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Elment



Túrázók igazi paradicsoma a
Retyezát. Mintha geológiai könyvet lapoznánk, kis területen találkozhatunk a magashegység minden arculatával: piramisszerű csúcsok, csipkézett gerincek, kőfolyások, morénák, kristálytiszta vizek
vájta szurdokok, cirkusz- és teknővölgyek, zsombolyok és csillogó
tengerszemek csodáltatják magukat minden lépésnél. A Déli-Kárpátok legnyugatibb csoportjához tartozó Retyezátnak több mint 60 csúcsa haladja meg a 2000 métert, 58 állandó és 40 időszakos gleccsertava
van, közel 1100 növényfaj él itt, közülük 62 őshonos. Jelentős, 600-700
főt számláló zergepopulációt tartanak számon, így nem csoda, hogy
itt hozták létre 1935-ben Románia
első nemzeti parkját. A szigorú látogatási feltételeknek köszönhetően a
Retyezát a legtisztább kárpáti hegységek egyike.
Több irányból is megközelíthető. E túra során, a központi hegytömböt megkerülve, a déli oldalról
indultunk. A letérő Hátszegen van,
innen a Sebes-víz (Râu Mare) folyása mentén haladtunk a Gura Apei
víztározóig, annak 167 m magas
gátján átkelve a rezervátum határához érkeztünk. Itt sorompó állja
el az utat, belépőjegyet kell venni.
Túl korán volt még, belépőt csak 8
órától lehetett kiváltani, de egy kis
ügyeskedés árán előkerült a kapuőr, és máris mehettünk tovább. Keskeny, de elfogadható minőségű köves úton haladtunk még 18 kilométert a Poiana Pelegii tisztásig, onnan a kék sáv turistajelzést követve, most már gyalog indultunk neki
a hegynek.
Keskeny pallón mentünk át a
Lăpuşnicu Mare patakon. A Bucurapatakot követő ösvény kezdetben fenyőerdőn vezet, majd hamarosan

M

int szomszédot, gyerekkorom óta ismertem. Már
amennyire egy hátulgombolós rövidnadrágos lurkó, akinek
játszóterét a Kossuth Lajos, Dávid
Ferenc és Postakert utcák által közrefogott belvárosi téridom képezte,
ismerhet egy felnőttet. Aztán mikor
nagyobbacska voltam, akkor már inkább. Földrajztanárom volt a református kollégium (akkorra AdyŞincai) Farkas utcai régi épületében. Emlékszem életerős humorára, de tekintélyparancsoló szigorára is. Aztán más iskolába kerültem, a hatvanas évek végén ők is elköltöztek, talán meg is feledkeztem
róla. Felnőttként már valódi kapcsolatunk, mely az évek során barátsággá vedlett, a rendszerváltás után
kezdődött, az EKE-ben. Pontosabban
az újjáalakulás évében, 1992-ben,
mikor a Gyopár is beindult. Később,
főszerkesztőségének idején Fogarasi
Lacikánál vagy lakásán tartott, éjszakába is benyúló szerkesztőségi
gyűléseken és vitákon értettem meg

