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Testes-túra Andrássy gróf útján

KOCSIS TÜNDE

Nyírfák, virágok,
csúcsok
Hidegszamos településről (Cabana Brădet) a Fenyőcske (Brăduţului) völgyfőn keresztül felértünk egy csodálatos nyírfaerdőig. A fehér törzsű fák mesebeli
hangulatát a lila nőszirom (Iris
nemzetség) tette még elbűvölőbbé, de azt is különleges volt látni, hogy az áprilisi nagy menynyiségű havazás a nyírfaerdő
bizonyos részein milyen marokkószerűen (Marokkó: klasszikus pálcikajáték) döntötte ki a
gyengébb törzsű fákat. A
Hideghavasi síroktól (Mănăsti-
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Viszonylag kevés könnyen
megjegyezhető és beszédes magyar hegycsúcsnév van vidékünkön, de ez nem mondható
el a Gyalui-havasokban elhelyezkedő, a Hideg Szamos-völgye és a Jára-völgye között elterülő Testes-nyeregről és Testes-csúcsról. A május 20-án,
Kiss János vezetése alatt megvalósuló 30 km-es túrának
egyik sajátossága az volt, hogy
bár több csúcsot is megmászott a tízfős túracsapat (Nyír/
Plopi 1178 m, Testes/Teştieşu
1240 m, Târlavii 1314 m), az
igazi látványosságot nem a
csúcsok jelentették, hiszen
gyakran a fák koronája teljesen elrejtette a tájat a kíváncsi
szemek elől, hanem az odáig
vezető útszakasz.

Pihenő egy útszéli völgy „belátónál”
rea Plopi) kezdődik az impozáns
látvány, amely a Testes-nyeregben folytatódik, és a csúcs után
először a Jára-völgyére kínál
szép rálátást, majd az Andrássy
(Drumul lui Ondraşi) úton is
túljutva a Târlavii-csúcs nyomán a Hideg Szamos völgyének
bájos tanyavilága, Hideghavas
(Muntele Rece) büszke templomtornya lesz megtekinthető.
Igen, jól olvasták, nem csak Budapesten, hanem a Gyalui-havasokban is van Andrássy út (sőt,
egyesek a hegyet is Andrássyhavasoknak nevezik), hiszen
Andrássy Gyula gróf 50 km-es
(Tordaszentlászló−Dobrin) utat
építtetett a hegyek közé, hogy ha
el is vonul a világtól, legyen egy
„ütőér”, amely az aszfaltos utak

és nagyvárosok sűrűjébe bármikor visszavezeti.
Ennyit nagy vonalakban, és
most engedjenek meg néhány finomabb vonást, a túra megannyi
apró szépségének megemlítését.
Így látatlanul is álljon itt egy
kurta lista az utunkba eső virágok dallamos nevével: kerek repkény, indás infű, réti boglárka,
déli méhfű, mezei sóska, zanót,
árvacsalán, erdei iszalag, havasi
iszalag, törpe harangrojt, berki
szellőrózsa, orvosi tüdőfű, méreggyilok, hagymás fogasír, illatos gólyaorr, borsmenta. A túra
egyik különleges jelenete volt,
amikor ezeknek a virágoknak,
növényeknek a társaságában
ülve egy 9 éves legényt láttunk
meg, aki teljesen egyedül béké-

sen legeltette nyáját. Furulyája
ugyan nem volt, de magabiztosan mesélt a rábízott állatokról.

Okos praktikák
fájdalommentes
túrázáshoz
A majdnem 11 órás túra alatt az
erdő és a madarak hol csendesebb, hol erősebb koncertje
mellett a közös nevetések és beszélgetések is színesítették a
hangteret, ez utóbbiakból pedig
sokféle ismeret, avagy éppen valamilyen lüktetés, ritmus jutott
el a túrázó(k) füléig. Például
mindenki hallhatta a saját szívdobogását, amikor felfelé tartott
a meredeken, avagy hozzám elju-

