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Szokatlan márciusi túra az Őzek völgyébe
PÁL GYÖNGYI
Kolozsvár egyik geológiai érdekességét alkotják a Feleki-hegy
déli oldalában megfigyelhető homokkőgömbök. Az óriási kugligolyókhoz hasonló képződményekkel – a „feleki gömbökkel”,
ahogyan dr. Koch Antal geológus
professzor nevezte őket –
Györgyfalvától Szelicséig mindenütt találkozhatunk. A homokkőgömbök a hajdani tengerfenék homokjából jöttek létre, a
homokszemek lerakódtak és oldott mészkő által cementálódtak
egy központi mag köré, öklömnyi nagyságútól több mázsányi
súlyú gömböket alkotva. A legszebb gömbköveket az Őzek völgyében láthattuk, ezért vált ez a
csendes, világtól elzárt völgy a
kolozsvári természetjárók egyik
kedvenc kirándulóhelyévé.
E különleges völgyhöz a Feleki-tetőről,
a
csillagvizsgáló mellett elhaladó útról juthatunk a völgy felső részébe, vagy
Erdőfelekről az országút tordai
lejtőjén jobbra kanyarodva a
völgy alsó részéhez. A völgy bejáratánál az országútról jól látható tábla: Valea Căprioarelor.
A völgynek ez a része mind jobban beépül. Kolozsvár környékének térképe szerint az Őzek völgye a Medve-árok folytatásaként
a Malom-patak felső harmadát
képezi.
A különleges kövekről a kutatók csak a 19. század második
felében tettek először említést,
bár a vidék lakói már jóval régebben tudtak létezésükről. Nagy regényírónk, Jókai Mór is megcsodálta őket, Erdélyi képek című
beszámolójában így írt róluk:
„Kolozsvárt elhagyva Feleken vitt
keresztül az út, melynek hegyein
teremnek azok az óriási kőgombócok, minek keletkezéséről nincsenek tisztában tudósaink.”
Március 14-én tucatnyian
az Őzek völgyébe kirándultunk,
a túrát Szőcs János vezette. Az
idő tavaszias, enyhe, kicsit felhős, ködös volt. A 40-es autóbusz Bükki telepi végállomásánál, a Sunny Hill hotel mellett
szoktunk leszállni. Már készülődtünk a leszálláshoz, mikor
a buszunk elszáguldott a hotel
előtt, Szelicse felé folytatva útját. Első meglepetésünkben szóhoz sem jutottunk, de végül megkérdeztük, hogy mégis merre tart
és hol fog minket letenni. Kiderült, a sofőrnek fogalma sem volt,
hol a megálló, nem szokott járni
ezen a vonalon. Udvariasan felajánlotta, hogy visszavisz, ám mi
inkább ott helyben leszálltunk,
hisz úgyis gyalogtúrára indultunk, nem számít az a kis távolság. A Bükki telep nyugati szélén

