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XII. Kós Károly Emlék- és Teljesítménytúrák
PÁL GYÖNGYI
Kós Károly (Temesvár, 1883. december 16. – Kolozsvár, 1977.
augusztus 25.), az ismert tervező, grafikus, néprajzkutató, író és politikus Kalotaszeg
kitűnő ismerője volt. Csodaszép környezetben búvik meg a
sztánai Varjúvár, itt volt a művész alkotóműhelye. Ő tervezte
a sepsiszetgyörgyi Székely Múzeumot és kórházat, a kolozsvári református Kakasos templomot, a budapesti állatkert épületeinek a megtervezésében is
részt vett. Nagy ember volt, de
igazán itt érezte jól magát. Itt
volt otthon.
Az ő emlékére szervezi meg
az Erdélyi Kárpát Egyesület –
Kolozsvár 1891 és a Szentimrei
Alapítvány minden év augusztusában, már 12. alkalommal a
hagyományossá vált 50, 25 és
10 km-es Kós Károly Emlék- és
Teljesítménytúrákat, ezúttal a 6.
Kolozsvári Magyar Napok keretében.
Az idei túrát augusztus 15én tartottuk meg, szervezői
László Györgyi az EKE – Kolozsvár 1891 részéről, és Szabó Zsolt, a Szentimrei Alapítvány képviselője. Az idén először biciklivel is meg lehetett
tenni az 50 kilométeres távot,
Branea Róbertnek köszönhetően. A terep-kerékpáros maraton
megtételéhez feltétlenül terepgumikkal felszerelt kerékpár

volt szükséges, pótbelső, javító-készlet,
külsőgumi-leszedő kulcs, pumpa, kerékpáros
sisak, esőkabát, lámpa, esetleg fejlámpa, hátsó villogó, valamint 1,5 – 2 liter víz és élelem. Ajánlott túracipővel jönni,
mert helyenként gyalogolni kell
és tolni a kerékpárt.
A rajtokban Fehér Zsuzsa
(50 km gyalog és kerékpárral),
László Györgyi (25 km), Szabó
Zsolt (10 km) indították a résztvevőket. Pontbírók: Etédi József, Kuszálik János, Ciobanu
costică, Pál Gyöngyi, Pál István, Szőcs János, Kosztin Erika, Csorba Anna, Szabó István,
Szima Márton és Szima Csilla voltak; Kún Zoltán seprőbíró
volt az 50 km-es, Tóthpál Tamás
a 10 km-es útvonalon.
A 2015-ös esztendő a meglepetések és a rekordok éve volt
a kolozsvári EKE által szervezett emlék és teljesítménytúrákat illetően. A szervezők minden résztvevőt új túrafüzettel
láttak el, emlékpólóval, oklevéllel és kitűzővel jutalmaztak,
egyes ellenőrző pontoknál vizet
és édességet kínáltak, a célpontnál pedig (Szentimrei-villa) étellel-itallal fogadták a célba érkezőket. A túrán mindenki a saját
felelősségére indult. Az új túrafüzet felújított, kibővített, vonzó kivitelezésű, színes fotókkal,
térképpel ellátott.Minden útvonalnak külön füzet készült,
amely tartalmazta a túra meg-

A SZERZŐ FELVÉTELEI

A túrákat illetően a rekordok éve volt az idei a kolozsvári EKE számára

Biciklivel első alkalommal vágtak neki ennek az útvonalnak
tételét igazoló lapot, amelyen a
pontbírók aláírásával lett igazolva, hogy a túrázó áthaladt az útvonalának megfelelő ellenőrző
pontokon, így teljesítette a túrát
és jogosult lesz a kitűző viselésére. A felújított túrafüzet több
ember munkájának köszönhető-

Túra előtt fel kell mérnünk képességeinket, és az új bakancsot se ilyenkor próbáljuk ki

en jött létre. Összeállításában és
szerkesztésében oroszlánrésze
volt Mezei Elemérnek, közreműködött Tóthpál Tamás, Lőrinczi
István, László Györgyi és Branea
Róbert. A füzeteket Balló László, Kún Zoltán, Mezei Elemér és
Branea Róbert színes fotói díszítik.
A túra helyszíne Kolozsvár és környéke volt. A résztvevők, mint minden évben, most
is háromféle útvonal közül választhattak: teljesíthették az 50
km-es, a 25 km-es vagy a 10 kmes szakaszt. Mi a teendő ilyenkor? Ha teljesítménytúrára vállalkozunk, mérjük fel először is
azt, hogy milyen hosszú utat vagyunk képesek bejárni. Azok,
akik még nem tettek meg ekkora távot, először is gondolják át
mindazt, ami ezzel járhat. A felhólyagzott sarok nagyon fájdalmas, olyan túracipővel induljunk útnak amely kényelmes, új
bakancsot ne teljesítménytúrán
próbáljunk ki. Tanulmányozzuk előre az útvonalat, vigyünk
magunknak ivóvizet, érdeklődjük meg, hol tudjuk pótolni útközben. A nagy meleg, a lehetséges 35 C fok körüli hőség komoly gondot jelet, főleg a hoszszabb útvonalon.
A leghosszabb útvonal Kolozsvárról indult a Kakasos
templomtól, át a Törökvágáson,
a Szamos-Nádas vízválasztón,
majd érinti a Bátori-hegyet, a
gorbói országutat, a Gyerőffy-

