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Egy osztálynyi gyerek is
velünk túrázott
Kései beszámoló a Kós Károly túrákról
Hálátlan feladat egy szervezőnek arról a rendezvényről írni,
amelynek a megvalósításában részt vett. Sokkal mérvadóbb
egy pártatlan kívülálló (sajtótudósító, akár résztvevő) szemével
nézve értékelni egy eseményt. Ezúttal viszont még egyszer (remélem utoljára ) fel kell vállalnom azt, hogy beszámoljak, ezúttal a Kós Károly Emlék- és Teljesítménytúra idei, XIV. gyalogos és III. kerékpáros kiírásáról.
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Túrós puliszkára várva a Szentimrei-villánál
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A túrázó kerékpárosok átlagéletkora 33 és fél év volt

Több mint húsz család jött túrázni

Az aránylag meleg, de azért kedvező időjárás ellenére, a kellő
beharangozás és komoly szervezés-előkészítés tükrében, jóval
a várakozásaink alatt maradt a
résztvevők létszáma: 40 kerékpáros (tavaly 47) és 77 gyalogos
(tavaly 43). Szerettük volna, ha
kb. 100 kerékpáros és 200 gyalogos résztvevővel büszkélkedhetnénk...
A gyalogos túrák hagyományosan négy változatban indultak: Kolozsvár–Sztána (Gy55)
és Sztána környékén a Gy25A,
Gy25B és Gy10. A kerékpáros
túra a már bejáratott Kolozsvár–Sztána (K60) útvonalon két
rövidebb, gyermek-, családbarát
változatban is indult (a gorbói
úttól K40 és Gyerővásárhelyről
a K25).
Pozitívan lehet értékelni
azt, hogy 28 kiskorú teljesítette
egyik-másik túrát, ebből 23-an
14 év alattiak. A résztvevő családok száma 21! Az egyik célkitűzésünk volt, hogy minél több fiatalt és gyermekes családot ösztönözzünk a részvételre, ezt tükrözi a részvételi díjakkal kapcsolatos politikánk is, amelyet kellő támogatás mellett szeretnénk
a jövőben is alkalmazni.
A 77 gyalogosból 42-en férfiak, 35-en nők, a kerékpárosok
nemek szerinti megoszlása: 29
férfi és 11 nő.
Az átlagéletkor 34,93 év, külön a gyalogosoké 42,56, a kerékpárosoké pedig 33,54 év. A
gyalogosok zöme 40–50 év közötti (28 személy), a kerékpárosok 30–40, illetve 40–50 évesek
egyenlő arányban (13, illetve 12
személy).
A legtöbb túrázó Kolozsvárról és Budapestről érkezett (78,
illetve 9), a 117 résztvevőből 15
volt EKE-tag.
A túrák korelnöke Jankovics
Tibor (74 éves, Gy25), a legfiatalabb részt vevő Szabó Misi (6
éves, Gy10), a legfiatalabb lány
Szabó-Venczel Nóra (7 éves,
Gy10).
Balesetek szerencsére nem
voltak, kivéve néhány darázscsípést, amely ijedtségen kívül
egyéb gondot nem okozott. A
kerékpárosok viszont megszenvedtek a kegyetlen tüskék miatt,