A SZERZŐ FELVÉTELE

a földtudományok népszerűsítője, túraösvények kalauza, szakmájabeli neves elődei emlékének ápolója, a Tanár és szerkesztő; elment egy szeretetre méltó Nagy Öreg.
Ki ne ismerte volna városunk magyarjai közül?
Hiszen több mint 30 éven át
tanította a földrajzot Kolozsvár iskoláiban, sőt azelőtt
Magyarfenesen, Magyarlónán és Szováton is. Több
mint félezer írása jelent meg a sajtóban, számos könyve hirdeti tudását, féltő természetszeretetét, tudománytörténeti jártasságát. Hányszor mesélt népszerűsítő előadásokon a Föld s a Világmindenség titkairól, régmúlt
idők emlékeiről, a Föld felszíne és belseje lassú, de erős
nyomokat hagyó törvényszerű folyamatairól!
Erdőszentgyörgytől délre, Rava faluban született,
tanítók gyermekeként, 1932. március 6-án. Hétévesen
került szüleivel a kincses városba, hogy azután élete
javát itt töltse. Itt járta iskoláit, itt érettségizett az 1.
számú magyar tannyelvű (később Brassai) líceumban,
1951-ben. A Bolyai Tudományegyetem Földrajz–Földtan Karán olyan kiváló tanárok keze alatt formálódott
szakemberré, mint Tulogdy János, Balogh Ernő, Török
Zoltán. Nemcsak méltó szellemi követőjük volt, de távozásuk után emléküket elevenen tartotta folyóiratcikkei, tanulmányai, előadásai révén. Erős évfolyamban
állta meg a helyét az élen. Évfolyamtársai közt, mellette sokan bizonyítottak a szakmában, mint a később
Balánbányán dolgozó Fekete Albert, és a Nagyváradon
működött Méder Árpád geológusok, vagy az egyetemen egy ideig tanársegédként maradt Sófalvi Balázs
geográfus. 1955-ben, amikor végzett, Magyarfenesen
és Magyarlónán tanított, azután Magyarszováton iskolaigazgatónak, majd az egykori Kolozsvár rajon területére szaktanfelügyelőnek nevezték ki. Annak megszűnte után, Kolozsvár Tanügyi Osztályán dolgozott.
Volt aligazgatója az egykori Ady Endre Líceumnak és
a 14. sz. Líceumnak. Számos más iskolában is tanította szaktantárgyát. Első fokú tanári dolgozatát 1977-ben
védte meg A Feleki gerinc és környéke földtani és természeti földrajzi viszonyai című dolgozatával. Tanárként
azt tartotta, hogy a legjobb szemléltető eszköz maga
a természet, ezért amikor csak tudta, autóbusszal és
gyalog, kirándulni vitte a rábízott nebulókat. 1990-ben
nyugdíjba vonult. Pedagógusi munkája elismeréséül a
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 1999-ben
Ezüstgyopár-díjjal tüntette ki.
Közben kutatott és népszerűsített – magas színvonalon. Kutatási eredményeit a Studia Universitatis
Babeş–Bolyai, a Korunk Évkönyv, a Múzeumi Füzetek, konferenciakötetek stb. közölték. Népszerű könyvei (Kolozsvár környékének kirándulóhelyei, Erdély természeti csodái, Otthonunk a Föld, Kalotaszeg környékének kirándulóhelyei – Boldizsár Zeyk Imrével közösen,
Múlt és jelen – az EKE története – társszerzőségben)
egyike-másikát többször is kiadták. Tudományos ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő írásait A Hét, a
Természet világa, az Igazság, a Szabadság, a Romániai
Magyar Szó és más lapok közölték, de sokat írt az Erdélyi Gyopár turista folyóiratba, melynek 1991-től szerkesztője, majd 1994-től 1999-ig főszerkesztője volt, sőt
visszavonulása után is besegített. Ezért a munkásságáért számos oklevelet és díszoklevelet kapott az EKE részéről, de a legnagyobb elismerést a tudománynépszerűsítésért és ismeretterjesztésért 2009 áprilisában kapta Budapesten, amikor átvette „a tudományos és ismeretterjesztő újságírók legnevesebb [magyarországi] kitüntetésének számító Hevesi Endre-díjat”.
Egy munkás élet maradandó gyümölcseit hagyta az
utókorra: nevelése, tanítása, kutatása, szervezése, közírása, de mindenekfölött példája révén. Nyugodj békében, Ajtay Feri bátyám!
Wanek Ferenc

AMBRUS TIBOR

Kétezer méter fölött, júniusban
megjelennek a törpefenyők, amit a
gyephavas vált fel. Alattunk, a mélyből, a Bucura-patak vízeséseinek
morajlása hallatszott. Még egy rövid kapaszkodó, és feltűnt az erdélyi Kárpátok legnagyobb tengerszeme, a 8,8 hektár felületű Bucura-tó.
A látvány lenyűgöző: a parton állva
a tó kékeszöld vizében a közeli csúcsok tükörképe. A távolban feltűnt
túránk fő célja, a Judele-csúcs piramisra emlékeztető alakja, amely a
hegység talán legnehezebben elérhető csúcsa.
A Bucura-védkunyhó mellett fogyasztottuk el ebédünket, és máris folytattuk utunkat. Egymásba folyó tengerszemek mellett haladtunk.
Csillogó gyöngyszemekként sorakoztak az Ana, Viorica és Florica tavak. Az ösvény szélén mélykék tárnicsok virítottak. Mind több hófolt
tűnt fel, már nem kerülhettük el
azokat, sokszor hóban tapostunk tovább. A 2200 m magas Tăul Agăţat
még teljesen be volt fagyva, jege kékesen csillogott. A Judele-gerincre
nagy kőtömbökre töredezett, mélységi magmás kőzeteken kapaszkodtunk ki. Innen keskeny – tériszonyo-

