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Békességet, bölcsességet, megújulást, jó túrákat az EKE-nek!
Mit kíván a szervezetnek, önmagának az új kirándulóévre – erről faggattuk az EKE-Kolozsvár 1891 néhány tagját. Van köztük férfi és nő, fiatalabb és szépkorú, egy valami közös bennük:
évek, évtizedek óta turistákként, segítőkként, túraszervezőkként
kötődnek a kiránduló-egyesülethez.
Branea Róbert: sok bringatúrát!
Pénzügyi stabilitást, anyagilag és erkölcsileg


jövedelmező tevékenységet, növekvő taglétszámot, sokkal több lelkes, szervezni tudó, szerető
és akaró fiatalt! Sikeres és tömeges részvételű kerékpáros teljesítmény- és élménytúrákat, sok-sok
hétvégi bringatúrát, kevés tövist és záport! Sok támogatót és önkéntes szervezőt a fent említett események előkészítéséhez és lebonyolításához. Napi
órarenddel működő irodát, irodavezetőt, korszerű
infrastruktúrát, belső békét, jó együttműködést a
kolozsvári EKE-n belül és a nem kolozsvári EKEosztályokkal, sok sikeres (nem csak) uniós pályázatot! Magamnak egészséget, hogy – önkéntes, illetve piszkos anyagiakat termelő – terveimet véghezvihessem. Békét és nyugalmat, hogy a fentiekre kellőképpen tudjak összpontosítani. És minden
fentit, többszörözve, barátaimnak, társaimnak,
akik mindig segítenek abban, hogy a nehéz időszakokban is tudjak hasznos maradni.
Veres Ágnes:
szép születésnapot
Az EKE 125 éves születésnap

ja küszöbén sikerekben, szép túrákban gazdag új esztendőt kívánok minden kedves tagtársunknak,
összefogást az EKE tagszervezetei
között, a meglévők mellett új, közös célok kitűzését és megvalósítását, valamint tartalmas ünneplést a
májusban esedékes várfalvi jubileumi EKE-napokon.
László Györgyi: bölcsességet,
türelmet
Az EKE-Kolozsvár 1891-nek kívá

nom, hogy a szervezet egységes maradjon, lelkes és tevékeny tagokkal
gyarapodjék, hogy az eddigi szerepkörét, létét, rendezvényeit a jövőben
is megtarthassa, bővíthesse, továbbfejleszthesse. Ehhez minden egyes EKEtagnak egészséget, egymás iránti türelmet, tiszteletet és egyetértést kívánok. A szervezet vezetőinek bölcsességet, elővigyázatosságot és körültekintést, a vállalt feladatnak megfelelő felkészültséget kívánok, a túravezetőknek megfontoltságot, felkészültséget, az adódó helyzeteknek
megfelelő rugalmasságot és óvatosságot. Mindannyiunknak az eddiginél sokkal több szép túrát, kirándulást, táborokat és kulturális
rendezvényeket, ezek eredményeként: boldog kirándulókat, elégedett tagtársakat, békés együttműködést a jó célok megvalósításáért.
Szőcs Miklós: óvjuk az EKE hírnevét
E pár sorral kívánok boldog új esz

tendőt az EKE-nek és főleg, hogy az új
év megadhassa azt a lehetőséget egyesületünknek, hogy régi, eredeti jogai
szerint űzhesse tevékenységét és mentes legyen minden személyi kultusz,
önkény és külső, más jellegű tevékenységek befolyása alól, megmaradhasson
sportturisztikai jellegűnek, minden
program és jellege ne csak egy-két emberen múljon, akik az EKE hírneve jelentőségének rontásához vezetnek. A jobbra fordulás reményében szeretettel üdvözlök minden
EKE-tagot, akik készek hozzájárulni az egyesület jó hírnevének a
fenntartásához és programjainak gyarapításához. BÚÉK 2016!