tott egy ilyen megfontolandó kijelentés is: „Amikor egy nő fogyókúrázik, az (meg)látszik az
arcán”. De ilyen praktikus tanácsok is elhangzottak: két zoknit
kell húzni, mert akkor nem tudnak csúszkálni a lábak, és nem
alakul ki vízhólyag, ha viszont
kialakul, akkor egy tűvel cérnát
kell fűzni bele és benne kell
hagyni a cérnát, mert úgy nem
gyűl vissza a nedv. A túrabot is
segít, hogy ne alakuljon hólyag:
lefelé kissé tehermentesíti a lábat, és azoknak, akiknek dagadni szokott a kezük, a túrabot fogása és a folyamatos karmozgás
azt is megelőzi. Otthon a túracipő szagtalanítására pedig a szódabikarbóna remek megoldás. A
gyakran túrázók bizonyára azt is
tudják − amit a kezdők nem −,
hogy főként az emelkedők előtt
nem ajánlott nagy mennyiségű
vizet inni, mert kimossa a
szervezetből az ásványi sókat,
amelyek viszont éppen a folyadék optimális felhasználását szabályozzák. Ásványi sók nélkül a
nagy vízmennyiség vérkeringési
gondokat, s ezzel járó fájdalmakat, szédülést okozhat. Ilyen
esetben fontos, hogy legyen só a
túrázónál. Avagy burduf túró –
utalok a túra egyik elcsattant poénjára.
Nagyon szerettem azt az elhangzott felismerést is, amely
valahogy így hangzott: „amikor
elkezdtem ismerkedni a gombákkal, velük párhuzamosan a
fákat is meg kellett ismerjem”,
hiszen a természetben is annyi
minden összefügg!

Tisza-tó körtúra bringán, csónakon, tanösvényen
Kapóra jött, hogy a május elsejei szabadnapok egy hétvége után
következtek, így a hosszú hétvége tökéletesen alkalmas volt,
hogy a tavalyi mintára immár másodszor is megszervezzük a Tisza-tó biciklis körtúrát.
SZIMA CSILLA
A tisza-tavi kempingben minden faházikó foglalt volt, tehát
az volt a szerencsés, aki előre lefoglalta a szállást.
Első nap déli irányba kerültük meg a tavat, útirány:
Poroszló, Sarud, Abádszalók,
Tiszaszőlős és vissza a kempingbe. Gyakran találkoztunk
partra igyekvő halászokkal, kajakosokkal. Többször tartottunk
szünetet, kisétáltunk egy-egy
holtágra, tutajoztunk vontatóhorgos járművel, régi vízi motorokat figyelhettünk meg. Kattogtak a fényképezőgépek, ki-ki
a maga módján próbálta megörökíteni a festői tájat. Az első
nap 65 kilométert tettünk meg,
majd este következett a termálvíz jól kiérdemelt pihentető melege, s természetesen a flekkensütés sem maradhatott el.

Másnap kisebb távot terveztünk pedálozni, mert a nap
csúcspontja a vízi sétány megtekintése volt. Poroszlóról a Fűzfa Kikötőbe érkezve megvásároltuk a tanösvényre szóló jegyet.
Innen csónaktúra formájában
közelítettük meg a tanösvényt:
1,5 km-es pallóút, ami betekintést nyújt az eddig megközelíthetetlen vadregényes területre. A növény- és állatvilág megfigyelését információs táblák és
madármegfigyelő házikók segítik. A nemzeti park szakembereinek közreműködésével érdekes
információkkal gyarapodtunk.
Különböző megfigyelési pontokon több időt is töltöttünk: megtudtuk, hogy elhagyott fészekbe
nem messze tőlünk egy hódcsalád költözött. Megrágott fadarabok tanúskodnak jelenlétükről.
A nyílt vízfelületen kárókatonák
(kormoránok) halásztak csopor-

tosan. Haragszanak is rájuk a
halászok, mert egy madár naponta több kg halat is elfogyaszt.
A fehér gólya mellett a ritka, rejtőzködő fekete gólyát is megpillanthattuk a víz felett keringeni.
Számomra nagy élmény
volt a nádasban megpillantott
bacskó. Alkonyatkor ad kvakkkvakk jelzéseket, ez árulja el a
madár jelenlétét, innen ered a
gyermekdal is „vak-varjúcska”.
A nádasok, gyékényesek felett
barna réti héják csapkodtak szárcsákat figyelve. Az uszadékfák
kiváló fészkelési lehetőséget biztosítanak a cséreknek. A csatornák partján találkoztunk a színpompás jégmadárral. Kinyúló
nádszálakon énekelve jelzi területét a nádirigó. A laza, homokos
talajokon a búbosbankák könynyedén megtalálják a bagolylepkék bábjait. A bankák igen feltűnő madarak, fejük tollbóbitája
olyan, mint színes indián harci
dísz. A hosszú T alakú állványok
azért vannak a vízben, hogy a pihenő madarakat és a halászni készülőket szemügyre vehessük.