A SZERZŐ FELVÉTELE

TÓTHPÁL TAMÁS
TURISTAKÖNYVE
TELJESÍTMÉNYTÚRÁKRÓL
 Április 9-én 17 órától a kolozsvári Minerva-házban (Napoca/Jókai utca 16.) mutatják be Tóthpál
Tamás Kolozsvár környéki teljesítménytúrák című könyvét. Kolozsvár környéki kirándulóhelyeknek nemcsak kalauzszerű, hanem kulturális vonatkozású ismertetése és turistatörténeti szempontú leltára ez a könyv.
Erdélyi viszonylatban sokak
számára ismeretlen fogalom a
teljesítménytúra. Akik csak hallottak róla, esetleg annyit tudnak, hogy a turistaságnak, természetjárásnak egy újabb keletű, sportosabb ágáról van szó. De
ha kevesen is, vannak olyanok,
akiknek nemcsak teljesítmény,
nemcsak túra, hanem egyben
hitvallás és szertartás. Könyvünk ennek a kétségtelenül nagy
közösségformáló és -fejlesztő potenciállal rendelkező mozgalomnak kíván szószólója lenni. A
megszokottól eltérő, más irányból való megközelítése a kirándulóhelyeknek, a természetben
található látnivalóknak. Mert a
teljesítménytúrázás lehetőséget
ad a szabadidő kulturáltabb, természetkímélő eltöltéséhez.
A teljesítménytúrák tekintetében elsőszülöttnek az EKE
– Kolozsvár 1891, akkori nevén
az Erdélyi Kárpát-Egyesület kolozsvári osztálya által 1998-tól
kezdődően évente megrendezett Jókai Mór Emlék- és Teljesítménytúrák tekinthetők.
Teljesítménytúrázóink tavaly,
a mára klasszikussá vált Jókai,
Kós Károly és Vasvári túrákkal
együtt tíz EKE-teljesítménytúra
közül válogathattak: XVII. Jókai
Mór Emlék- és Teljesítménytúra,
I. Erőss Zsolt Teljesítménytúra,
IX. Tour de Túr kerékpáros teljesítménytúra, XIV. Vasvári Pál
Kerékpáros Emlék- és Teljesítménytúra, XI. Kós Károly Emlékés Teljesítménytúra, XII. Hargita Teljesítménytúra, IV. Dél-Hargita Teljesítménytúra, VIII. Teleki Samu Emlék- és Teljesítménytúra, XVI. Egyeskő 60 Teljesítménytúra, II. Székely Zsiga Teljesítménytúra. Ezeket mutatja be
Tóthpál Tamás turistakönyve.

Fogyatkozóban – gömbkövek Györgyfalvától Szelicséig
voltunk, ott, ahol az aszfaltos út
eléri az erdőt. Túravezetőnk, eltérve az eredeti tervtől, más útvonalat javasolt az Őzek völgyéig:
körtúrát csinálunk, kicsit hoszszabb, de látványosabb lesz. Elindultunk a szelicsei úton, majd
a Făget táblánál letértünk egy erdei útra. Az ösvénynek jelzése is
volt, bár kicsit szokatlan, a fákra
festett fehér béka kalauzolt az erdőben. A különös jelzésre hamarosan érkezett a magyarázat: tanösvényen jártunk, amely itt indul és valahol a Feleki-gerincen,
a csillagvizsgáló közelében ér véget, hat ismeretterjesztő táblán
mutatja be a Bükk-erdő állat- és
növényvilágát, valamint a hely
egyik különlegességét, a homokkőgömböket.
Az erdei út felfelé vezet,
a Majláth-kút közelében elértük a kék sáv jelzést, balra tértünk, majd a piros sávon a Mikesi házakhoz értünk ki. Itt az
Erdőfelekről jövő csürülyei úton
mentünk tovább az elágazásig. Jobbra az Árpád-csúcsra lehet jutni, balra a piros sáv a gerincen a Tordai-hasadék felé vezet. A nemrég nyílt kalandparkot elhagyva tovább haladtunk
a gerincúton, majd balra tértünk egy ösvényen. Az erdőben
a farkasboroszlán kellemes illata fogadott. Jellegzetes tavaszi
cserjénk apró, rózsaszínes virágai
már lombfakadás előtt megjelennek, általában kora tavasszal. Elhagytuk az ösvényt, és egy meredek oldalon a Mikesi házak mö-