Vas Géza: csapatmunkát!
Kívánok minden EKE-tagnak bol

dog új évet, és jó túrázásokat. Az EKE
újraszervezésének 25. évében a kolozsvári szervezetnek kívánok egy
olyan megújuló vezetőséget, amely
össze tudja tartani a tagságot, hogy
újból teltházas közgyűlések legyenek. Egy olyan vezetőséget, amely teljes felelőssége tudatában, minden önkényességet mellőzve, csapatban dolgozik, és megértéssel van a tagság
iránt. A túravezetőknek összetartást,
kölcsönös túramegbeszéléseket és ismertetésüket, valamint azt kívánom
még, hogy olyan túrákat szervezzenek, amelyek támogatják a tömeges sportturizmus fejlesztését.
Kívánom, hogy a 2016-os év a kolozsvári EKE történetében
egy tényleges megújulás éve legyen!
Kovács D. Zsuzsa: kétszázéves
nyomokban Erdélyben
2016 egy különleges év, azzá te

szi, hogy 700 évvel ezelőtt kapott Károly Róbert királyunktól városi rangot
Kolozsvár. Emellett persze még rengeteg évforduló lesz ebben az évben,
ha csak az Erdélyi Kárpát Egyesületre gondolunk is. Idén lesz az egyesület megalakulásának 125, újraalakulásának 25 évfordulója. Ezt májusban
fogjuk megünnepelni, ennek emlékezetessé tételére adja ki az EKE Erdély
nagy túrakönyvét, amely reményeink
szerint hasznos útitárs lesz nemcsak
tagságunk számára, hanem minden
túrázónak.
Jövő évi terveim között szerepel
egy kirándulássorozat beindítása, amelynek során Kazinczy Ferenc kétszáz évvel ezelőtti erdélyi körútjának útvonalát járnánk
be, több részletben. Utunk során a Kazinczy nevéhez fűződő emlékhelyeket keresünk fel, számba véve, hogy mi és hogyan változott Erdélyben a kétszáz év alatt.
Sok szép, tartalmas túrát kívánok jövőre is nemcsak a kolozsvári EKE-seknek, hanem azoknak is, akik ezután csatlakoznak
hozzánk, hiszen a csoportos kirándulás nemcsak biztonságosabb, hanem szórakoztatóbb is. Nyáron túrázzunk együtt Borszéken, csodálatos természeti adottságokkal megáldott környezetben, a 25. jubileumi vándortáborban, amelyet a gyergyói osztály
szervez. A 125 éves EKE-nek tartalomban gazdag, szép ünnepséget kívánok és azt, hogy soha többet ne szüntesse be működését
semmilyen hatalom, mint tették azt a kommunizmus éveiben.
Bort, búzát és főleg BÉKESSÉGET, mert erre lesz legnagyobb
szükség az elkövetkezendőkben.
Tóthpál Tamás: tele hátizsákot!
125 éve a hegy és az erdő mint tel

jességszimbólumok biztosítják azt az
erőt, ami összetartja és megtartja az
erdélyi turistaszellemiséggel áthatott
kolozsvári EKE-t. Ami végül identitásának is egy meghatározó eleme. Létem megnyilatkozásaként kívánom,
hogy a 2016-os évben is ott viruljon,
ahol eddig volt, a városunkba immár tömbházak között, de még mindig betekintő havas és Kolozsvár környékén ez évben se és sok éven át se
hagyjon el minket az egyre fogyatkozó és egyre jobban felszabdalt erdő.
Tagtársaimnak, túratársaimnak pedig
azt kívánom az új esztendőben, hogy legyen egész évben kézügyben egy szegre akasztva a hátizsák, és soha se hiányozzanak belőle a jó kiránduláshoz, szép rendezvényhez szükséges
kellékek.

Lőrinczi István: fiatalos
lendületet!
A 2016-os évre kívánom


magamnak, hogy a 2015-ben
megromlott egészségi állapotom javuljon, ha lehet, billenjek vissza az eredeti állapotomba, hogy továbbra is hasznos tagja legyek családomnak,
közeli és távoli baráti köreimnek és nem utolsósorban az
Erdélyi Kárpát Egyesületnek,
melyet második családomnak
tekintek.
A 2016-ban 125 éves EKEnek kívánom, hogy sikerüljön továbbvinni nagy elődeink gondolatait, elképzeléseit, melyek ma is nagyon aktuálisak. Adjuk át azokat az
utánunk jövő fiatal generációnak, potenciális jövőbeni
EKE-tagoknak, hiszen soha
nem volt ennyire aktuális a
természetvédelem, melynek
alapfeltétele a környezetismeret, amit csak sok-sok túrázással, kirándulással lehet
igazán elmélyíteni. Ehhez kívánok erőt, egészséget, fiatalos lendületet a tagságunknak. Ráadásnak bort, búzát,
békességet az EKE minden
tagjának!

