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Barlangok, vízesések, sziklás szakadékok
a Szamosbazárban
A kanyargós, csendesen folydogáló Kis-Szamos része városunknak, életünknek, sétálunk partján, nézzük az úszkáló vadrucákat, sirályokat, hallgatjuk csobogását, ivóvizünk is a Szamos
vize. Mekkora utat lesz meg, milyen akadályokon küzdi át magát, amíg ideér hozzánk, arra nem is gondolunk.

Erdélyi
Gyopár, 4.


Mackó köszön vissza a legfrissebb Erdélyi Gyopár címlapjáról, a cikk Dezső László különös barátságát írja le, amely
nem mással, mint egy barnamedvével, Lekvárral köttetett.
Szintén ő, az Erdélyi KárpátEgyesület leköszönő elnöke vezércikkben búcsúzik a tagságtól, és arra hívja fel a figyelmet,
hogy „ha az EKE szellemiségét szolgáljuk, azáltal Erdélyt és
magyarságunkat is építjük”.
Színes, tartalmas az év negyedik Erdélyi Gyopára is. Említésre méltó, hogy az EKE folyóirata a Magyar Művészetért Ex
Libris díját vehette át. Az elismerések mindig jólesnek, minden bizonnyal az EKE-napi pályázatra jelentkezők számára is:
a friss lapszámban közlik a díjazottak névsorát, a kiértékelést és
a pályamunkák legjavának egy
részét is.
Továbbá
olvashatunk
a
Bucsecs
Natúrparkról,
felelevenítik Tatrang múltját, a
csíkszentmártoni Szent Anna-gyógyforráshoz kalauzolják
az olvasókat. Tudják, mit jelent
a kifejezés, hogy ájos fülű juh?
Ez is kiderül a friss lapszámból, melyben megismerkedhetünk Holdunkkal, szemlélhetjük
a nyarat a gombász szemével, illetve a gyógynövények jó ismerőinek lehetünk társai egy egészségmegőrző gyűjtögető körúton.
Feladvány és keresztrejtvény
teszi lehetővé, hogy értékes
ajándékokat nyerjenek, augusztusi és szeptemberi túralehetőségek csábítják az olvasókat,
hogy az ekésekkel tartsanak, a
természetben éljenek, járjanak.
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület
kéthavonta megjelenő, természetjárás, honismeret, környezetvédelem témaköröket felölelő kiadványát keresse az EKEosztályoknál!

A Kis-Szamos két ágból fakad: a
Bihar-hegység belsejében ered
a nagyobbik ág, a Meleg-Szamos (Someşul Cald), a kisebbik,
a Hideg-Szamos (Someşul Rece)
pedig a Gyalui-havasokból, az
Öreghavas alól. Ezek a Gyaluitó víztározójában folynak öszsze, a víz innen Kis-Szamos néven fut tovább, Dés mellett öszszefolyik a Nagy-Szamossal és
a Szamost alkotja. Az 1978-ban
épült jósikafalvi (Belis) völgyzáró gát a Meleg-Szamos vizét
tartja vissza. A Meleg-Szamoson sorakozó tavak közül ez a
legnagyobb. A gát magassága 92
m, a tó hossza 17,3 km. Mélyében nyugszik a hajdani település, annak idején az ott lakó családokat felköltöztették a dombra. Az 1974-ben épített Tarnicai
tó a halászok paradicsoma. Sok
kirándulót vonz ide a csodaszép
táj. Ezeket a tavakat ember hozta létre, ami ezeknél feljebb van,
az már a természet vad erőinek
a műve. Ilyen az a csodálatos
karszt-fennsík, melynek a neve
Pádis, ennek egyik leglátványosabb része a Szamosbazár. Július 6-án oda kirándultunk, Vas
Géza túravezetővel.
Szombat reggel indulunk
Bánffyhunyadra, letérünk a
Nagykalota (Călata), Meregyó
(Margău)
és
Havasrekettye
(Răchiţele) felé vezető útra.
Doda Pilii-nél elérjük az itt még
kicsike Meleg-Szamost, az út tovább a bal parton halad, egész a
Meleg-Szamos szorosának bejáratáig. Az idő csodálatos, kék
égbolt, szép napsütés, jobbat
nem is kívánhatunk egy jó kiránduláshoz.
A Szamosbazár (Cheile Someşului Cald) egy körút, egy
káprázatosan szép kirándulóhely a Bihar-hegységben. Sok
szép karsztjelensége ihlette a
„bazár” elnevezést, amely a bihari hegyek lelkes rajongójától, kutatójától és felfedezőjétől, Czárán Gyulától származik „...ez olyan bazár, ahol nem
vernek át senkit, itt nem árulnak semmit pénzért, mindent
ingyen élvezünk. A Meleg-Szamos a legcsodálatosabb alakulatoknak és képződményeknek
egy egész panorámára való hoszszú képsorozatát alkotta meg.”
A Szamosbazár a Meleg-Szamos forrásánál található szikla-