szöktetőt, Gyerõvásárhelyt, a jegenyei országutat, a Riszegtetőt,
majd a Varjúvártól érkezik a
Szentimrei-villába. Idén ezt
az útvonalat 9-en teljesítették, elsőnek Sztranyiczky Gábor ért célba. A 25 km-es útszakasz három falut érint (Sztána,
Zsobok, Kispetri), valamint az
Almási-várat és a Riszegtetőt,
erre a túrára 16-on jelentkeztek, 15-ön értek célba, egy feladta. A 10 km-es útszakasz a
Szentimrei-villa kertjéből indult, majd a Csigadombról haladt át a Riszeg-tetőre, onnan
pedig vissza a kiindulóponthoz.
Ezen a túrán 15-ön vettek részt
és minden résztvevő teljesítette. A Szentimrei-villában elfogyasztották a fáradt túrázóknak járó túrós puliszkát, Szabó Zsolt célbíró, a Szentimrei
Alapítvány képviselője állította ki a túra megtételét bizonyító oklevelet a résztvevők számára. A kerékpáros 50 km-es
túrán, amely először indult ebben az évben, 8-an indultak és
mind teljesítették, elsőnek Tamás Miklós ért célba.
Reméljük, hogy az évről évre
megszervezett Kós Károly Emlék- és Teljesítménytúrán mind
több túrázó vesz majd részt,
hogy aki ismeri, az visszatérjen,
aki meg nem ismeri, hogy megismerje a néphagyományokban
gazdag csodálatos kalotaszegi
tájat, amelyet Kós Károly annyira szeretett.
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Rendhagyó Magyar Szolidaritás tüze

Magyarvistán a parókia udvarán lobbant fel a tábortűz idén
KOVÁCS D. ZSUZSA
Augusztus 20-án, Szent István
királyunk ünnepén, a Kolozsvári Magyar Napok egyik rendezvényeként, az idén is fellobbant a Magyar Szolidaritás
tüze. Igaz, egy kicsit rendhagyó
módon. A Bácsi-torokban szoktuk meggyújtani a helyben öszszegyűjtött hulladék fából a tábortüzet, ami most szinte lehetetlennek tűnt a napok óta tartó
esőzések, sáros utak, tűzgyújtásra alkalmatlan, elázott fa
miatt. De szerencsére a gondviselés közbeszólt.
A magyarországi Csillagösvény utazási iroda 46 fős csoportja jelentkezett, hogy szeretnének jelen lenni a Magyar Szo-

lidaritás tüzénél. Egy kicsit elbizonytalanodtak a kedvezőtlen
időjárás miatt, de a csoport vezetőjének, Dánielnek mentőötlete támadt: egybe lehetne kötni
az egyébként is tervbe vett
magyarvistai templomlátogatást
és a tűzgyújtást, amit a helybéli
református lelkész is támogatott. Hamarosan megérkeztünk
Magyarvistára, ahol a Felházi
lelkész házaspár fogadott. Amíg
a tiszteletes asszony bemutatta a
gyönyörű Árpádkori templomot,
addig a tiszteletes úr előkészítette a parókia udvarán a tábortüzet. Ennyi eltökéltség láttán
még az eső is elállt. Fellobbant
hát a Magyar Szolidaritás tüze
13. alkalommal is! Szokásunkhoz híven elénekeltük a Magyar

és a Székely Himnuszt, elhangzott egy Reményik-vers, majd
egymás kezét fogva álltuk körbe
a tüzet a világ minden tájára
szétszóródott magyarokra gondolva. Ezután következett a
meglepetés. A Szent István napjára magyar lisztből, felvidéki
krumplival, kárpátaljai forrásvízzel, délvidéki kovásszal és
erdélyi sóval, Sepsiszentgyörgyön készült és aznap a Főtéren
megáldott magyarok kenyeréből
kapott mindenki egy csipetnyit.
Ünnepi hangulatú, szép este
volt. Remélhetőleg még sok helyen gyújtották meg ezen a napon a Magyar Szolidaritás tüzét,
hogy ezáltal a láng és a Magyar
Himnusz hangja körbejárja a
Földet.