soknak nem ajánlott – gerincélen
haladtunk tovább a 2398 m magas
Judele-csúcsig. A kilátás lélegzetállító: körbetekintve látható a Retyezát
2500 m körüli csúcsainak koszorúja. Sajnos, nem gyönyörködhettünk
kedvünkre, a távolban dörgött, viharfelhők gyülekeztek.
A Slăveiu-gerincen folytattuk a
túrát. Az eddig jó állapotú turistajelzés teljesen eltűnt, csak a kőbábuk, a
jelzést helyettesítő kőrakások mutatták az utat. Még kimásztunk a 2347
m magas Slăveiu-csúcsra, ahonnan
a Zănoaga-tóig nyílt a kilátás. Viszszafelé a háromszög alakú Lia-tó
mellett haladtunk el. Fölöttünk a
Pintenu Slăveiului nevű, sarkantyúra emlékeztető szikla emelkedett fenyegetően.
Szerencsénk volt, a vihar elkerült, így biztonságban visszajutottunk autónkhoz. Hazafelé Tavaszi
Sándor szavai jutottak eszünkbe:
„Aki erdélyi bolyongásaiban fogalmat akar alkotni a természeti szépségek nagyszerűségéről, arról, ami
nagyszabású, valóban nagyszerű és
óriási kiterjedésű, az kísérelje meg
bejárni a Retyezátot.”

lényegét annak, amit váltig hangoztatott: mi a közösségnek és a történelemnek dogozunk. Mert valóban, az
ismeretterjesztő irodalom jeles művelőjeként, egyesületünk oszlopos tagjaként mi egyebet szolgált volna, mint
a köz érdekeit, ügyeit?
Egyesületünk esszenciája végül
is nem az, hogy mikor, milyen néven,

zés fonala, Tövissi Józsefek, Bagaméri
Bélák és Ajtay Ferencek – a nagy elődökkel való személyes kapcsolatuk
révén is – biztosították e szellem további folytonosságát napjainkban is.
A nagy elődök könyveit: Erdélyi tetők, Természetjárók könyve, Cseppkővilágok, Természet kalendáriuma – hogy csak néhányat említsek
– immár a jelen generáció okulására követték ugyanazon turistaszellemiségtől átitatva Ajtay Ferenc Merza Gyulát is idéző EKEtörténetei, a több kiadást is megért
Kolozsvár környéki- és Kalotaszegi
kalauza, Erdély természeti csodái.
A 2014-es EKE szilveszteren még
jelen volt, július végén még kijött
Kövendre a Vándortáborba, hétvégeken még sokáig kirándult.
Immár pedig az, aki eddig önzetlenül az erdélyi kultúr- és EKEtörténetünknek dolgozott, maga is
történelemmé vált.
Nyugodjál békében, Feri bácsi!

Ajtay Ferenceink
avagy miféle jogi kompromisszum
nyomán lett bejegyezve, milyen körülmények közt szűnt meg, vagy hogyan lett újjáalakítva. Még az sem,
hogy milyen gyönyörű és emlékezetes kirándulásokat rendez. Hanem
az elődök által évtizedeken át kialakított és értékrenddé kovácsolt erdélyi turistaszellemiség éltetése, a hagyományok továbbvitele, új hagyományok teremtése. Tulogdy Jánosok,
Balogh Ernők, Xantus Jánosok révén a kommunista diktatúra éveiben
nem tudott megszakadni az emléke-
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Új utakon az EKE-forráshoz

Júliusi rendezvények

A Gorbó-patak felső szakaszán
levő erdő rejtett tisztásán, a
Szelicsei Magura (Kismagura)
alatti bővizű, hideg, tiszta
EKE-forrás sokáig a kolozsvári
EKÉ-sek egyik kedvenc kirándulóhelye volt. Az utóbbi években ritkábban látogatjuk, hoszszú az út, de tele is van nyájakat őrző harcias kutyákkal.
Gondoltunk egy nagyot: keressünk új útvonalat!