falak, sziklatornyok, vízesések,
barlangok látványos együttese,
egész barlangrendszer alakult
itt át egy hatalmas kanyonná.
Két jelentős látványosságot foglal magába: az Aragyásza-barlangot (Cetăţile Rădesei) és a
Szamos kőközt. A Szamosbazár
8-as számot formázó két körútból áll. A kisebbik kör a barlangi
út, a nagyobbik a Meleg-Szamos

mos-szorost, jó félórás kapaszkodó után felérünk a Belvedere
sziklaerkélyre (1342 m). Alattunk 150 m függőleges sziklafal,
szemben a másik oldal meredek
sziklái, ezek mellett jöttünk el
körutunk elején, észak felé távolabb a Sík-havas, a Tolvajkő
és az Onceasa rét. Elhagyjuk a
kilátót, erősen meredek ereszkedő következik, kis szerpentinen, apró kavicsos ösvényen.
Lentről turistacsoport küszködik felfelé, félrehúzódunk, helyet engedve nekik a keskeny
ösvényen, biztatjuk őket, hogy
nincs már sok a tetőig. Elhalad-

A SZERZŐ FELVÉTELE

PÁL GYÖNGYI

a Három arkangyal, az Elvált- és
a Szemirámisz-torony. Csodás
kilátásunk van a következő kilátó pontból is, ezúttal a Molohvízesésre. Tovább folytatva piros
pontos utunkat, kisebb-nagyobb
emelkedők és ereszkedők, a végén pedig egy erősebb ereszkedő és egy patakátkelés után hirtelen kitágul a völgy. Elölről, hátulról, jobbról, balról hatalmas
hegyoldalak. A zord fenyveseket
fehér sziklafalak veszik körül,
öt patak találkozik itt a völgyben, a Szamosbazár szívében. Ez
a Fortuna-liget (Poiana Rădesei).
Ebédszünetet tartunk, megte-

Megfáradtan a Belvedere kilátón, de következő hétvégén újra turistaösvényen
szurdokját két oldalról megkerülő nagy körút.
A Meleg-Szamos völgyén haladó erdészeti út a szoros bejárata előtt egy forrás közelében véget ér. Itt ivóvizünket felfrissíthetjük, majd a forrástól pár méterre a hegyoldalba kapaszkodó
piros pont jelzésen megkezdhetjük a felfelé mászást. A meredek
erdei ösvényen 30 perc után egy
barlang szájához jutunk. Ezt hívják Belcazar palotájának (Honubarlang), 75 m hosszú, nincsenek
benne cseppkövek. Tovább kapaszkodunk a Szamossal párhuzamosan a piros ponttal jelzett
ösvényen, kidöntött fatörzsek és
sziklák között. Balra sziklás-köves csúcsra mászhatunk ki óvatosan, szép kilátás nyílik a Belvedere sziklaerkélyre és az egész
sziklafalra. Nem szabad túl közel
menni a szakadék széléhez, mert
a puha föld könnyen leszakadhat. Rövid pihenő után tovább
haladunk, jobbról magas sziklafalak kísérnek: a Bábel-sziklák,

kintjük az Aragyásza kijáratát
és a Medúza-zugot. Közvetlenül
a Szamosbazár völgye előtt található a 212 méter hosszú Aragyásza alagútbarlang (Cetăţile
Rădesei), több tágas teremmel,
tetejükön kéményszerű ablakokkal, helyenként láncokba kapaszkodva haladhatunk vagy létrákon kell másznunk. Ez már a kiskörút része, időhiány miatt ezt
nem járjuk végig, hanem folytatjuk a nagy-körutat, a Meleg-Szamos szorosának a bejárását.
Az Aragyásza-barlang és
kanyon kijáratánál az Aragyásza-patak a Feredő-patakkal
(Feredeu) folyik össze, innen
kezdődik a Meleg-Szamos szorosa, ez a folyó legfestőibb és
legvadabb szakasza: 100 m-es
sziklafalak közt tör utat magának a szűk folyóvölgyben. Megfordulunk, balra a Sárkány-zugban a Feredő-patak kis vízesését láthatjuk. A Fortuna-ligetbe
visszatérve hamarosan elhagyjuk az amúgy is járhatatlan Sza-