gött húzódó völgybe ereszkedtünk, innen még átmásztuk a
szemben levő erdős dombot, és
beereszkedtünk az Őzek völgyébe. Most már a megszokott úton
haladunk a tisztásig. Közben az
ég is kitisztult, melegen sütött a
nap.
A tisztáson befejezetlen faépítmény áll a régi erdészház helyén, a patak két ága által közrefogott teraszon, az erdő alatt. Az
elhagyott faépület mellett asztal, pad és tűzhely, itt tartunk
ebédszünetet, egyesek szalonnát sütöttek. Elsétáltunk a patakig, megcsodáltuk a gömbköveket. Még kora tavasz van, minden
kopár és színtelen. Pár hét múlva
az erdő kizöldül, a tisztást tarka
mezei virágok borítják el. A völgy
egyik nevezetessége a pázsitliliom, mely nemcsak nálunk, hanem egész Európában ritka. Talán jobban kellene védeni az itt
lévő különleges növényeket és
kőzeteket.
„A Malomvölgy közel 500
páfrány- és virágos növényfajával hozzájárul Kolozsvár környékének rendkívül gazdag, 1654 fajt
számláló flórájának különleges,
ritka növényekkel való gyarapításához. ... A bükkösök gyepszintje
rejteget olyan fajokat is, amelyek
az Erdélyi-szigethegység 1000 m
feletti bükköseiben és fenyveseiben élnek és Kolozsvár környékén nagyon ritkák, vagy kizárólagosan csak itt a Malomvölgyben fordulnak elő. ... Helyenként a bükkösök alatt és a Ma-

lomvölgy felső harmadának, az
Őzek völgyének patakmenti sík
vagy enyhe lejtésű térségeit rendkívül érdekes – több jégkori reliktumot őrző – terjedelmes mocsarak tarkítják. ... Ezek a mocsarak
biztosítottak menedéket és megfelelő létfeltételeket a Malomvölgy ritka kincseinek, jégkori reliktumainak. Ilyenek a két csáté
faj mellett a szibériai hamuvirág
(Ligularia sibirica), a gyásztárnics
(Swertia perennis), a pázsitliliom
(Tofieldia calyculata), a szibériai
pompás zörgőfű (Crepis sibirica)
és az orchideák közül a mocsári
hagymaburok (Liparis loeseli).”
(Csűrös István és Csűrös László: A kolozsvári Malomvölgy növényvilágáról, Erdélyi Gyopár
1995/4.).
Az idő gyorsan telik, nyugat
felől sötét esőfelhők gyülekeznek,
csomagolunk és indulunk a Feleki-tető felé vezető úton. Elered az
eső, hideg szél indul, már nem is
eső, hanem apró jégdarabok, dara
esik, kopog az esőköpenyeken
míg áthaladunk a legelőn. Sáros
erdei úton ereszkedünk a Bükki
telepre a szemerkélő esőben, onnan a Páter-úton érkezünk a Monostorra.
A Feleki-tetőn a lefutó vizektől el nem hordott homokrétegek
mélyében talán ma is képződnek
homokkőgömbök. A gömbköveket szívesen használják lakások
díszítésre, házakat vagy kerteket burkoló homokkőlapokként,
ezért számuk sajnos évről évre
csökken.
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Túrák, jurta, Hétmérföldes csizma
Májusi születésnap a várfalvi EKE-Várban
Születésnapját ünnepli az EKE május 8–10-én a várfalvi EKEVárban. A rendezvényre az egyesület tagjait, természetbarátokat egyaránt várnak. A pénteki érkezés, sátorverés, elszállásolás
után szombaton több túra, vasárnap több program közül válogathatnak a résztvevők.
Május 9., szombat



Borbély György kerékpáros túra: nehéz túra; távolság:
54 km, aszfalton, erdei-mezei
úton, patakmederben; menetidő: 9 óra; szintkülönbség: 480
m; útvonal: EKE-Vár–Torockó–
Torockószentgyörgy–Kőköz–
Nyírmező–Oláhrákos–EKE-Vár.
Kerékpár bérelhető a helyszínen
(előzetes bejelentkezés alapján).
Túravezető: Tordai Jenő (tel.
0740-477571).
Aranyos-völgyi túra: közepes túra; távolság: 9 km gyalog,
7 km busszal; menetidő: 5 óra
gyalog, 20 perc busszal; szintkülönbség: 410 m emelkedő, 480
m ereszkedő; útvonal: Várfalva–
Csupak–Fütyer-rét–Ordas (Aranyos-völgyi kilátó)–Nádas-völgyi vízesések–Borrévi híd fölötti magaslat–Borrévi híd, innen