A háromemeletnyi magas
madárlesről különböző récefajokat, nyári ludak sokaságát láttuk. Tanúi voltunk egy csoport
tutajos szerencsétlen vízbeborulásának is. Nem volt mély a víz,
alig egy méter, hamar ki is mentették őket, de az alig 10 fokos
víz biztos kellemetlen lehetett.
Élveztük a sűrű náddal szegélyezett ösvények bebarangolását, az árnyékos bokrok különös
élményt nyújtottak. Különböző
növényfajtákat is megszemléltünk: békalencsét, mocsári gólyahírt, vízipálmát. A gyilkos
csomorika legmérgezőbb vízi
növényeink közé tartozik. Minden része, de elsősorban a zeller illatú, édes ízű gyökértörzse erősen mérgező: cikutoxint
tartalmaz. Szára 50 cm magas,
levelei nagyok, kétszeresen, háromszorosan szárnyasok. A levélkék lándzsásak, szélük durván fűrészes. Virága bojtszerű,
tavakban, nádasokban nő.
Nem túl távol tőlünk fehér
gém lépegetett, karcsú teste elegánsan vegyült bele a tavaszi

színekbe. Madársereg tarkította az égboltot: ki tudja hány féle
repkedett a csapatban? Egyik
lesen megfigyelhettünk madártollakat, érdekes volt a rétisas kardszerű hosszú tolla.
Nem csoda, hiszen fesztávolsága a másfél métert is meghaladja. Fészkén költő fülesbaglyot is
láttunk, párja a közelben őrizte.
Talán a legérdekesebb mégis az
volt, amint sétánk végén megtekinthettük a különböző madárházikókat. A kíváncsi turisták
számára mintaként felállított
egyik házikóba befészkelt egy
széncinke. Sosem láttam ilyen
közelről fiókáit melengető madarat, és azt a pillanatot, amikor
az apa a tátogó picinyek szájába
adja a rovart.
Ezután visszavittek csónakkal a kikötőbe, és folytatódott
a kerékpározás. Úgy 50 km várt
még ránk. Élményben gazdag
utunk után már azt terveztük,
hogy jövőre csónakot bérlünk és
evezve, berkeket bejárva fogjuk
tovább figyelni a felejthetetlen
vízi világ csodáit.
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Kolozsvári EKE-napok Csucsán,
a kulcsosházzal
Május második hétvégéjén az Erdélyi Kárpát-Egyesület megalakulásának a 126. évfordulója alkalmából az EKE – Kolozsvár
1891 a csucsai kulcsosháznál EKE-napokat tartott. Volt kirándulás, főzés, de munka is – hiszen néhány évvel ezelőtti megvásárlása óta a csucsai kulcsosház javítgatása, felszerelése folyamatosan zajlik.
PÁL GYÖNGYI
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület
1891-ben alakult meg Kolozsváron, az egyesület alakuló gyűlése január 11-én volt, az alapszabályzat szerinti működését
május 12-én kezdte meg. Fő célja a természet szépségeinek és
kincseinek felkutatása, bemutatása és értékmentése, a turista szellemben való nevelés,
valamint a közösségi szellem
erősítése volt. Megalakulása minőségi ugrást jelentett a hazai
turizmus történetében. Ezt az
évfordulót minden évben megünneplik az egyesület tagjai.

is. A tagság több hónapig fontolgatta az ötletet, majd a közgyűlés megszavazta a ház megvásárlását. A telken egy nagyobb
(két szoba-konyha) és egy kisebb
ház (szoba-konyha), illetve gazdasági épület található. Udvar
és elég nagy gyümölcsös tartozik hozzá alma-, szilva- és diófákkal.
Ahhoz, hogy használható legyen, a ház természetesen felújításra szorult. Az egyesület közgyűlése Bagaméri Tibort bízta meg a kulcsosházhoz kapcsolódó munkálatok megszervezésével. A két ház tetőszerkezetét felújították, a cserepeket kicserélték, a beltér mennyezetét

