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Sólyomkő vára szerelemmel és medvehagymával
Szinte félidőben értünk Mezőtelegdre az ortodox húsvét második
napján kora reggel, annyira néptelen volt az országút. A református templomban ötszáz éves graffitik és kuriózumnak számító építészeti elemek sokasága kényeztette a 25 fős társaságot. Az
Élesd közeli Sólyomkőpestes határában további történeteket regéltek Sólyomkővár romjai. És finom a medvehagymás pesztó...

lós 1583-ban bekövetkezett halálakor az erdélyi országgyűlés
Bocskai Istvánt bízta meg, gondoskodjon róla, hogy az elhunyt
családja ne forgassa ki vagyonából a fiatal özvegyet. Bocskai

KEREKES EDIT
Fegyelmezett csapattal kelt útra
Kovács D. Zsuzsa szervező azon
a hétfő reggelen: a társaság pontos, gyors a beszállás, indulunk
Mezőtelegdre. A tervezettnél jóval korábban érkezünk a nyugati határ felé vezető, egyébként
forgalmas út melletti református templomhoz.
Az első templom még a XII.
században épült, később többször átalakították. Szoboszlai
Gáspár István lelkipásztornak
sok kutakodásába került feltérképezni a templom és a benne látható relikviák történetét,
hiszen az épület átfogó kutatása még szakemberekre és pénzre vár. Feltárásra vár a templom
alatti kripta is, amelynek létezéséről egy javítás alkalmával
megbizonyosodhattak. A XIV.
századi különleges freskók többek között Szent Imrét, Szent
Istvánt és Szent Lászlót ábrázolják, továbbá az utolsó ítéletet.
A freskókat 1892-ben restaurálták, ezért látni színeltéréseket,
az üres kézzel repkedő angyalok
freskóit kiegészítették: kezükben ostort, lándzsát hordoznak.
A XX. század eleji tűzvészben az
„új” festék jelentős része lepattogzott, akkor omlott be a tető és
vele együtt a templom boltozatát tartó, szintén későbbi építésű
oszlop is, amelynek darabját ma
is őrzik. Látható Telegdy Miklós
erdélyi alvajda síremléke 1560-

KOVÁCS D. ZSUZSA

XVIII. JÓKAI MÓR EMLÉK- ÉS
TELJESÍTMÉNYTÚRÁK
 Három útvonal közül választhatnak az érdeklődők május
9-én, az EKE – Kolozsvár 1891
szervezte Jókai Mór Emlék- és
Teljesítménytúrákon: Jókai 55
(55 km): rajt 7–7.30 óra között
a Tordai útról letérő szelicsei
úton, a Silva kempingtől; Jókai 30 (30 km): rajt 9–10 óra között Szindről (Sănduleşti); Jókai
10 (13 km): rajt 10–11 óra között
Várfalváról (Moldoveneşti).
A Torockóra beérkező teljesítménytúrázókat busz szállítja
a várfalvi EKE-Várba, ahol meleg bográcsgulyással felejthetik a túra fáradalmait, és csatlakozhatnak az EKE-napi rendezvényhez. A részvételi díj (6
év alattiaknak ingyenes) tartalmazza: a túrafüzetet, a túrajelvényt, az oklevelet, az ellátást
a frissítő pontoknál (ásványvíz, gyümölcs, csoki, zsíros kenyér, tea), a túra végén a meleg
gulyást, Jókai teljesítménytúrás pólót, a túra után a szállítást
Torockóról Várfalvára.
A jelentkezőknek a szervezők autóbuszt biztosítanak a
rajthoz való eljutáshoz – indulás a Fliptől reggel 6 órakor –,
illetve este a hazajutáshoz. A
túra után részvételi lehetőség
a várfalvi EKE-napi programon
szombaton és vasárnap. Szálláslehetőség az EKE-Vár udvarán sátorban ingyenesen, továbbá az EKE-Várban (14 fő, kisgyerekesek előnyben) és a Csűr
nevű tábori szálláson (50–60
fő), az EKE-Vár udvarán levő
közösségi házban, matracokon
(16 fő).
További információk, útvonalak:
www.ekekolozsvar.
ro, tel. 0722-377 622, e-mail:
tiborambsr@yahoo.com (Ambrus Tibor).