vissza Várfalvára busszal. Túravezető: Pálfi Miklós (tel. 0723229886).
XVIII. Jókai 10. A Jókai Mór
Teljesítménytúra egyik útvonala, 13 km-es táv: gyalog Várfalvától Torockóig, a Székelykőn
át, majd Torockótól vissza Várfalváig busszal.
16 óra: közös bográcsgulyásozás az EKE-Vár udvarán;
17 óra: jurta- és ősmagyar viselet-bemutató, magyar őstörténelmi foglalkozások gyerekeknek, a Kalibáskői Erdei Iskola
szervezésében
(www.
kalibaskogyerekvilag.ro);
20
óra: tábortűz, éneklés, táncmulatság.
Május 10., vasárnap
10 óra: ügyességi vetélkedők gyerekeknek, turistavetélkedő felnőtteknek, ezzel pár-

huzamosan magyar őstörténelmi foglalkozások gyerekeknek, jurtabemutató, Hétmérföldes csizma csapatjáték, Honfoglalás csapatépítő játék, a nyári erdei iskola ismertetése (a
Kalibáskői Erdei Iskola szervezésében, részletek a www.eke.
ma oldalon); 11 óra: Tóthpál
Tamás Kolozsvár környéki teljesítménytúrák című könyvének bemutatója; 12 órától EKEnapi ünnepség: az EKE-elnök
és Várfalva polgármesterének
köszöntője, versmondás, a várfalvi Aranyosszék néptánccsoport műsora és a várfalvi iskola furulyaelőadása.
Étkezés: önellátással. A
résztvevők a falusi boltban vásárolhatnak alapélelmiszereket,
ásványvizet. Szállás: 15 lej/fő/éjszaka az EKE-Várban (30 fő, kisgyerekesek előnyben) és a Csűr
nevű tábori szálláson (40-50 fő),
sátorban az EKE-Vár udvarán.
Jelentkezési határidő: 2015.
április 20., e-mail: ekenap@eke.
ma

Családom kedvenc kirándulóhelye
Az Erdélyi Gyopár EKE-napi pályázata iskolásoknak
Családom kedvenc kirándu

lóhelye témában várja a legnagyszerűbb fogalmazásokat május
12-ig az Erdélyi Gyopár folyóirat. EKE-napi pályázatuktól azt
remélik, az öt kategóriában értékes díjakért vetélkedő I–XII. osztályosok írásai sok szép kirándulóhelyet mutatnak be, úgy, hogy
– megéreztetve a hely és esemény ízét – másokat is útra bírjanak.
A fogalmazásnak tájékoztatnia kell a kedvenc kirándulóhely látványosságairól, a pályáztatók arra is kíváncsiak, miért
vált a család kedvencévé, a szerzőnek milyen élményei kötődnek hozzá. A legjobb írásokban
az olvasó együtt nevethet vagy
szomorkodhat a szerzővel. A kiírók emlékeztetnek: nem kell a
világ háta mögé, hét határon túlra menni, hogy a család jól érezze magát, és arra kérik a pályázókat, valós történetekkel maradjanak a Földön, ezúttal ne

kalandozzanak képzeletbeli kirándulóhelyekre a világűrbe. A
szerkesztők pontozzák a tartalom eredetiségét, a szerkezetet
és stílust, nyelvhelyességet, helyesírást és a külalakot.
Az I–II., III–IV., V–VI., VII–
VIII. és IX–XII. osztályosok korcsoportjába tartozó tollforgatók
alkotásait várják. A beküldött
írások terjedelme egy kézzel írott
oldal vagy 3600 jeles gépelt szöveg lehet (helyközökkel együtt).
Beküldési határidő (az e-mail küldésének vagy a postai bélyegzőnek a dátuma): 2015. május 12. E-mail: ekenap@eke.ma,
postacím: S.C.A., 400750 Kolozsvár (Cluj), O. P. 1., C. P. 41.
Az elektronikus levél tárgyaként,
illetve a borítékon kérik feltüntetni: EKE-napi pályázat, az írás
végére kérik felírni a beküldő nevét, postacímét, életkorát és azt,
hogy hányadik osztályos, valamint e-mail címet, telefonszámot.