Júniusi rendezvények

lehetőség kínálkozik. A környéken nincsenek turistajelzések,
így felfedező túrákra is szükség volt. Kiss János és Kún Zoltán bejárták és felderítették a
környéket a Berettyó-forrástól
a Nagy-hegyig, Szima Márton
kerékpáros túrákat szervezett.
A Meszes-gerincet, a Perjei Magura csúcsot (988 m), a Cornut,
Grebent és Dosul Fildului csúcsokat Vlád Palival jártuk be.

Kirándulás, főzés,
javítás
Csucsa és környéke talán májusban a legszebb, mikor minden
üdezöld és virágba borul. A májusi EKE-napok szervezői, Szima
Márton, Barabás Ibolya, Csorba
Anna, Kún Zoltán és Nagy Lajos
a környék bemutatása céljából
négy gyalogos és két kerékpáros
túrát szerveztek a Berettyó-for-

Csucsa (Ciucea) község a Sebes-Körös jobb partján fekszik,
72 km-re Kolozsvártól, 20 kmre Bánffyhunyadtól, könnyen
megközelíthető
Kolozsvárról
vonattal vagy a váradi országúton kocsival. A környék szép,
erdő borította hegyoldalak, füves legelők, mély völgyek, a Meszes-hegység (M-ţii Meseş), a
Réz-hegység (M-ţii Plopiş vagy
M-ţii Şes) és a Vlegyásza (Vigyázó vagy Kalotahavas) előhegyei határolják. A környéken
nincsenek jelzett túrautak, kevesen járják ezt a vidéket, pedig
a 900–1000 m magas környező
dombokon, hegyeken szép sétákat lehet tenni, csillagtúrák
formájában be lehetne járni a
környéket
hosszabb-rövidebb
utakon, így mindenki megtalálhatja a korának, érdeklődésének és nem utolsósorban fizikai
erőnlétének megfelelő útvonalat. Az EKE-ház 800 m távolságra van a csucsai vasútállomástól, mellette gyümölcsös, szép a
kilátás a környező hegyekre.
Csucsa egyik nevezetessége az Ady-Goga-kastély, amelyet szép park vesz körül. A kastélyt a 20. század elején Boncza
Miklós, Ady Endre apósa építtette Csinszka édesanyjának. A
vele azonos telken, a domboldalon áll a kerti lak, a „fehér ház”,
ahol az első világhábórú idején Ady Endre is lakott feleségével. Ady halála után Boncza
Berta eladta a birtokot Octavian
Goga író-politikusnak. Goga saját ízlése szerint neobizánci stílusban emeletesre építtette át.
A birtokon található még Goga
mauzóleuma és emlékmúzeuma
is. A múzeumban elsősorban
Goga munkásságáról találunk
dokumentumokat, de sok Adyra vonatkozó anyag is látható. A
domb lábánál álló kis református templomot 1913-ban építették, 1995-ben felújították és újraszentelték, a reformátusok akkor már csak heten voltak.

Az „otthonteremtés”
időszaka
2012 őszén látogatott Csucsára a
kolozsvári EKE-sek egy csoportja, majd 2013 májusában kétszer
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Ezért (is) szeretjük
Csucsát