Felső ajtókeret, mogyorófa gyökeréből
ból, érdekessége, hogy nem fekvő helyzetben, hanem állva ábrázolja az elhunytat. A márvány
relikvia magán hordozza a török
idők nyomát: kardját és arcát is
nehéz lehetett kicsorbítani, így
a törökök ennyivel is beérték.
A reformáció nem tüntette el a
templom minden katolikus sajátosságát, megőrizték a falba sülylyesztett, kőkeretes ereklyetartót, és kis domborművön látható – megmagyarázhatatlan módon a sekrestye bejárata fölött – a
halottakat vigyázó hiéna. A falkutatások során latin graffitit találtak az 1500-as évekből. És ez
csak néhány a templom érdekességei közül.
A fal övezte templomkertben Hagymássy Kata mellszobra áll. Első férje, Varkocs Mik-

még abban az évben feleségül
vette Hagymássy Katát, ezzel ő
lett a birtok tulajdonosa, beleértve Sólyomkő várát is.
Visszatérünk Élesdre, ott a
szlovák és magyar nyelvű miséket celebráló központi katolikus templomnál elkanyarodunk. Sólyomkőpestes egy igen
hosszú mellékutcáján az utolsó házakat, a cigánynegyedet is
elhagyva poros úton haladunk,
aztán gyalogosan indulunk a
várhoz. Erdőborította hegyszirtek között, patak mellett visz az
út, a sziklák közt forrás szivárog.
Az emelkedőnél a 85 éves Anna
néni megpihen, mi megyünk tovább az erdőben. Lassan előtűnnek a fák lombjai közt a vár maradványai: bástyarészlet, a kápolna ablakkeretes falai.

Sólyomkő várát a tatárjárás után építette Pál comes. Fiai
kegyvesztettek lettek, a vár a
XIII. század elején a Borsa nemzetségé lett. 1316 körül Borsa Kopasz királyellenes lázadását kiéheztetéssel törték meg, hiszen
Sólyomkő bevehetetlen volt. Egy
ideig királyi birtok, majd számtalanszor gazdát cserél, míg a
Bocskai Istváné lesz, aki innen
szervezi szabadságharcát. Később II. Rákóczi Ferenc a vár
ura, tőle a császári katonaság
foglalta el, és az 1711-es szatmári béke szerint a magyar szabadságharc többi fészkével egyetemben lerombolták. A várban 1821ben gróf Batthányi József kápolnát építtetett, a hagyomány szerint három üvegkoporsóban helyezték el gyermekként egyazon
évben elhuny két fia, majd őket
valamivel később követő felesége holttestét, akikhez a gróf
gyakran kilovagolt.
Leereszkedőben a társaság
alaposan megszedte magát medvehagymával, a megtett út hoszszát, az emelkedőt, a temérdek
hajlongás eredményeként medvehagymától dagadozó zacskókat-táskákat nézve alig hinni, hogy a csapat zöme 70–80
éves. A hazaúton Kovács Zsuzsa megosztja medvehagymás
pesztóreceptjét (a turmixgép kétliteres tartálya tele megmosott
medvehagymalevelekkel,
hozzá egy marék dióbél, kevés olívaolaj és só ízlés szerint), vékony
olívaolaj-réteggel borítva hűtőben hónapokig eláll. Hazafelé a
vidáman nevetős beszélgetéseket
csak a kései ebéd-sörszünet szakítja meg. És egy hét múlva a társaság – minden új érdeklődővel
együtt – ismét útra kel.