amelyek sok kerékpárbelsőt kilyukasztottak, ezért a túraszolgálatos autóban működő kerékpárszerviznek is sok munkája
akadt.
Szervezési hiányosság volt,
hogy sok útvonalszakaszt nem
sikerült kifesteni vagy szalagozni (főleg a Gy55/K60 útvonalán), de az elmúlt évekhez
képest elég jól sikerült kijelezni a 25 km-es, és főleg a 10 kmes túraútvonalat. Reményeink
szerint a jelzések hiányát bizonyos mértékben pótolták a gondosan megszerkesztett túrakalauzok, amelyek az idén nagyon sok értékes honismereti információt is nyújtottak a
résztvevőknek. Jövőre fokozott
figyelmet fordítunk a Jókai- és
Kós-túrák útvonalainak kellő
előkészítésére.
Az emléktúrák során az
igénylők elsősegélyben részesülhettek minden ellenőrzőponton, ugyanott lehetett folyadékot pótolni és két ellenőrzőpontnál étkezni is: a gorbói útnál energiacsomagot osztogattunk, Gyerővásárhelyen pedig
zsíros/lekváros/zakuszkás kenyér és zöldség várta az áthaladókat.
A túra végén, a Szentimreivillánál pedig felszabadult hangulat várt a célba érkezőkre, és
a Szentimrei Alapítvány, Szabó
Zsolt úr révén, a coubertini eszme szellemében fenséges túrós
puliszkával jutalmazott minden résztvevőt, akár szabályosan teljesítették a túrát, akár
nem.
A rendezvény előkészítésén
három főszervező dolgozott hónapokon keresztül, a rendezvény előtti napokban még kb. öt
önkéntes csatlakozott, majd további 30 a túrák napján teljesített szolgálatot.
Köszönettel
tartozunk
mindannyiuknak és a sok kedves támogatónak: hozzájárulásuk nélkül nem tudtuk volna ilyen minőségben megszervezni idei teljesítménytúráinkat. A támogatók listája és
sok egyéb információ (résztvevők, statisztika, fotók stb.)
megtekinthető a túrák honlapján:
www.ekekolozsvar.ro/
teljesitmenyturak, az Epilógus
2017 menüpontban.
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EKE-turistabál a sétatéri Kaszinóban
„A hágón edzett láb, a hegyekben gyűjtött derű a báli táncparketten is megállja a helyét. Aki nem hiszi, járjon utána!” Ezzel a jelszóval hirdeti meg újabb erdélyi bálját az EKE Kolozsváron.
A tavalyi néprajzi bál sikeré

re alapozva idén turistabált szervez az Erdélyi Kárpát-Egyesület
Kolozsváron október 14-én,
szombat du. 5 órától a sétatéri Kaszinó nagytermében. A helyek száma korlátozott, ezért a
bálon csak előzetes bejelentke-

zés alapján lehet részt venni,
EKE-tagoknak kedvezményesen.
Bejelentkezni október 10ig lehet (eke@eke.mahttp://eke.
ma/, tel. 0723-159 000), ugyanezen határidőig kell befizetni a
részvételi díjat a legközelebbi
EKE-tagszervezetnél.

A tervezett programból: az
EKE virtuális múzeumának
bemutatása, operettáriák az
Operettissimo Együttes előadásában, tánc élő zenével Deák
Alberttel és Czala Gyuszival,
tombola – mindez finom falatokkal és italokkal fűszerezve.
A más városból érkezők
szombat este ingyenesen megszállhatnak Várfalván, az EKEvárban.

Ellenfények – tárlatismétlés Hidelvén

Házigazdák, fotósok és vendégeik. Október végéig látható Hidelvén az EKE fotóklubjának tárlata.
KALLÓ MÁRTA
Ellenfények címmel nyílt kiállítás augusztus közepén a Pata
utcai református templom fehér galériájában. Az EKE Fotóklubnak a Kolozsvári Magyar
Napok rendezvénysorozat keretén belül megnyitott kiállítását az EKE egykori fotósa, az öt
éve elhunyt Deák József emlékére hozta létre a klub, a megnyitó ünnepségen beszédet mondott Ferenczy Miklós nyugal-

mazott lelkész, valamint Kalló
Márta az EKE fotóklub részéről.
A hét szerző: Bozsoki Adrienn,
Fazakas Ferenc, Jójárt Endre Tibor, Kalló Márta, Korom Mária,
Mezei Elemér és Lőrinczi István
ellenfényben készült fotói ismét bemutatásra kerültek szeptember 24-én, ezúttal a hidelvei
templom gyülekezeti termében.
A helybeli lelkipásztor, Szőllősi
János tiszteletes úr méltatta a
fotósok igyekezetét és szorgalmát, Lőrinczi István az EKE-ről,