Gyülekező és túrára fel!
kijavították gipszkartonnal, újrafestették a falakat. A meglévő
emeletes ágyakhoz matracokat
vettek, így jelenleg 26 fő szállásolható el. A régi csatornát leszerelték, helyére újakat tettek. Esőés szennyvízelvezető csatornákat szereltek be. Rendbehozták
a
villanyhálózatot,
kerítést
építettek. A munkálatokat az
egyesület tagjai végezték közmunkában, pár szakember irányítása alatt. Javítani kellett
az ajtókat, ablakokat, lakhatóvá tenni a szobákat. Havonta két alkalommal szervezünk
ide munkatúrát, de még mindig
sok a tennivaló. Ezekből a munkálatokból keményen kivette a
részét Máthé Ferenc, Mille Ferenc, Nagy Lajos, Pálfalvi
László, Jankóvics Tibor, Fikker
Jenő, Fazakas Ferenc, Szilágyi András, Móréh Zoltán.
Kudor István építészmérnökként sok hasznos tanáccsal segítette a munkálatokat. Részt
vettek a munkákban nem EKEtagok is, mint Ambrus Csaba és
Jankovics Róbert, de a falu lakói is sok segítséget nyújtottak,
mint például a szomszéd telken
lakó Sărăcuţa Andrei. Iring Zsuzsa és Fehér Zsuzsa adományaikkal a konyhai felszerelést egészítették ki.
A környék szép, tavasztól
késő őszig kitűnő lehetőségek
vannak kerékpáros túrák szervezésére, elérhető a Dregánvölgye, Jád-völgye, Sebesvár, a
Királyhágó, a tuszatelki úton eljutni a Berettyó-forrásához. A
gyalogtúrázóknak is számtalan

rás irányába, a Surduc völgybe, Nagy-hegyre, a Hărşu-tetőre
és a Ghermin-völgybe, kerékpáros túra indult a Dregán víztározóhoz, Váralmás és Egeres felé.
Akik több napra jöttek, az EKEházban kaptak szállást vagy saját sátorban aludtak az udvaron,
bár a szeszélyes időjárás nem
igazán kedvezett a sátorozásnak. Péntek éjjel ömlött az eső,
néhány sátor be is ázott. Akik a
szombat reggeli vonattal indultak Kolozsvárról, azok is zuhogó esőre ébredtek reggel. Aztán
a vonatúton az eső csendesedett
és Bánffyhunyadnál már a nap
is kisütött. Úgy negyvenen gyűltünk össze az EKE-ház udvarán,
talán többen lettünk volna, ha
az idő kedvezőbb. Mindkét nap
bár felhős, de elég jó kirándulóidő volt, így a meghirdetett túrák
nem maradtak el. Igaz a mondás:
ha kirándulni akarunk, a jó időt
nem otthon kell várni. Hogy a
rendezvény sikeres legyen, egyesek lemondtak a kirándulásról
és a ház körül tették magukat
hasznossá. Nagy Éva, Fehér Zsuzsa és Kudor Mária az udvaron
a nagy üstben babgulyást készített, mások a kisebbik ház rendbetételén dolgoztak. Délután
az udvaron elhelyezett asztalokon jó étvággyal falatozott mindenki. A nap kellemesen telt,
délután a társaság egy része hazaindult Kolozsvárra, de többen
maradtak vasárnapra is.
Reméljük, hogy a jövőben
a csucsai ház sok szép rendezvénynek ad otthont, és sokan
megszeretik ezt a szép vidéket.

Május 27. (szombat): Róka-domb (6 km). Találkozás 9 órakor a


Hajnal negyedi végállomáson. Szervező: Szatmári Béla.
Május 27–28. (szombat–vasárnap): Magyarlóna–Testes–


Andrássy-havas (Dobrin)–Dumitreasa-völgye–Hideg Szamosszoros–Reketó (35 km/17 km, 1300/120 m szintkülönbség), Plopi
tető (15/18 km, 500/800 m szintkülönbség) kiskocsikkal. Szervező: Kiss János. Érdeklődni telefonon.
Május 31. (szerda): Őzek-völgye (18 km), csillagvizsgáló (12


km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező:
Fazakas Ferenc és Székely Lavotta.
Június 1. vagy 2. (csütörtök/péntek): Ritka virágok kavalkádja


az Őzek- és a Gorbó-völgyében (max. 24 km, 500 m szintkülönbség). Érdeklődni telefonon. Szervező: Kiss János.
Június 3–5. (szombat–hétfő): Pünkösdi csillagtúrák Csucsáról


(13–20 km, 500–1000 m szintkülönbség). Érdeklődni telefonon.
Szervező: Kiss János.
Június 4. (vasárnap): Pünkösdi túra; Torockószentgyörgy–


Szilas-patak völgye (12 km, 500 m szintkülönbség). Találkozás
8 órakor a Flip előtt. Szervező: Vlád Pál. Érdeklődni telefonon
Kosztin Erikánál.
Június 7. (szerda): Séta a Páter-úton (8 km). Találkozás 10 óra

kor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta ♦ 18
órától közgyűlés az Apáczai-líceumban.
Június 10–11. (szombat–vasárnap): Kerékpáros körtúra;