Könyv a teljesítménytúrákról
Az erdélyi turistairodalom hivatkozási alapját állította össze
kötetében (Kolozsvár környéki teljesítménytúrák, Művelődés–
Szentimrei Alapítvány) Tóthpál Tamás. A Sztánai Füzetek 18. kötete egykori és jelenlegi dátumokat, névsorokat, útvonalakat rögzít, amelyek néhány évtized alatt feledésbe merülhettek volna.
A túraleírásokhoz kalauzt is kapunk, segítségükkel a vállalkozó
szellemű csapatok végigjárhatják az útvonalakat.
Tóthpál Tamás mérnök vég

zettségű, de mindenki turistaként ismeri. Az utóbbi évtizedekben ő testesíti meg Kolozsvárt az állandóan szervező és
mindenütt jelen levő turista fogalmát. Megjelenésében, öltözködésében is. Sok túra szervezése fűződik nevéhez. Azok is hallottak róla, akik csak ritkán lehettek kirándulótársai. De olvashatták beszámolóit, úti tanácsait, jegyzeteit a környékről szóló
kalauzokban, szakfolyóiratokban, a Szabadság mellékletében.

Az erdélyi teljesítménytúrázás őse a Kolozsvári Athletikai
Club által 1887 szeptemberében
rendezett távgyalogló verseny
Kolozsvár és Marosvásárhely
közt – tárja fel a könyv első nagy
fejezete. A teljesítménytúrák
nehézségét több tényező befolyásolja: távolság, szintkülönbség, szintidő. Gyakran ugyanannak a túrának van hosszabb
és rövidebb változata is. Általában 4 km/óra sebességet várnak
el. Rendszerint az útvonalat turistajelzéshez kötik vagy szalagokkal jelölik, ellenőrzőpontokkal szakaszolják. Van szervezési
és útvonalfelelős, indító- és célbíró, állomásbíró, seprőbíró.
A
második
fejezet
a
Torockóhoz kötődő Jókai-emléktúrák világába vezet. Tóthpál
rekonstruálja Jókai (Egy az Is-

tenben leírt) útjait, kimutatja az
azóta történt változásokat, tisztázza az elhomályosult vagy
nehezen azonosítható helyneveket, feldolgozza a Tordaihasadék szinte teljes irodalmát,
megállapítja a Jókai emlék- és
teljesítménytúrák útvonalát.
A harmadik fejezet a Kolozsvár közvetlen környékén szervezett túrákat veszi számba. Az első
Mátyás-emléktúrát 1943 márciusában rendezték, a révi Zichybarlangtól hét nap alatt jöttek a
kolozsvári szülőházig. A Hunyadi Mátyás-emléktúrák felújítása 2003-ban Bagaméri Béla ötlete
volt. A város körül 10 km-es sugarú körben nyolc 10–20 km-es
túrával meg lehetett ismerni a várost környező természetet.
A negyedik fejezet a kalotaszegi túráké. A Varju nemzetség

és a Budai Nagy Antal históriája
tájait bevonó Kós Károly emlékés teljesítménytúrák 2003-ban
indultak, jórészt Sztánához
és a Kolozsvár–Sztána távolság legyaloglásához kötődnek,
a kalotaszegi túrák igényesebb
csoportja a Vlegyászához. Vigh
Tarsonyi László 2001-ben szervezett először Vigyázó-teljesítménytúrát, azóta évente szervezik változó útvonalakkal (57
km, szintkülönbség 1400 m).
A kötetet a Vasvári-túrák leírása zárja. 2001-ben rendezték
az első Vasvári kerékpáros túrát, 2002-től a körösfői Vasvári-emléknapok keretében kerül
rá sor.
Részletek Gaal Györgynek a
könyvbemutatón elhangzott
méltatásából
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Ködben, esőben a Pilis-tetőn
Kolozsvárról egynapos, gépjárműves túrával könnyen elérhető a
Torockótól délre, Remete község közelében található Pilis-csúcs
(Vârful Pleşii). 1250 m-es magasságával és jellegzetes gúla alakjával uralja a Bedellői-havasok panorámáját. Fentről minden
irányban csodálatos a kilátás, Torockó is jól kivehető a Székelykővel, Torockószentgyörgy a várral, a Kőköz, a Bután-kő stb. A
Pilis-csúcs az enyedi Bethlen-kollégium hajdani diákjainak kedvenc kirándulóhelye volt, Enyedtől a tetőig gyalog tették meg az
utat, tanáraik kíséretével.
PÁL GYÖNGYI