Tusnádfürdő – XXIV. EKE vándortábor
KOVÁCS D. ZSUZSA
Alig két évvel a csíkszépvizi
tábor után, újból a csíkszéki EKE vállalta fel és szervezte meg július 28. és augusztus
2. között a XXIV. vándortábort
Tusnádfürdőn. Az 1245 résztvevő közül 791 volt erdélyi, 449
magyarországi, de érkeztek táborozók az Egyesült Királyságból és Csehországból is. A táborlakók között 431 EKE-tag volt. A
legnépesebb csoport természetesen a szervező csíkszéki osztály
volt 91 résztvevővel, őket követte a gyergyóiak 60 fős csapata,
harmadik helyen pedig holtversenyben a kolozsvári és marosvásárhelyi osztály 44-44 résztvevővel. A legfiatalabb táborlakó hathónapos, a legidősebb 86
éves volt, a legnépesebb korcsoport a 41-50 év közötti volt – 254
fő –, de gyerekek is voltak szép
számban.
A természet szeretete újból
egybegyűjtötte a turistákat határokon innen és túlról. Lassan
már családtagként üdvözöljük
egymást az évente sorra kerülő
táborokban. Így van ez jól!
A táborszervezők igyekeztek
bemutatni a környék természeti
szépségeit, épített és szellemi
örökségét. A különböző nehézségi szintű túrák közül minden
résztvevő megtalálhatta a szá-

mára ideálisat, erőnléte és kívánsága szerint. A gyerekeknek
kalandpark látogatással, egybekötött
fürdőzéssel
vagy
hódlessel, izgalmas kirándulásokkal, a fotózás rajongóinak
pedig egy látványos fotóstúrával
kedveskedtek. Volt magashegyi
túra, 2500 m fölé a Búcsecsbe,
de bejárhatták a táborlakók a
környék messze földön híres kirándulóhelyeit – Szent Anna-tó,
Mohos-tőzegláp, Kászonok vidéke –, vagy olyan nevezetes történelmi események színhelyét,
mint a székely Thermopülének
nevezett Nyerges-tető és a vérrel
áztatott Úz-völgye. A honismereti túrák során főleg építészeti
örökségünk gyöngyszemeivel ismerkedhettünk, jeles személyiségek emlékét elevenítettük fel,
de megismerkedhettünk a házi
kenyérsütés fortélyaival is. Megtehettük mindezt gyalogosan,
kerékpárral, szekérrel, autóbuszszal vagy ahol a helyzet úgy kívánta, terepjárókkal. A három
nap során összesen 2641-en vettek részt a naponta induló 23
túra valamelyikén. A legnépszerűbb a Borvíztúra volt, a három nap alatt összesen 303
résztvevővel. Esténként, a túrák
után jobbnál jobb előadások, vetítések alkalmával ismerkedhettünk a környék természeti szépségeivel, állat- és növényvilágá-

val, gyógynövényeivel. Volt elsősegélynyújtó oktatás is, láthattuk az RTV Magyar Adásának a régebbi EKE-táborokról
készült filmjét is.
A tábor megnyitóján a köszöntő beszédek és a papi áldás
után a Csíkszéki EKE nemrég
megalakult néptánccsoportjának nagyszerű előadásában gyönyörködhettünk, a záróünnepségen a CsEKE női kórusa mutatkozott be. Ugyancsak a záróünnepségen került sor a kitüntetések, oklevelek átadására, amit
a díjazottak többéves kitartó
munkájukkal érdemeltek ki, de
gazdára lelt néhány humoros
leg-oklevél is, olyanok, mint: a
legeredetibb székely anekdotákat mesélő túravezető, a legtáncosabb lábú túravezető, a legvidámabb szekeresek, vagy a leghangosabban horkoló táborlakó.
A jól sikerült vándortábort most
is tábortűz zárta, hajnalig tartó
nótázással és tánccal. Szép volt,
jó volt, köszönet érte a csíkszéki
EKE-osztálynak! Egyetlen dolog
árnyékolta be az idei tábort:
1995 óta először fordult elő,
hogy nem harangszóval kezdődött és ért véget a vándortábor.
Bízzunk benne, hogy jövőre, a
XXV. Jubileumi Vándortáborban, melyet az EKE Gyergyói
Osztálya szervez Borszéken, újból megszólal az EKE harangja.

Szeptemberi rendezvények
 Szeptember 2. (szerda): Séta a Páter-úton (9 km). Találkozás 10
órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
Szeptember 5. (szombat): Rádiósház–Mikes tető (14 km). Talál

kozás 8.45 órakor a 40-es autóbusz megállójában (a román színház
mellett). Szervezők: Pál István és Pál Gyöngyi.
Szeptember 9. (szerda): István-forrás (9 km), találkozás 10 óra

kor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta ♦ 18 órától közgyűlés az Apáczai-líceumban.
Szeptember 11–13. (péntek-vasárnap): Berekfürdő, Hortobágy.