Szima Márton: hátszelet!
Minden túrához szép időt


és hátszelet, magamnak pedig erőt, hogy legalább annyit
tudjak túrázni mind 2015ben.
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Évzáró túrák Mikulással, forralt borral,
hegymászással

December a hagyományos évzáró túrák hónapja. Hó ugyan nem volt még az
idén, az időjárás egész tavaszias, a Mikulás sem ülhetett szánra, gyalogosan érkezett a Cérna-forrás tisztására. A bácsi-torokbeli borforraló túrán sem fáztunk, és másnap Torockó vidékét is napfényes időben barangolhattuk be, hogy
élmény- és látványdús túránk végén bort kóstoljunk Nagyenyeden.
PÁL GYÖNGYI
A Cérna-forrás a kolozsvári Bükki-erdőben, a Papok-rétje alatt ered, majd a
Gorbó-patakot táplálja. A forrás neve állítólag a csekély vízhozamra utal, csupán cérnaszálnyi erecske csordogál a
forrás csövéből. A réten hó helyett kék
májvirágot találtunk a fű között decemberben 5-én.
Kedves gyermekkori emlékeink közé
tartozik a Mikulás-nap. Ilyenkor este,
mikor elcsendesedtek az utcák, az ablakba kitettük a tisztára pucolt cipőket, melyek reggelre tele voltak ajándékokkal. Az ekés Mikulás ettől eltérően
már évek óta az erdőben osztja az ajándékokat. Ez úgy történik, hogy minden
résztvevő kis csomaggal érkezik, amiket a Mikulás „megbízottja”, aki most
Bagaméri Tibor volt, segédeivel gondosan összegyűjtött, számot akasztott rájuk, majd minden résztvevőnek kiosztottak egy-egy számot. Sajnos a cipőink
nagyon sárosak lettek, hiába takarítottuk ki őket gondosan otthon, az utak a
tisztásig sárosak, csúszósak voltak, így
hát a Mikulás nem a cipőkbe tette, hanem a kezünkbe adta a csomagot. A kirándulás kellemesen telt, örvendtünk
az ajándéknak és a kellemes napsütésnek. Indulás előtt Tatár Feri humoros
kiselőadással szórakoztatta a társaságot. A Mikulás-túrán negyvenen vettünk részt.
Egy héttel később, december 12én került sor a hagyományos borforraló túrára a Bácsi-torok egyik tisztásán.
A túrát idén Tóth István szervezte, 39en gyűltünk össze, volt aki a Törökvágás tetejéről jött, keresztül a Hója erdőn,
mások a 31-es autóbusz végállomásától,
a Bácsi-torokon át. Mindenki hozott forralni való bort, cukrot, fűszereket, üstben megforraltuk. Mikor elkészült, sorba álltunk a poharainkkal, csuprainkkal. Közben a parázson nyárson szalonnát pirítottunk. A tavaszias, enyhe idő
feledtette velünk a sáros utat, amelyen
idáig jöttünk.
December 13-án, vasárnap a szintén
hagyományossá vált nagyenyedi borkóstolóra mentünk Vlád Pállal, húszan.
Persze a borkóstoló csak a túra befeje-