Az EKE-forráshoz Kolozsvárról
a Monostor negyedből több útvonalon lehetett eljutni füves
legelőkön, ligetes erdőkön, vadvirágos réteken. Az utóbbi években egyre ritkábban keressük
fel a forrást. Ehhez valószínűleg hozzájárul az is, hogy telnek
az évek és bár nehezen ismerjük
el, de ritkábban vállalunk be
egy 20 km-es gyalogtúrát. Miért
nem jönnek a fiatalabbak? Talán, mert a Bükk már nem az a
vonzó kirándulóhely, mint húsz
éve. Magánterületként a Gorbó
völgye is beépült, házak, kerítések, elzárt utak mindenütt.
A Gorbó-völgy felett, a völggyel
párhuzamosan haladó gerincen, bár nagyon szép a kilátás
minden irányban, lépten-nyomon juhnyájak, ott kutyák támadnak a kirándulókra.
Csorba Anikó ötletére június 14-én kilencen indultunk
új útvonalon a forráshoz. A
szászfenesi Leányvár negyed
végállomásáig busszal utaztunk. Onnan nyugatra indultunk a Szászfenes (Floreşti) és
Magyarfenes (Vlaha) közötti erdőborította domboldal felé.
Csorba Anikó és Fazakas Feri
bejárták és megjelölték az útvonal fontosabb pontjait. Nemsokára kiértünk az erdőszélre,
jobbra erdő, balra virágos rét,
szép kilátás a Leányvár kettős
csúcsára, a Gorbó-gerincre, a
hágóra, ahol a Tótfaluba vezető út halad. Nemsokára ismét
erdőben haladunk. Egy elágazástól a balról érkező narancs-

SZABÓ JÁNOS FELVÉTELE

PÁL GYÖNGYI

Elhagytuk a járt utat a biztonságosabb járatlanért
sárga és fehérrel jelölt kerékpáros útjelzést követjük. Kolozsvár környékének térképén ez az
erdőrész a Medve-hegy (Creasta
Ursilor). Két órányi út után (kb.
8 km) balra kanyarodunk, átlépünk egy patakon, kis ideig még
az erdő fái közt halad az ösvény,
majd kiérünk az EKE-forrás feletti legelőre. Innen meredek
füves oldalon, tűző napon jutunk fel a Havasbükkére (759
m). Itt nagy egyenes területet
észak felől a tótfalusi erdő, nyugatról a Rákos-patak völgye határolja, délire Szelicse, felette
a Kismagura (826 m), keletre a
Gorbó-völgyfejét (Hideg-völgy)
borító erdőrész, ahol az EKEforrás van. Déli egy óra. Pár
perces erdei úton eljutunk az
EKE-forráshoz.
A vízfeltörést a Kolozsvári
EKE-osztály építette ki. 1933ban Miháli László dohánygyári
tisztviselő, Petró István építési
rajzoló és Brüll Emánuel református kollégiumi tanár foglalták tartós formába. A rendszerváltás után 1993 az „EKE-forrás
éve” lett, a szervezetben valóságos mozgalom indult rendbetételére. Kiépítették, emlék-

táblával jelölték, forrásavatást
szerveztek, ökumenikus istentisztelettel. A munkálatokat Tóthpál Tamás irányította.
Sajnos, a forrásfal előterét díszítő alumíniumplakettet nem
sokkal a szeptember végi ünnepség után ismeretlenek eltulajdonították, soha nem került elő. Ezután minden szeptemberben emléktúrát szerveztünk a forráshoz. Idővel megrongálódott, a tisztás elhanyagolt lett, asztal, padok eltűntek.
2008 nyarán újra rendbetettük,
ismét pad és asztal készült, kitakarítottuk a tisztást. Sokan
vettek részt a munkákban, jó
ötletekkel. A szervező Szakács
Éva volt, a forrásnál a munkálatokat Lőrinczi István vezette,
a túrák vezetésével és a plakátok készítésével Tóthpál Tamás
foglalkozott.
Milyen most az EKE-forrás?
Körbenéztünk a tisztáson, rég
jártunk erre. A látvány elég lehangoló, a tisztás szemetes, asztalnak, padnak nyoma sincs, a
forrás vízhozama elég bő, de a
felette levő betonlapon sem a
felirat, sem a ráfestett gyopár
nem kivehető...