Erdélyi
Gyopár,
2015/2.
Tartalmá
ból: Ősök nyomdokán, megújulás küszöbén az
Erdélyi KárpátEgyesület;
hírek,
túraajánlók; A Jókai Mór
Emlék- és Teljesítménytúrák
kiírása; Készülődés az EKE
idei,
XXIV.
Vándortáborára, kacsintgatás
Tusnádfürdő felé; A tusnádfürdői kéngödör; Nyomdakész állapotban a Súgó-barlang életét összegző
kötet; Szélárnyékban: a Csalhóban lévő Fântânele
menedékház bemutatása; Építészeti látnivalók a
Sóvidéken; Laposnyai vadászkastélyok; Nyári Kaukázus-túra; Tavaszi gombáink varázslatos világa;
Napfogyatkozás és asztrofotózás – Nekem hiszel
vagy a szemednek? Az Erdélyi Kárpát-Egyesület
kéthavonta megjelenő folyóiratát keresse az EKEosztályoknál vagy az elofizetes@eke.ma e-mail címen!

A legsikerültebb pályamunkákat és a díjazottak névsorát közli az Erdélyi Gyopár – a
névsor az egyesület honlapján
(www.eke.ma) is látható lesz. A
díjakat az XXIV. EKE Vándortábor nyitóünnepségén, 2015. július 28-án adják át. Minden kategóriában az alábbi díjakat osztják ki. I. díj: ingyenes családi belépő az EKE Vándortáborba, Columbia-túrazsák, belépő a Kolozsvár melletti Adrenalin Parkba, egyéves előfizetés az Erdélyi
Gyopárra; II. díj: Petzl Tikkina
fejlámpa, belépő a Kolozsvár
melletti Adrenalin Parkba, egyéves előfizetés az Erdélyi Gyopárra; III. Díj: Pinguin inox ivókulacs, belépő a Kolozsvár melletti Adrenalin Parkba, egyéves
előfizetés az Erdélyi Gyopárra.
A díjazottak a Székelyföldi Legendárium (www.legendarium.
ro) kiadványaiból, termékeiből
is részesülnek, korosztályuknak
megfelelően.

TÚRAELŐZETES
Május 9. (szombat): Jókai Mór emlék- és tel

jesítménytúrák 55, 30, 13 km távokon, Kolozsvár–Szind–Tordai-hasadék–Várfalva–Torockó
útvonalon. Szervező: Bagaméri Tibor.
Május 17. (vasárnap): Felderítő túra a Vul

kán-hegységbe (Vâlcan), a Szohodol-csúcsra.
Túravezető: Vlád Pál.
Május
23.
(szombat):
Magyarvalkó–


Magyargyerőmonostor–Pányiki szoros (gyalog
14 km). Túravezetők: Wanek Ferenc geológus és
Kovács D. Zsuzsa.
Május 15–21. (péntek–csütörtök): Néra

szurdok, Kazán szoros, Herkulesfürdő. Az utazást kivéve naponta 15–20 km túrázás, közepesen nehéz turistautakon. Túravezető: Kovács D.
Zsuzsa.
Május 24–30. (vasárnap–szombat): Hét

napos buszos kirándulás Salzkammergutba,
Ausztria só- meg tóvidékére. Ez alkalommal a következő helységeket keressük fel:
Bad Aussee, Halstatt, Bad Goisern, Bad Ischl,
Gmunden, Sankt Wolfgang, Sankt Gilgen,
Salzburg, Mariazell stb. Túravezető: Szőcs
Miklós.
Május 28–31. (csütörtök–vasárnap): Sáros

patak, Széphalom és környéke – Kazinczy emlékhelyek; Hollóháza, Fűzér vára, valamint látogatás a Felvidéken: Tőketerebes, Dobóruszka,
Borsi. Túravezető: Kovács D. Zsuzsa.