zése, előtte szép útvonalat jártunk be.
Első megálló Torockó, ahol a reggeli nap
fényében megcsodáltuk a Székelykőt,
az Ordaskőt, a falu vajorját és a hófehér, egyforma házakat. Jól ismert képek,
sokszor láttuk, mégis mindig lenyűgöz
a látvány. Aki egyszer itt járt, az örökre a szívébe zárja ezt a csodálatos tájat.
Fél órát töltöttünk itt, a Gondűzőben elfogyasztottuk a reggeli kávénkat, majd
tovább indultunk Torockógyertyánosra
(Vălişoara). Az enyedi útról letértünk
balra, egy mellékúton parkoltunk. Innen gyalogosan indulunk az előttünk
álló sziklatömb irányában. A Dáta szikla (884 m) a Székelykő és a Kőközi-szoros közötti magányos sziklatömb. Elindultunk egy ösvényen, amely elég meredeken indult neki a hegynek. A táj itt
hasonlít a Székelykő alatt levő füves, teraszos (pallagos) területhez, talán itt is
gazdálkodtak valamikor a sziklás, termőtalajban szegény vidéken. Több kis,
mesterséges tavat láttunk, valószínűleg
pisztrángot tenyésztenek. Ahogy felfelé
haladtunk, mind többet láttunk a tájból,
nemsokára elértük a sziklák alját. Innen
még meredekebb emelkedő következett,
füves, sziklás talaj, jobbra és balra meredek sziklafalak. Balra kanyarodtunk,
hogy megkerüljük a nagyobbik sziklatömböt, majd erdős-bokros oldalon haladtunk tovább felfelé.
Egy megriadt őz menekült előlünk
egy bokorból, feljebb néhány fürj száll
fel ijedten, előbukkant egy kutya is,
valószínűleg rájuk vadászott, de látva
minket odébbállt. Egy tövises vadrózsabokor ágán kis gyík csüngött tövissel átszúrva. Furcsa, hogyan kerülhetett oda?
A nálunk is honos tövisszúró gébics tartalék eledele lehetett, ősszel elvándorolt és ott felejtette. Ez a verébnél kicsivel nagyobb madár fakó vörhenyesbarna, hasa és oldalai krémszínűek, félhold
alakú barnás foltokkal. Szívesen ül tüskés bokrok csúcsán, főleg nagyobb rovarokat és apró hüllőket is fog, zsákmánya
feleslegét gyakran tövisre tűzi.
Kiértünk a fák közül remélve, hogy
a tetőn vagyunk, de korai volt az öröm,
hátra volt még egy meredek kaptató. Kicsit kifújtuk magunkat, nekivágtunk a
még hátralévő emelkedőnek és nemso-

kára fent voltunk a tetőn, 400 m szintkülönbséget másztunk ki. A csodálatos panoráma kárpótolt a fáradságért.
Alattunk Torockógyertyános házai, távolabb, nyugat felé a Bedellő vonulata, tetején hóval, kicsit előbbre jól kivehető a Bután kő kettős csúcsa, délnyugat irányban a piramis alakú Pilis (1250
m) hegyes csúcsa emelkedik ki. Északnyugat felé Bedellő falu (Izvoarele)
házai és a Plaiului-szoros, látható
Torockószentgyörgy és a vár. Torockó
felé a kilátást fák takarták el. Dél felé a
Kőközi-szorost (Cheile Aiudului) láttuk
ködfátyolon keresztül és az Enyed felé
vezető utat. Felettünk gyönyörű kék ég
és csodálatos napsütés, ritka ilyen szép
idő decemberben, melegen sütött a nap.
Déli irányba mindent vastag, fehér felhőtakaró borított, csak egy-egy hegyhát
emelkedett ki a fehér tengerből. Valahol
távol, a látóhatár szélén jól látható volt
a Fogarasi-havasok hóval borított sziklás gerince. Sikerült fotókon is megörökíteni ezt a csodálatos látványt. A piros
ponttal jelzett turistaösvényen tértünk
vissza Gyertyánosra, a Dáta szikla keleti
oldalán ereszkedtünk le. Rövid megállót tartottunk még a Kőközi-szorosban,
onnan Nagyenyedre mentünk bort vásárolni a közeledő ünnepekre.
*
Köszönjük mindazoknak az EKEtársaknak az önzetlen munkáját, akik
hozzájárultak a kirándulások megszervezéséhez, melyeken sok szép tájat bejártunk és kellemes élményeket gyűjtöttünk teljesítménytúrákon, fotókiállításokon, vetítéseken. Köszönet a kiadványok szerkesztéséért, a csucsai
kulcsosháznál végzett közmunkáért,
az egyesület tevékenységének valamilyen formában történő hozzájárulásért.
Nemsokára kezdődik egy új esztendő.
Szánjunk szabadidőnkből minél többet
a természetjárásra. Turistáskodni anynyi, mint járni a szabad természetet, felkeresni, bebarangolni a hegyeket, gyakorlását nem korlátozza az évszakok
változása, sem az életkor haladása. Dr.
Zsitvay Tibor szavait idézve: „Tüdőt és
lelket tisztít. Visszavezet a Természethez, az örök megújhodás forrásához.
Felemel a sár, a por, a gyárak füstje, a
hétköznapi gondok fölé. Nagy távolságokon repül végig a turista tekintete és lelke, mint a dalos madár; száll a magasságokba, hódolatra a csodálatosan szép
és harmonikus Természet Örök Alkotója elé.”