Itt az őszi Erdélyi Gyopár
Az Erdélyi Gyopár őszi, idei ötödik, lapszámát veheti


kezébe az olvasó, benne a nyár élményeivel, ugyanakkor a
hidegebb napokra való kellemes-hasznos olvasmányokkal.
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület friss kiadványából kiderül,
hogy 1347 résztvevő volt a XXVI. EKE Vándortáborban, sor
került a Kárpát-medencei magyar természetjáró szervezetek találkozójára, a legkisebb természetjáróknak pedig egy
új kiadvánnyal, a Gyopárkával kedveskedtek az ekések.
Szintén az Erdélyi Gyopárban olvashatják az EKE-napi
pályázatra beküldött fogalmazások legjavát, de van a tartalomban dobrudzsai kirándulás, Királykő-túra és Biharhegységi útleírás is, egy túratárs emlékére.
A közismert rovatokban a Hazajárók a barcasági hegyóriásokról írnak, a Historikum azt ígéri, hogy ha a Csalhóra
nézünk, rejtélybe látunk, a Gombász rovatban a csiperkéké a főszerep, a Borvizeink-gyógyvizeink a Csiszárfürdőről,
a Légtüneménytan pedig az ősz éghajlati jellemzőiről szól.
Nem maradhat el a honismeret és környezetvédelem sem
egy olyan szervezet kiadványából, amelyik a természetjárás mellett e két célkitűzést is zászlajára tűzte, és igyekszik
pártolni azokat, akik könyvet adnak ki az értékek népszerűsítése érdekében. Az idei 5. lapszámban így két könyvajánlót is olvashatnak: Farkas Aladár Gyergyóholló történetét
és névanyagát tette közkinccsé, illetve összehangolt munka és szaktudás eredménye a Székelyföldi mofettás könyv.
Az Erdélyi Gyopár legfrissebb lapszámát keresse az
EKE-osztályoknál!

mint szervezetről beszélt, jómagam pedig a fotóklub tevékenységeiről. Az ünnepélyes megnyitót Gozó Boglárka, a 2015-ös
Fölszállott a páva népzenei tehetségkutató verseny Ezüst
Páva díjasa, X. osztályos tanuló
népdalok éneklésével tette emlékezetesebbé. A kiállítás október végéig tekinthető meg, hétköznapokon 9–12 óra között,
szerdán 16–19 óra között, valamint gyülekezeti események alkalmával.

Októberi rendezvények
Szeptember 30–október 1. (szombat–vasárnap): Ady Endre


emléktúrák Csucsáról. Szombat: Réz-hegység: a Fekete Ponor-tető
3 vízkelete (Seredos, Berettyó, Kisberettyó), 25 km, 900 m szintkülönbség, menetidő 9 óra; rövid túra: 12 km, 500 m szintkülönbség, menetidő 5 óra. Vasárnap: Vigyázó-hegység: Edömér gerinc–
Szurdok-völgy, 13 km, 500 m szintkülönbség; Nagy-hegy–Bambulás-tető 26 km, 1000 m szintkülönbség, menetidő 9 óra. Szervező: Kiss János. Érdeklődni telefonon.
Október 4. (szerda): Séta a Páter úton (8 km). Találkozás 10


órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta ♦ 18
órától közgyűlés a székházban.
Október 6–7. (péntek–szombat): Csucsa és a feketetói vásár.


Találkozás péntek reggel 6.50 órakor a vonatállomáson. Szervezők: Csorba Anna és Barabás Ibolya. Bejelentkezni előre telefonon a szervezőknél.
Október 11. (szerda): István-forrás (9 km). Találkozás 10 óra

kor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
Október 12–14. (csütörtök–szombat): Munkatúra Csucsán.