A SZERZŐ FELVÉTELE

A csúcs aránylag könnyen megközelíthető Nagyenyedről, az
autóút a Szabaderdő menedékházig aszfaltozott, innen és a
Bedellő karsztfennsíkján kövezett. Turistajelzés itt nincs,
de a tévétoronytól nyílt terepen a telefonpóznák irányába a
Pilis csúcsa minden nehézség
nélkül megmászható. A távolság 2 km, szintkülönbség 250
m. Ha Valea Inzelului falun keresztül, az Inzel pataka mentén
megyünk, akkor Nyírmezőtől
(Poiana Aiudului) enyhén emelkedő szekérúton közelíthetjük
meg (15 km, 600 m szintkülönbséggel).
Március utolsó vasárnapján
ide kirándultunk, a túra szervezője Vlád Pál volt. 7 órakor gyülekeztünk kicsit álmosan, a nyári időszámításra való áttérés mi-

mentünk Torockószentgyörgyre
(Colţeşti), onnan a Kőközi-szorosba. Az eső közben elállt. A
Kastély panziótól a piros pontos jelzésen felkapaszkodtunk a
Nyírmezőre néző kilátópontig. A
szél el-elfújta a felhőket, egész jó
rálátásunk volt a szoros sziklafalaira, majd újabb ködfelhők jöttek... Lefelé három kirándulóval
találkoztunk, kiskocsival érkeztek szintén Kolozsvárról – kicsi
a világ – ismerősök, köztük EKEelnökünk, Ambrus Tibi. Visszatérve a mikrobuszhoz, indultunk
tovább a Pilis felé. A Pilis tető az
enyediek időjárás-mutatója: ha
a csúcs ködben van, elromlik az
idő – ez nagy igazság, most a saját bőrünkön tapasztaltuk.
Elhagytuk a Kőközi-szorost,
áthaladtunk Nyírmezőn, jobbra
az Inzel patak völgye, itt többször
jártunk. Az Enyed-patak mentén
haladtunk tovább Muzsnaházán

A kötelező csúcsfotó 1250 méteren
att az éjszakánk a szokottnál rövidebb volt. Ködös, esős időben indultunk útnak, reméltük, hogy közben kiderül, de
hiába. Magyarlónán (Luna de
Sus), Szentlászlón (Săvădisla) és
Járabányán (Iara) keresztül értük
el az Aranyos völgyét, majd Borévnél (Buru) átmentünk az Aranyos hídján Torockó felé. Itt tartottuk az első megállót a falu központjában, a vajor mellett. Kávét
ebben a korai órában nem kaptunk, esett az eső is, így a remélt
„kétszer kel fel a nap” is elmaradt
– a Nap felkelt ugyan, de a sötét
felhőktől nem láthattuk. Tovább-

(Magina) keresztül Felenyedig,
ott jobbra kanyarodtunk és a
Szabaderdőn aszfaltúton haladtunk mintegy 12 km-t felfelé a
szerpentinen. Elhaladtunk az
egykori menedékház (550 m) rózsaszín épülete mellett, nagyon
elhagyatottnak látszott, valószínűleg már nem működik. Régen 14 embert tudott elszállásolni éjszakára, és autóbuszjárat is
volt Nagyenyedről. Földút következett, személyautóval vagy
mikrobusszal még járható. Az út
nagy kanyarokkal halad az erdőben, egyre magasabban vagyunk,
900 m tengerszint felett. Véget ér