Januári
rendezvények
December 31. (csütörtök): EKE-SZIL

VESZTER az Apáczai-líceum dísztermében. Jelentkezni a székházban a szolgálatos napokon vagy a közgyűlésen. Szervező:
Bagaméri Tibor.
Január 2. (szombat): Évnyitó (józaní

tó) túra a Rejtett-forrás tisztásán (7 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Bagaméri Tibor.
Január 6. (szerda): Séta a Páter-úton


(8 km). Találkozás 10 órakor a monostori
végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
Január 9. (szombat): Hagyományos Ár
pád-csúcs túra (20 km, 400 m szintkülönbség). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Kiss János ♦ Bükki séta (8
km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Kovács D. Zsuzsa.
Január 10. (vasárnap): Séta a


Szászfenes melletti erdőben (10 km). Találkozás 9.15 órakor a 9-es autóbusz
Bucium utcai megállójában (M21-es buszszal Szászfenesig és vissza). Szervezők:
Pál István és Pál Gyöngyi.
Január 13. (szerda): István-forrás (9


km), találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta ♦ 18
órától közgyűlés az Apáczai-líceumban.
Január 16. (szombat): Feleki sípálya–


Feleki stadion (20 km, 500 m szintkülönbség). Találkozás 10 órakor a 32-es Alverna
végállomásán. Szervező: Kiss János.
Január 17. (vasárnap): Árpád-csúcs


(18 km). Találkozás 9 órakor a Hajnal negyedben a 35-ös végállomásán vagy 10
órakor a Hintás-fánál. Szervező: Szőcs János.
Január 20. (szerda): Cérna-forrás (8


km), találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta ♦
Túraszervezők tanácskozása és választmányi gyűlés 18 órától a székházban.
Január 23. (szombat): Medve-gerinc–


Bükk-tető–Uraság-erdeje–Szászfenes (17
km, 500 m szintkülönbség). Találkozás 10
órakor a monostori végállomáson. Szervező: Kiss János.
Január 27. (szerda): Rejtett-forrás (7


km), találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
Január 30. (szombat): Gorbó-völgyi je

ges alakzatok (20 km, 350 m szintkülönbség). Találkozás 8.30 órakor a Hajnal negyedben a 35-ös végállomásán vagy 9.30
órakor a Hintás-fánál. Szervező: Kiss János.
Január 31. (vasárnap): Lombi séta (10


km). Találkozás a távolsági autóbusz állomással szembeni buszmegállóban. Szervező: Vlád Pál.
Február 3. (szerda): Séta a Páter-úton


(8 km). Találkozás 10 órakor a monostori
végállomáson. Szervező: Székely Lavotta
♦ 18 órától közgyűlés az Apáczai-líceumban.
Szolgálatos napok a székházban (Ko

lozsvár, 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
Bagaméri Tibor 0742-776930
Kiss János 0364-807639
Kovács D. Zsuzsa 0747-070790
Pál Gyöngyi 0742-373546
Székely Lavotta 0748-036290
Szőcs János 0742-690881
Vlád Pál 0264-435866
Titkár: Etédi József 0745-29946 és Székely
Lavotta

Minden érdeklődőt
szeretettel vár
az EKE-Kolozsvár 1891!