Áprilisi rendezvények
Március 28–29. (szombat–vasárnap): Ady Endre (100) emléktú

rák (12–26 km) Csucsán. Szervező: Kiss János. Szombaton: 1. Rézhegység: Hasas tető–Sámán völgy (12 km, szintkülönbség 500 m, menetidő 5 óra). Indulás 10 órakor Csucsáról az EKE-háztól, túravezető
Tatár Ferenc; 2. a Fekete Ponor-tető három vízkelete (Seredos, Beretytyó, Kisberettyó; 25 km, szintkülönbség 900 m, menetidő 8 óra). Vasárnap: 1. Vigyázó-hegység: Szurdok-völgy–Odomir-gerinc (13 km,
szintkülönbség 515 m, menetidő 5 óra). Túravezető Jankovics Tibor;
2. Nagyhegy–Bambulás-csúcs, (26 km, szintkülönbség 1000 m, menetidő 8 óra). Mindkét túra 9 órakor indul a csucsai vasútállomásról
a TFC vonat beérkezése után. Túravezető a hosszú távokon Kiss János. Érdeklődni telefonon. Mivel az elszállásolási lehetőségek korlátozottak, kérünk előzetes jelentkezést!
Március 29. (vasárnap): Torockó–Kőköz–Szabaderdő–Pilis-te

tő; borkóstolás Nagyenyeden. Mikrobuszos kirándulás. Találkozás
7 órakor a Flip előtt. Túravezető: Vlád Pál. Érdeklődni telefonon.
Április 1. (szerda): Páter-úti séta (9 km). Találkozás 10 órakor


a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta ♦ 18 órától közgyűlés az Apáczai-líceumban. Vetít Bozsoki Adrienn („Átvarázsolt fotók”).
Április 8. (szerda): István-forrás (9 km), találkozás 10 órakor a


monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta ♦ Túravezetők tanácskozása és választmányi gyűlés 18 órától a székházban.
Április 9. (csütörtök): Könyvbemutató: Tóthpál Tamás Kolozs

vár környéki teljesítménytúrák. 17 órától a kolozsvári Minerva-házban (Napoca/Jókai utca 16.)
Április 11. (szombat): Húsz bükki forrás körtúrája (25 km, 900


m szintkülönbség). Találkozás 9 órakor a monostori végállomáson.
Túravezető: Kiss János ♦ Szamos-part (10 km). Találkozás 10 órakor a rádióstúdiónál. Túravezető: Márton Erzsébet.
Április 12. (vasárnap): Páter-forrás (18 km). Találkozás 8.45


órakor a 40-es autóbusz megállójában (a román színház mellett).
Túravezető: Szőcs János.
Április 13. (hétfő): Mezőtelegd, Sólyomkővár (10 km). Találko

zás 7 órakor a Flip előtt. Túravezető: Kovács D. Zsuzsa.
Április 15. (szerda): Cérna-forrás (8 km), találkozás 10 órakor a


monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta.
Április 18. (szombat): Hunyadi Mátyás emléktúra: Csonkate