Szervezők elérhetőségei

Túraelőzetes

Ambrus
Tibor
0722-377622;
Bagaméri Tibor 0742-776930;
Kiss János 0364-807639; Kovács
D. Zsuzsa 0747-070790; Márton Erzsébet 0742-037179; Mezei Elemér 0724-982797; Palczer
János 0264-545189; Szabó István 0748-140551; Székely Lavotta
0748-036290; Szima Márton 0766703575; Szőcs János 0742-690881;
Szőcs Miklós 0740-061741 Vas
Géza 0742-659570; Veres Ágnes 0723-159000, ekenap@eke.
ma Vlád Pál 0264-435866; Titkár:
Etédi József 0745-029946 és Székely Lavotta.



az erdő, a Torockói hegyek legszebb gerincútján haladunk Remete (Râmeţ) község központján át, Brădeşti és Ponor falvakon keresztül Mogosra, tovább
Abrudbányáig. Brădeşti-ről egy
elágazás jobbra, Valea Poienii elszórt házai közt a Ponor, Poeni
és Seaca patakok víznyelőjéhez
(Vânătările Ponorului) vezet, innen még rövid köves út, majd
aszfaltozott kanyargós beereszkedik Szolcsvárra (Sălciua),
csak olyan járművel szabad elindulni, amely bírja a nehéz, hegyi utakat.
Elhagytuk a Szabaderdőt,
már látható lenne messziről a
csúcs, de mind sűrűbb a köd,
vagy inkább felhő, ami a Pilis-tetőt körülveszi, körülöttünk minden tejfehér, nem látunk semmit a tájból. Még reménykedünk, délig talán eloszlik. Az
út enyhén emelkedik a Bedellő
karsztfennsíkján a Remete község előtt levő tévétoronyig, itt
már 1000 m-en vagyunk. Kiszállunk a mikrobuszból, jellegzetes
móc házakat láttunk, elindultunk a Pilis felé. A kopasz csúcsra jelöletlen ösvényen kapaszkodunk fel, kb. 1 óra alatt. A köd
kitartó, alig látunk pár méterre,
a csúcs se látszik. Többen már
jártunk itt, aki nem, az nem tudja, mit veszít a rossz idő miatt.
Tiszta időben az útról szép kilátás nyílik a Remetei-szorosra,
látható az 1079 m-es Kecskekő,
az 1233 m-es Csáklyakő, az 1156
m-es Detonáta, az 1129 m-es
Székelykő, továbbá Torockó,
Torockószentgyörgy, Torda, Tövis és Nagyenyed is. De sajnos
a mai kirándulás nem erről szól,
a jó időt nem lehet előre megrendelni, különben is rossz idő
nincs, csak rossz turista! Czárán
Gyula „Regulái” is így biztatnak:
„...A legnagyobb zápor is/Mi
kárt tehet benned?/Legfeljebb,
hogy megáztat./S más ruhát kell
venned./Ha kétes az idő reggel,/
Menj csak bátran útra!/Ha nem
mégysz el, és kiderül.../Megüthet a guta!”.
Füves legelőn haladunk felfelé, elmaradnak a villanypóznák, még egy utolsó kapaszkodó
és fenn vagyunk a csúcsot jelző
két keresztnél. Itt még havat is
találunk, a bokrok közt sok-sok
hóvirágot – virágvasárnap. Előkapjuk
fényképezőgépeinket
és fotózunk. Ebédszünet, majd
csúcsfotó a csoportról. Vissza a
TV-toronyhoz, a csúcsot megmásztuk, a csodálatos panoráma
marad egy másik kirándulásra.
Utunkat folytatjuk most már
a gazdag múltú Nagyenyedre,
megkóstoljuk borait, aztán vásároltunk is belőle a közeledő ünnepekre. Reméljük a Pilis-tetőre eljutunk még ragyogó napsütésben is, egy másik kiránduláson...