XV. Vasvári Pál Kerékpáros Emlékés Teljesítménytúra
Tizenötödik
alkalommal


szervezi meg az EKE – Kolozsvár 1891 a Vasvári Pál Kerékpáros Emlék- és Teljesítménytúrát
a Vasvári Havasokban szombaton, július 4-én.
Indulás 8 és 8.30 óra között
Gyalu (Gilău) községben a Kolozsvár–Nagyvárad közötti E60as főútról leágazó, Hidegszamos
felé tartó DJ 107P megyei úton,
a letérő után pár méterre jobbra. A jelentkezőknek a szervezők bicikliszállításra alkalmas
autóbuszt biztosítanak a rajthoz való eljutáshoz, illetve este
Vasvári



a hazajutáshoz. A szállítás jelképes díja (oda-vissza) 5 lej, indulás 7 órakor a monostori Billa
áruház parkolójából.
A
közel
90
kilométeres
útvonal:
Gyalu–
Tarnicai-tó–Havasnagyfalu
(Mărişel)–Funtineli tető–Bélesitó–Bánffyhunyad–Körösfő. A továbbiakban részvételi lehetőség
a körösfői Vasvári Pál emléknapokon. Azok számára, akik aznap nem szándékoznak hazatérni, étkezés, szállás Körösfőn.
A
résztvevők
térképes
túrakaluzt, emléklapot és túra-

Pál 1826. július 14-én született
Tiszabüdön, ma Tiszavasvári. Eredeti nevén
Fejér Pál történelemtanár az 1848-as márciusi
ifjak egyik vezéralakja, az általa toborzott Rákóczi szabadcsapat parancsnoka volt. 1849. július 6-án esett el a Rákóczi szabadcsapat nagy
részével román felkelők fegyvereitől, Kalotaszeg déli csücskében, a Funtineli (Fântânele)
határrészen, melyet ma, XX. század eleji EKEkezdeményezésre Vasvári Havasnak nevezünk.

jelvényt (kitűzőt), egy Vasvári
teljesítménytúrás pólót kapnak,
továbbá ellátást a frissítési pontoknál (ásványvíz, édesség, zsíros kenyér), valamint a túra végén meleg vacsorát. A részvételi
díjas túrán mindenki a saját felelősségére indul, a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen
nem igényelhető.
A részvételi szándékot kérik jelezni Nagy Lajosnál (0729835674, nagylali@yahoo.com),
ahol érdeklődni is lehet, illetve további információk a www.
ekekolozsvár.ro honlapon.

Az első Vasvári kirándulást, a hősök sírhelyét
keresendő, az EKE 1892-ben rendezte, a továbbiakban is ápolva emlékét. Az újjáalakult EKE
kolozsvári osztálya folytatva ezt a hagyományt,
az első kalotaszegi Vasvári Pál kerékpáros túrát 2001-ben, a X. székelyjói EKE-vándortábor
alkalmával rendezte meg. Folytatásként a későbbi években összekapcsolták a hagyományos
körösfői Vasvári-emléknapokkal, a túrázók a
körösfői Vasvári Pál-kopjafánál futnak be.

Rendezvényeire minden érdeklődőt szeretettel vár az EKE-Kolozsvár 1891!

 Július 1. (szerda): Séta a Páter-úton (9 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta ♦ 18 órától közgyűlés az Apáczai-líceumban.
Július 1–5. (szerda–vasárnap): Csillagtúrák Csucsáról (10–25


km). Szervező: Kiss János. Érdeklődni telefonon.
Július 3. (péntek): Fürdőtúra a patai sóstóhoz a távolsági buszszal. Találkozás 6.30 órakor a 4-es, 5-ös troli Aurel Vlaicu végállomásánál (az IRA előtt). Szervező: Szakács Éva.
Július 4. (szombat): XV. Vasvári Pál kerékpáros teljesítménytú

ra. Indulás 8 órakor Gyaluból, a hidegszamosi letérőtől. Szervező:
Nagy Lajos. Lásd a kiemelt kiírást, érdeklődni telefonon. ♦ Ehhez
kapcsolódóan (egyszeri megrendezés) jubileumi Vasvári kerékpáros emléktúra Kolozsvár–Gyalu–Magyarkapus–Gyerőfalva (Pányik)–Körösfő útvonalon (42 km), részvétel a körösfői Vasvári ünnepen. Találkozás 7 órakor a monostori Billa áruház parkolójában.
Szervező: Tóthpál Tamás.
Július 5. (vasárnap): Páreng (Parâng), kiskocsis kirándulás, gya

log 24 km, 2000 m szintkülönbség. Szervező: Ambrus Tibor. Érdeklődni telefonon ♦ Séta a Hója gerincen (7 km). Találkozás 10 órakor
a Törökvágás tetején, a falumúzeum előtt. Szervező: Szatmári Béla.
Július 8. (szerda): István-forrás (9 km). Találkozás 10 órakor a


monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
Július 10. (péntek): Fürdőtúra a patai sóstóhoz a távolsági buszszal. Találkozás 6.30 órakor a 4-es, 5-ös troli Aurel Vlaicu végállomásánál (az IRA előtt). Szervező: Szakács Éva.
Július 11. (szombat): Cérna-forrás (10 km). Találkozás 10 óra

kor a monostori végállomáson. Szervező: Szatmári Béla.
Július 12. (vasárnap): Retyezát, kiskocsis kirándulás, gyalog 23


km, 1800 m szintkülönbség. Szervező: Ambrus Tibor. Érdeklődni telefonon.
Július 13–15. (hétfő–szerda): Gyulai fürdőtúra. Szervező: Vas


Géza. Érdeklődni telefonon.
Július 15. (szerda): Cérna-forrás (8 km), találkozás 10 órakor a


monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta ♦ Túraszervezők tanácskozása és választmányi gyűlés 18 órától a székházban.
Július 16. (csütörtök): Vonatos fürdőtúra Szamosújvárra. Találkozás reggel 7-kor a nagyállomáson. Túraszervező Szőcs Miklós.
Július 17–23. (péntek–csütörtök): Dunakanyar, Budapest, Esz

tergom. Szervező: Kovács D. Zsuzsa. Érdeklődni telefonon.
Július 17. (péntek): Fürdőtúra a patai sóstóhoz a távolsági buszszal. Találkozás 6.30 órakor a 4-es, 5-ös troli Aurel Vlaicu végállomásánál (az IRA előtt). Szervező: Szakács Éva.
Július 18. (szombat): Mikesi-tó–Gorbó-völgy, gyűjtögető túra


(28 km, 500 m szintkülönbség). Találkozás 8.30 órakor a Hajnal
negyedi végállomáson vagy 9.30 órakor a Hintás-fánál, illetve a
Mogyoró-körnél. Szervező: Kiss János.
Július 19. (vasárnap): Fogarasi-havasok, kiskocsis kirándulás,


gyalog 30 km, 2000 m szintkülönbség. Szervező: Ambrus Tibor.
Érdeklődni telefonon.
Július 22. (szerda): Rejtett-forrás (7 km), találkozás 10 órakor a


monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
Július 24. (péntek): Fürdőtúra a patai sóstóhoz a távolsági buszszal. Találkozás 6.30 órakor a 4-es, 5-ös troli Aurel Vlaicu végállomásánál (az IRA előtt). Szervező: Szakács Éva.
Július 25. (szombat): Casa de piatra környéki látnivalók. Indu

lás 6.30 órakor a Flip elől. Jelentkezni mikrobuszra július 15-ig, később lehet csatlakozni kiskocsival. Szervező: Mezei Elemér. Érdeklődni telefonon.
Július 28–augusztus 2. (kedd–vasárnap): XXIV. EKE VÁNDOR

TÁBOR Tusnádon. Részletek a vt.cseke.ro honlapon.
Július 29–31. (szerda–péntek): Minitábor Csucsán, vonattal.


29-én (szerda): a Hârşu csúcs megmászása (10 km). 30-án (csütörtök): fürdőtúra s Sebes-Körösön. 31-én (péntek): – Ady-Goga kastély. Délután haza vonattal. Aki csak egy napra jön, este hazamehet vonattal. Találkozás szerdán 7.30 órakor a nagyállomás előtt.
Szervező: Székely Lavotta.
Július 31. (péntek): Fürdőtúra a patai sóstóhoz a távolsági buszszal. Találkozás 6.30 órakor a 4-es, 5-ös troli Aurel Vlaicu végállomásánál (az IRA előtt). Szervező: Szakács Éva.
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.
Előzetes
Augusztus 15. (szombat): Kós Károly emlék- és teljesítménytú

ra. Szervező: László Györgyi.
Augusztus vége: balatoni körút kerékpárral (3 nap/210 km).


Szervező: Szima Márton.
Szervezők elérhetőségei
Ambrus Tibor 0722-377622
Kiss János 0364-807639
Kovács D. Zsuzsa 0747-070790
László Györgyi 0727-192841
Mezei Elemér 0724-892797
Nagy Lajos 0729-835674
Szakács Éva 0743-670685
Székely Lavotta 0748-036290
Szima Márton 0766-703575
Szőcs Miklós 0740-061741
Tóthpál Tamás 0748-664821
Vas Géza 0742-659570
Titkár: Etédi József 0745-029946 és Székely Lavotta

