (5. EP) 
– Havasrekettye – Székelyjó (6. EP) – Kőhegy tava (7. EP) – Kalotaszentkirály-Zentelke, Ady 
Endre Általános Iskola (CÉL).

Az útvonal hossza 83,33 km, a szervezők által megszabott szintidő 11 óra, de becsléseink 
szerint a túrát akár 8 óra alatt is lehet teljesíteni.

Teljes szintemelkedés: 1867 m, teljes szintereszkedés: 1895 m.
A túra minősítése: nehéz – inkább gyakorlott kerékpárosoknak ajánljuk.

Az útvonal majdnem végig aszfalton vezet, a következő kivételekkel: 
– a Rekiceli-vízesés felé vezető út végén 1 km-en keresztül köves úton jutunk el az EP-hoz 
– Székelyjó központjától kb. 3 km-es, egyes szakaszain rossz minőségű makadámúton kell 

felfelé, majd rövid szakaszon lefelé haladni a Kőhegy tavához vezető letérőig (B-10)
– a Székelyjó–Magyarókereke-úttól a Kőhegy taváig kb. 1,5 km távon jó minőségű füves 

földút vezet.

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

Kalotaszentkirály-Zentelke (Sâncraiu) (RAJT)
Az indítócsomagok átvételét követően déli irányban hagyjuk el a községet. Elhaladunk a 

sporttelep mellett, majd a DN 1R országúton jobbra térünk, és 3,05 km után megérkezünk 
Nagykalota (Călata) községbe. Itt elválik egymástól a K85-ös és K60-as útvonal.

Kerékpáros 60
Nagykalota – Havasrekettye (4. EP)

A Magyarvalkó (Văleni), illetve Magyargyerőmonostor (Mănăstireni) felé vezető letérő-
nél (B-12) tovább haladunk előre, majd alig 1 km után letérünk jobbra Meregyó–Havasre-
kettye–Pádis irányába (B-13), a 108C megyei útra. 11,6 km-t kerekezünk Szkrindig 
(Scrind-Frăsinet), addig a pontig, ahol el lehet térni Székelyjó felé (B-14). Innen tovább előre 
haladunk, majd 5,54 km-nyi tekerés után megérkezünk Havasrekettyére, a vízesés felé vezető 
út hídjával szemben levő Corana bárhoz (455. sz.). Itt lesz a K60-as résztvevők számára az 
első, amúgy 4. EP.

Kerékpáros 85
Nagykalota – Magyargyerőmonostor (1. EP)

Letérünk balra, Magyarvalkó (Văleni), illetve Magyargyerőmonostor (Mănăstireni) irá-
nyába a 108C megyei úton (B-12). 8,36 km után megérkezünk Magyargyerőmonostorra. A 
község szélén egy út balra eltér Kalotabikal felé (B-15). Itt jobb felé haladunk, a község köz-
pontja felé, 700 m-t, aztán jobbra kanyarodunk, és átkelünk a Kapus-patak hídján (B-16). 
150 métert haladunk előre, majd jobbra térünk (B-17), és 130 m után megérkezünk az erőd-
templomhoz (1. EP).

Magyargyerőmonostor (1. EP) – Jósikafalva (2. EP)
Tovább haladunk 240 m-t, amíg keresztezzük a Felsőgyerőmonostor (Mănășturu Româ-

nesc), majd Roska (Râșca) felé vezető DJ 103L megyei utat (B-18).
Itt balra térünk, és 860 m-t kerekezünk, amíg jobbra leágazik egy meredek és keskeny, de 

kitűnő állapotban levő aszfaltút (B-19). Ezen 4,29 km-en keresztül erősen emelkedünk, majd 
találkozunk a Roskáról induló aszfaltúttal (B-30). Innen kezdve jobbra tartunk, majd 5,52 
km után utunk beletorkollik a Roska–Bánff ytelep (Dealu Negru) műútba (B-29), amelyen 
jobbra kanyarodunk. Közel 2 km után elérkezünk a Bánff yhunyad–Jósikafalva (Beliș) ország-
útra (B-20), ahol balra indulunk, Jósikafalvára. 1,26 km után, az útjelző táblánál (B-32) beté-
rünk jobbra a község központja, illetve Balktelep (Bălcești) irányába a DC 121-es községi 
úton. Elhaladunk a polgármesteri hivatal modern épülete előtt, majd balra, egy fenyőliget 
mellett találjuk az EKE-sátrat (2. EP). A fenyőliget feletti dombon egy szépen felújított fa-
templom található.

Jósikafalva (2. EP) – Kerekhegy (3. EP)
Elindulunk Balktelep felé, 2,26 km után utunk jobbra kanyarodik, Kerekhegy (Dealu Bo-

tii) irányába (B-33). Innen kezdve gyönyörű, emelkedőkkel (összesen 297 m) és lejtőkkel 
(150 m) fűszerezett, kitűnő aszfaltúton haladunk 8,65 km-t a 3. EP-ig. Az út bal oldalán, egy 
parkolóhelyen lesz felállítva az EKE-sátor.

Kerekhegy (3. EP) – Havasrekettye (4. EP)
Innen már nagyjából csak ereszkedés következik, óvatosan kell közlekednünk a meredek 

és kanyargós szakaszokon. 6,22 km-t teszünk meg a DJ 108C megyei útig (B-34), amelyen 
jobbra térünk, és Havasrekettye központja felé haladunk 1,98 km-t. A vízesés felé vezető út 
hídjával szemben, a Corana bárnál (455 sz.) találjuk a 4. EP-t.

Kerékpáros 60, Kerékpáros 85
Havasrekettye (4. EP) – Rekiceli-vízesés (5. EP)

Innen ugyanarra halad a két túraváltozat. Enyhén emelkedve 5,29 km-t teszünk meg a 
gyönyörű vízesésig, nagyrészt aszfalton, 1 km-t pedig köves úton. A vízesés előtt levő fi lagó-
riában találjuk az 5. EP-t.

Rekiceli-vízesés (5. EP) – Székelyjó (6. EP)
A vízesés megcsodálása után elindulunk visszafelé, leereszkedünk Havasrekettyére, és a 

hídon túl balra térünk Szkrind felé. 5,54 km-t teszünk meg a Székelyjó (Săcuieu) felé vezető 
DJ 103H út leágazásáig (B-14). Itt balra térünk. 8,16 km-t haladunk, majd megérkezünk a 
község elején, az út bal oldalán álló emeletes ház (181B sz.) földszintjén levő kisüzlet előteré-
ben berendezett 6. EP-hoz.

Székelyjó (6. EP) – Kőhegy tava (7. EP)
A 103H megyei úton elindulunk tovább, Sebesvár (Bologa) irányába. 630 m-t kerekezünk, 

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 szinte 900 m-en keresz-
tül ereszkedünk, egy idő után aszfaltozott úton.

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-re megérkezünk a forrás által 
táplált nagyobbik tavacska mellett felállított EKE-sátorban levő EP-hoz.

Kőhegy tava (7. EP) – Kalotaszentkirály-Zentelke (CÉL)
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 ajánljuk, amelyen a Tölgy-patak 
völgyében, a falu szemet gyönyörködtető Bácsmege utcáján érjük el a református templomot, 
majd célunkat, az Ady Endre Általános Iskolát.


	terkepekA3-banffy-kerekparos-front-uj
	banffy2019 kerékpáros terkepszoveg