Június 6. (szombat): Sárkánykert és a zsibói botanikus kert.
Szervező: Kovács D. Zsuzsa.
 Június 14. (szombat): Rododendron-túra a Radnai-havasokban;
kiskocsis túra (25 km/1400 m). Szervező: Ambrus Tibor.
 Június 19–21.: Mikrobuszos kirándulás a Radnai-havasokba, a
Bláznai Alpina Központba, Radnaborbereki Suzy-panzióba, rododendron virágzás, Ördög-szoros, Szentgyörgy-fürdő, Kormája-szoros és menedékház. Érdeklődni telefonon. Szervező: Palczer János.
 Június 28.: Kerékpáros túra: tízfalusi Pokol-barlang (Körösrév);
60 km, szintkülönbség 800 m. Szervező: Szima Márton.
 Július 17–23. (péntek–csütörtök): Dunakanyar Budapesttől Esztergomig, felvidéki látogatással. Szervező: Kovács D. Zsuzsa.
 Augusztus vége: balatoni körút kerékpárral (3 nap, 210 km).
Szervező: Szima Márton.

Májusi rendezvények
 Április 25. (szombat): Séta a botanikus kertben. Találkozás 10
órakor a bejárat előtt. Szervező: Márton Erzsébet.
 Április 25–26. (szombat–vasárnap): Kétnapos autós kirándulás
Máramarosban; Máramarossziget, szaploncai (Săpânţa) vidám temető, Borsa, Prislop-hágó, Lóhavasi-vízesés, Beszterce. Találkozás
a Flip előtt 7 órakor. Szervező: Szabó István (Tubi).
 Április 26. (vasárnap): Ronki–Pociovaliste szorosok túrája (15
km, 700 m szintkülönbség). Szervező: Mezei Elemér. Érdeklődni
telefonon ♦ Kiskocsis kirándulás a Széplesre (Cibles). 20 km, 1600
m szintkülönbség. Szervező: Ambrus Tibor. Érdeklődni telefonon.
 Április 29. (szerda): Slamovics-ház (12 km), találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
 Május 1–3. (péntek–vasárnap): Csillagtúrák Csucsáról (12–25
km). Érdeklődni telefonon. Szervező: Kiss János ♦ Monok (Kossuth emlékház), Miskolc (városnézés és az Árpád népe, Gyula népe
című történelmi kiállítás), Miskolctapolca. Találkozás 6.30 órakor
a Flip előtt. Szervező: Kovács D. Zsuzsa.
 Május 2. (szombat): Szénafüvek (15 km). Találkozás 10 órakor
a kisállomással szembeni villamosmegállóban. Szervező: Márton
Erzsébet.
 Május 3. (vasárnap): Kirándulás a Törökvágástól (10 km). Találkozás a néprajzi múzeumnál 10 órakor. Szervező: Szatmári Béla.
 Május 6. (szerda): Séta a Páter-úton (9 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta ♦ 18 órától közgyűlés az Apáczai-líceumban. Vetítés (45 perc): Lőrinczi István, Kolozsvári EKE-sek a Szent Jakab zarándokúton (Camino de
Santiago).
 Május 8–10. (péntek–vasárnap): Mikrobuszos kirándulás Gyulára; melegfürdő túra. Szervező: Vas Géza. Érdeklődni telefonon.
 Május 9. (szombat): XVIII. Jókai Mór Emlék- és Teljesítménytúrák 55, 30, 13 km távokon, Kolozsvár–Szind–Tordai-hasadék–Várfalva–Torockó útvonalon. Részletek a kiemelt szövegben. Szervező: Bagaméri Tibor, kapcsolattartó: Ambrus Tibor.
 Május 10. (vasárnap): Vonatos kirándulás az Almási várhoz,
onnan Zsobokra (22 km). Találkozás 7.15 órakor a nagyállomás
előtt. Szervező: Szőcs János ♦ A kolozsvári EKE-tagoknak és érdeklődőknek az EKE – Kolozsvár 1891 és az országos EKE külön buszt