Indulás 7 órakor a Széchenyi téri Flip elől. Szervező: Kovács D.
Zsuzsa.
Szeptember 12–13. (szombat-vasárnap): Kerékpáros túra


Pádisra (130 km, 1600 m szintkülönbség). Szervező: Szima Márton. Érdeklődni telefonon. Bejelentkezni szeptember 6-ig.
Szeptember 12. (szombat): Bácsi-torok (12 km). Találkozás 10


órakor a 31-es busz Széchenyi téri megállójában. Szervező: Márton Erzsébet.
Szeptember 16. (szerda): Cérna-forrás (8 km), találkozás 10


órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta ♦ Túraszervezők tanácskozása és választmányi gyűlés 18 órától a székházban.
Szeptember 19. (szombat): Buszos kirándulás Székre a faluna

pokra. Indulás reggel 8 órakor a Széchenyi téri Flip elől. Szervező:
Szőcs Miklós. Érdeklődni és feliratkozni telefonon ♦ Mikrobuszos
kirándulás a széki őszi-vásárba. Szervező: Vas Géza. Érdeklődni telefonon ♦ Hajtás-völgy (8 km). Találkozás 10 órakor a Törökvágás
tetején, a Falumúzeum előtt. Szervező: Márton Erzsébet.
Szeptember 20. (vasárnap): Deák József emlékkiállítás. Hely

szín: Titulescu (Pata) utcai református templom Fehér Galériájában. Az EKE fotókiállításának megnyitója a délelőtt 10 órakor kezdődő istentisztelet után. Szervező: Lőrinczi István.
Szeptember 21-23. (hétfő–szerda): Gyulai fürdő-túra. Érdek

lődni telefonon. Szervező: Vas Géza.
Szeptember 23. (szerda): Rejtett-forrás (7 km), találkozás 10


órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
Szeptember 26. (szombat): Bongár-forrás (12 km). Találkozás


10 órakor a rádióstúdió előtt. Szervező: Márton Erzsébet.
Szeptember 26-27. (szombat–vasárnap): Ady Endre emléktúrák. Szombaton: Réz-hegység, 12 km, szintkülönbség 500 m,
indulás 10 órakor Csucsáról az EKE-háztól, menetidő 5 óra. Szervező: Tatár Ferenc. Vigyázó-hegység, 25 km, 1000 m szintkülönbség, menetidő 9 óra. Szervező: Kiss János ♦ Vasárnap: Réz-hegység, a Fekete Ponor-tető három vízkelete, 25 km, 900 m szintkülönbség, menetidő 9 óra. Szervező: Kiss János. Érdeklődni telefonon.
Szeptember 27. (vasárnap): Révi-szoros; gyalogtúra (14 km,


500 m szintkülönbség). Találkozás 7.15 órakor a nagyállomáson
(TFC vonat). Szervező: Szima Márton. Érdeklődni telefonon ♦
Szászfenes–Havasbükke–EKE-forrás (18 km). Találkozás 8.15 órakor a 9-es autóbusz Bucium utcai megállójában (M21 autóbusszal).
Szervező: Csorba Anna.
Szeptember 30. (szerda): Majláth–kút (15 km). Találkozás 7.15


órakor a 40-es autóbusz román színház melletti megállójában.
Szervező: Székely Lavotta.
Október 7. (szerda): Séta a Páter-úton (9 km). Találkozás 10


órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta ♦ 18
órától közgyűlés az Apáczai-líceumban.
Előzetes:
Október 17–18. (szombat -vasárnap): Budapest, Várkert Bazár,


Csontváry-kiállítás, Mátyás-templom. Szervező: Kovács D. Zsuzsa.
Október 17. (szombat): Istenszéke, kiskocsis kirándulás. (gya

log 20 km, 800 m szintkülönbség). Szervező: Szima Márton.
Október 22-25. (csütörtök-vasárnap): Brassó és környéke.


Szervező: Kovács D. Zsuzsa.
Info
Székház: Kolozsvár, Cardinal Iuliu Hossu (Fürdő) utca 20 sz.,


13 ajtó.
Szolgálatos napok a székházban: 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.


Rendezvényeinkre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Túravezetők, szervezők elérhetőségei
Csorba Anna 0740-407652
Kiss János 0364-807639
Kovács D. Zsuzsa 0747-070790
Lőrinczi István 0747-136310
Márton Erzsébet 0742-037179
Pál Gyöngyi 0742-373546
Székely Lavotta 0748-036290
Szima Márton 0766-703575
Szőcs Miklos 0740-061741
Tatár Ferenc 0770-586926
Vas Géza 0742-659570
Titkár: Etédi József 0745-029946 és Székely Lavotta