Találkozás 7.15 órakor az állomáson. Szervező: Bagaméri Tibor.
Bejelentkezni telefonon.
Október 12. (csütörtök): Túraszervezők tanácskozása és vá

lasztmányi gyűlés 18 órától a székházban.
Október 14. (szombat): Pusztaszentmárton (Mărtineşti)–Hor

dós kút–Sáros-bükk–Páter út–Monostori negyed (18 km, 300 m
szintkülönbség). Találkozás 8.50 órakor a Flip előtt (a Fany buszok megállójában). Szervező: Barabás Ibolya.
Október 15. (vasárnap): Ökrök-völgye (16 km, 400 m szintkü

lönbség), vonattal (TFC) Barátkáig. Találkozás 7.10 órakor a vonatállomáson. Szervezők: Pál Gyöngyi és Pál István.
Október 18. (szerda): Cérna-forrás (8 km). Találkozás 10 óra

kor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
Október 19–21. (csütörtök–szombat): Munkatúra Csucsán.


Találkozás 7.15 órakor az állomáson. Szervező: Bagaméri Tibor.
Bejelentkezni telefonon.
Október 21. (szombat): Istenszéke (16 km, szintkülönbség


+400 m, –900 m). Szervező: Szima Márton. Előzetes bejelentkezés telefonon.
Október 22. (vasárnap): Aklos (Ocoliş)–Vultureasa (16 km/


600 m szintkülönbség). Találkozás 7 órakor a Flip előtt. Szervező: Vlád Pál. Érdeklődni telefonon Kosztin Erikánál ♦ Palacsinta-túra Pusztatopára kerékpárral (78 km). Érdeklődni telefonon.
Szervező: Szima Márton.
Október 25. (szerda): Rejtett-forrás (8 km). Találkozás 10 óra

kor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
Október 27–29. (péntek–vasárnap): Gyulai fürdőtúra. Érdek

lődni telefonon. Szervező: Vas Géza.
Október 28. (szombat): Őszi Sárkány-kert és a zsibói botani

kus kert. Szervező: Vas Géza. Érdeklődni telefonon ♦ Szüreti bál
19.00 órai kezdettel a Heltai alapítványnál. Jelentkezni a szolgálatos napokon a székházban.
Október 29. (vasárnap): Ronki- és Pocsováliste-szorosok túrá

ja (14 km, szintkülönbség +/– 700 m). Indulás 7 órakor. Szervező:
Mezei Elemér. Érdeklődni telefonon.
Szolgálatos napok a székházban (Kolozsvár, Fürdő/Cardinal


Iuliu Hossu utca 20. sz., 13-as ajtó): kedden 10.30–12.30, csütörtökön 17–18 óra között. ♦ EKE fotóklub: minden kedden 17 órától a székházban. ♦ Könyvtár: minden csütörtökön 17–18 óra között a székházban.
Túraelőzetes
November 1. (szerda): Séta a Páter úton. Szervező: Székely


Lavotta ♦ 18 órától közgyűlés a székházban.
November 10–12. (péntek–vasárnap): Gyulai fürdőtúra. Ér

deklődni telefonon. Szervező: Vas Géza.
November 18. (szombat): Országos EKE fényképkiállítás Ma

rosvásárhelyen állatkert látogatással. Szervező: Vas Géza. Érdeklődni telefonon.
Túravezetők, szervezők elérhetőségei
Bagaméri Tibor 0742-776930
Barabás Ibolya 0740-560742
Csorba Anna 0740-407652
Kiss János 0364-807639
Kosztin Erika 0746-055926
Mezei Elemér 0724-892797
Pál Gyöngyi 0742-373546
Pál István 0264-572663
Székely Lavotta 0748-036290
Szima Márton 0766-703575
Vas Géza 0742-659570
Vlád Pál 0264-435866
Titkár: Etédi József 0745-029946 és Székely Lavotta

Rendezvényeire minden érdeklődőt
szeretettel vár az EKE Kolozsvár 1891!