szervez, amely 2015. május 10-én, vasárnap reggel fél 9 órakor indul a magyar színház elől a várfalvi EKE-napi rendezvény vasárnapi programjára. Hazaindulás Várfalváról: du. 6 órakor. Jelentkezési
határidő: 2015. április 30. Szervező Veres Ágnes.
 Május 13. (szerda): István-forrás (9 km), találkozás 10 órakor a
monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta ♦ Túraszervezők tanácskozása és választmányi gyűlés 18 órától a székházban.
 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 16–17. (szombat–vasárnap): EKE NAPOK CSUCSÁN –
az EKE megalakulásának 124. évfordulója – megbeszélés a májusi közgyűlésen.
 Május 16. (szombat): Felderítő túra – Vulkán-hágó (Pasul
Vulcan), a Szohodol-kő (környékén virágzik májusban az illatos
vadorgona), Chiuzi-kilátó (1028 m). Gyalog 12 km, szintkülönbség 600 m. Szervezők: Vlád Pál és Mezei Elemér. Érdeklődni telefonon, jelentkezni május 10-ig.
 Május 17. (vasárnap): Kerékpáros túra; Csucsa–Dregán-völgye–
Floroiu-víztározó–Prelucele (55 km, 800 m szintkülönbség). Találkozó Csucsán. Szervező: Szima Márton. Érdeklődni telefonon.
 Május 20. (szerda): Cérna-forrás (8 km), találkozás 10 órakor a
monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
 Május 23. (szombat): Jablonovszky Elemér-emléktúra: Szénafüvek (15 km, 500 m szintkülönbség). Találkozás 9 órakor a kisállomás előtt vagy 9.30-kor a kajántói vámnál. Szervező: Kiss János ♦ Magyarvalkó–Magyargyerőmonostor–Pányiki-szoros (gyalog
14 km). Találkozás 8 órakor a Flip előtt. Szervezők: Wanek Ferenc
geológus és Kovács D. Zsuzsa.
 Május 24. (vasárnap): Gyalogtúra a Révi szorosban (14 km). Találkozás 7.15 órakor a nagyállomás előtt (TFC-vonattal). Szervező:
Szima Márton.
 Május 24–30. (vasárnap–szombat): Hétnapos buszos kirándulás Salzkammergutba, Ausztria só- és tóvidékére. Ez alkalommal
a következő helységeket keressük fel: Bad Aussee, Halstatt, Bad
Goisern, Bad Ischl, Gmunden, Sankt Wolfgang, Sankt Gilgen, Salzburg, Mariazell stb. Indulás reggel 7-kor a Széchenyi téri Flip elől.
Szervező: Szőcs Miklós.
 Május 27. (szerda): Rejtett-forrás (7 km), találkozás 10 órakor a
monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
 Május 28–31. (csütörtök–vasárnap): Sárospatak, Széphalom
és környéke – Kazinczy emlékhelyek; Hollóháza, Fűzér vára, valamint látogatás a Felvidéken: Tőketerebes, Dobóruszka, Borsi. Találkozás 6 órakor a Flip előtt. Szervező: Kovács D. Zsuzsa.
 Június 3. (szerda): Séta a Páter-úton (9 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta ♦ 18 órától közgyűlés az Apáczai-líceumban.
 Szolgálatos napok a székházban (Kolozsvár, Fürdő/Cardinal
Iuliu Hossu utca 20. sz., 13-as ajtó): hétfőn, csütörtökön 17–18,
kedden 10.30–12.30 óra között. ♦ EKE-fotóklub: minden kedden
17 órától a székházban. ♦ Könyvtár: minden csütörtökön 17–18
óra között a székházban.
Rendezvényeinkre minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