lep–Báboci-határ–Nádasberend–Pusztatopa–Sárdi-rét (kockásliliom virágzás)–Türe–Magyargorbó (35 km, 500 m szintkülönbség).
Túravezető: Kiss János. Jelentkezni telefonon ♦ Bácsi-torok (10
km). Találkozás 10 órakor a 31-es autóbusz Széchenyi téri megállójában. Túravezető: Márton Erzsébet ♦ Berettyó-forrás; közös kirándulás a debreceni természetjárókkal (gyalog 20 km, szintkülönbség
400 m). Találkozás 7 órakor a Flip előtt. Túravezetők: Vlád Pál és
Kovács D. Zsuzsa ♦ Kerékpáros túra; Kolozsvár–Hideg-havas–Testes (78 km). Túravezető: Szilágyi András. Érdeklődni telefonon.
Április 19. (vasárnap): Kerékpáros túra. Bánffyhunyad–Tóttel

ke–Sárdi-rét–Kolozsvár. Túravezető: Szima Márton. Érdeklődni telefonon.
Április 22. (szerda): Rejtett-forrás (7 km), találkozás 10 órakor a


monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta.
Április 23–26. (csütörtök–vasárnap): Kazinczy nyomában; dél

erdélyi körút. Találkozás 7 órakor a Flip előtt. Túravezető: Kovács
D. Zsuzsa.
Április 25. (szombat): Séta a botanikus kertben. Találkozás 10


órakor a bejárat előtt. Túravezető: Márton Erzsébet.
Április 25–26. (szombat–vasárnap): Kétnapos autós kirándu

lás Máramarosban; Máramarossziget, szaploncai (Săpânţa) vidám
temető, Borsa, Prislop-hágó, Lóhavasi-vízesés, Beszterce. Indulás a
Flip elől, 7 órakor. Túravezető: Szabó István (Tubi).
Április 26. (vasárnap): Ronki–Pociovaliste szorosok túrája (15


km/700 m). Érdeklődni telefonon. Túravezető: Mezei Elemér ♦ Kiskocsis kirándulás a Széplesre (Cibles) – 20 km/1600 m. Túravezető: Ambrus Tibor. Érdeklődni telefonon.
Április 29. (szerda): Slamovics ház (12 km), találkozás 10 óra

kor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta.
Május 1–3. (péntek–vasárnap): Csillagtúrák Csucsáról (12–25


km). Érdeklődni telefonon. Túravezető: Kiss János ♦ Monok (Kossuth emlékház), Miskolc (városnézés és az Árpád népe, Gyula
népe című történelmi kiállítás), Miskolctapolca. Találkozás 6.30
órakor a Flip előtt. Túravezető: Kovács D. Zsuzsa.
Május 2. (szombat): Szénafüvek (15 km). Találkozás 10 órakor


a kisállomással szembeni villamosmegállóban. Túravezető: Márton Erzsébet.
Május 6. (szerda): Séta a Páter-úton (9 km). Találkozás 10 óra

kor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta ♦ 18
órától közgyűlés az Apáczai-líceumban.
Szolgálatos napok a székházban (Kolozsvár, Cardinal Iuliu


Hossu/Fürdő utca 20. sz., 13-as ajtó): hétfőn, csütörtökön 17–18
óra, kedden 10.30–12.30 óra között. ♦ EKE fotóklub: minden kedden 17 órától a székházban. ♦ Könyvtár: minden csütörtökön 17–
18 óra között a székházban.
TÚRAVEZETŐK, SZERVEZŐK ELÉRHETŐSÉGEI
Ambrus Tibor 0722-377622; Bagaméri Tibor 0742-776930;
Jankovics Tibor 0756-567406; Kiss János 0364-807639; Kovács
D. Zsuzsa 0747-070790; Márton Erzsébet 0742-037179; Mezei
Elemér 0724-892797; Szabó István 0748-140551; Székely Lavotta
0748-036290; Szilágyi András 0742-625130; Szima Márton 0766703575; Szőcs János 0742-690881; Szőcs Miklós 0740-061741; Tatár Ferenc 0770-586926; Vlád Pál 0264-435866; Titkár: Etédi József
0745-029946 és Székely Lavotta.