Csarnóháza–Jádremete–Biharfüred–Papok-fürdője–Floroiu víztározó–Viságmező–Kissebes (120 km). Szállás Biharfüreden,
Csarnóházáig (Bulz) vonattal. Szervező: Szima Márton. Érdeklődni telefonon.
Június 11. (vasárnap): Ökrök-vízesés (16 km, 400 m szintkü

lönbség), vonattal (TFC) Barátkáig. Találkozás 7.10 órakor a vonatállomáson. Szervezők: Pál Gyöngyi és Pál István.
Június 14. (szerda): István-forrás (9 km). Találkozás 10 órakor


a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
Június 15. (csütörtök): Túraszervezők tanácskozása és vá

lasztmányi gyűlés 18 órától az EKE székházban.
Június 15–17. (csütörtök–szombat): Munkatúra Csucsán. Ta

lálkozás 7.15 órakor az állomáson. Szervező: Bagaméri Tibor. Bejelentkezni telefonon.
Június 16–18. (péntek du.–vasárnap): Radnai-havasok Borsa


központtal, kiskocsis megközelítés. Szervező: Kiss János. Érdeklődni telefonon.
Június 17. (szombat): Remetei-sziklaszoros (10 km). Szervező:


Vas Géza. Érdeklődni telefonon ♦ Istenszéke (16 km, szintkülönbség +400 m, –900 m). Kisbuszos kirándulás. Szervező: Szima
Márton. Előzetes bejelentkezés telefonon.
Június 21. (szerda): Cérna-forrás (8 km). Találkozás 10 órakor


a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
Június 22–24. (csütörtök–szombat): Munkatúra Csucsán. Ta

lálkozás 7.15 órakor az állomáson. Szervező: Bagaméri Tibor. Bejelentkezni telefonon.
Június 24. (szombat): Leányvár–EKE-forrás (20 km, 400 m


szintkülönbség). Találkozás 8.45 órakor a 9-es autóbusz Bucium
utcai megállójában (M21-es busszal Szászfenesig). Szervező:
Csorba Anna.
Június 25. (vasárnap): Tordatúr – Szent László-forrás, kerék

párral. Találkozás 8 órakor a Szent Mihály-templom előtt. Szervező: Szima Márton ♦ Plopi oldal; áfonyakóstoló, kiskocsis megközelítés (17 km, 600 m szintkülönbség). Szervező: Kiss János.
Érdeklődni telefonon.
Június 28. (szerda): Rejtett-forrás (8 km). Találkozás 10 órakor


a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
Július 1. (szombat): Vadcseresznye szüret, gyógynövény gyűj

tés. Szervező: Kiss János. Érdeklődni telefonon.
Július 5. (szerda): Séta a Páter-úton (8 km). Találkozás 10 óra

kor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta ♦ 18
órától közgyűlés az Apáczai-líceumban.
Július 8. (szombat): Vasvári Pál Kerékpáros Emlék- és Telje

sítménytúra. Részletek a túra honlapján: www.ekekolozsvar.ro/
teljesitmenyturak/.
Szolgálatos napok a székházban (Kolozsvár, Fürdő/Cardinal


Iuliu Hossu utca 20. sz., 13-as ajtó): kedden 10.30–12.30, szerdán 11–13, csütörtökön 17–18 óra között. ♦ EKE fotóklub: minden
kedden 17 órától a székházban. ♦ Könyvtár: minden csütörtökön
17–18 óra között a székházban.
Rendezvényeinkre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Túravezetők, szervezők elérhetőségei
Bagaméri Tibor 0742-776930
Csorba Anna 0740-407652
Fazakas Ferenc 0752-640319
Kiss János 0364-807639
Kosztin Erika 0746-055926, 0770-0323511
Pál Gyöngyi 0742-373546
Pál István 0264-572663
Székely Lavotta 0748-036290
Szima Márton 0766-703575
Vas Géza 0742-659570
Titkár: Etédi József 0745-029946 és Székely Lavotta

Rendezvényeire minden érdeklődőt
szeretettel vár az EKE – Kolozsvár 1891!