nak mellettünk, most már rajtunk a sor, összeszedjük a bátorságunk, valahogy csak le kell
jutni innen. Gyökerekbe, sziklákba kapaszkodunk, meg-megcsúszunk – nadrágunk bánja –,
de jó félóra múlva már járhatóbb ösvényre érünk, nem anynyira meredek. Elhaladunk egy
cukorsüveg alakú sziklaoszlop
mellett, majd az erdei út leér a
Szamos partjára, átkelünk a vízen, a merészebbek kidőlt farönkön egyensúlyozva, mások mezítláb a vízben gázolva.
Mi se hittük, hogy képesek
vagyunk e kalandos gyalogtúrára. Rendbeszedjük kissé öltözékünket, titkon fogadkozunk,
hogy többet nem indulunk ilyen
útra, de mi se gondoljuk komolyan. Az autókkal indulunk hazafelé, Ponor-Ék irányába, majd’
3 óra az út Kolozsvárig. Útközben már fáradságot feledve, terveket szövünk a jövő heti kirándulásra, és a következő hétvége
ismét a turistaösvényeken talál...
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Virágok a felhők között:
rododendron-lesen
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Augusztusi rendezvények

Az Ünőkő, 2279 méteren
AMBRUS TIBOR
A kolozsvári EKE-sek az év minden szakaszában járják a természetet. Az igazi magashegyi túrákra mégis a nyári hónapokban
kerül sor, mikor hosszabbak a
nappalok és az idő se olyan zord.
Júniusban nyílik a Kárpátok talán legszebb, leglátványosabb
virága, az erdélyi havasszépe, a
rododendron. A tavalyi sikeres
Nagy-Pietrosz rododendron-túra
után szintén a Radnai-havasokba
indultunk, ezúttal a második legmagasabb csúcsát tűzve ki célul,
a 2279 m magas Ünőkőt.
Kora hajnalban, három kiskocsival indultunk Kolozsvárról.
Désen rövid kávészünettel bevártuk egymást. Óradnán egy marosvásárhelyi ekés csatlakozott
hozzánk, innen együtt haladtunk tovább gyalogtúránk indulási pontjáig, Radnaborberekig.
A Radnai-havasok a KeletiKárpátok északi fekvésű, legmagasabb hegysége. A közel 50 kilométer hosszú főgerincének csúcsai 2000 méter körüliek. Völgyeit gleccserek alakították át, a csúcsok alatt cirkuszvölgyek, bennük
tengerszemek. Több mint húsz
1800 méter feletti, állandó vizű
tó van itt. Egyes részeit már 1932ben rezervátummá nyilvánították, azóta e védett területeket bővítették. Különleges faunájából ki
kell emelni az újratelepített zergét
és mormotát, amelyekkel mind
gyakrabban találkozunk.
Radnaborberekről a piros háromszög jelzésen indultunk el.
Az egykor híres bánya területén
haladtunk át. Itt valamikor évente kétezer tonna ezüstöt bányásztak, de mára már bezárták
a bányát, csak a Fürdő-patak
medrének rezes színe emlékeztet a hajdani titáni munkára. Az
Ördög-szoroson átkelve kezdődött az igazi kapaszkodó. Fenyvesek között vezetett az út tovább. Közel 1000 méter szintkülönbségű kapaszkodó után érkeztünk meg az 1510 m magas-

ságban levő Curăţel-nyeregbe. A
hegyimentők itt található menedékházában baj esetén meg lehet
húzódni, a közelben forrás és sátorozási lehetőség is van. Hoszszabb pihenőt tartottunk, erőt
gyűjtöttünk a távolban már látszó csúcs támadására.
A nyeregben rátértünk a kék
pont jelzésre, amely majdnem
az Ünőkőig vezet. Gyalogfenyők
közt folytattuk utunkat, majd elértük a havasi rétek határát. Itt
is, ott is egyedülálló piros virágok kezdtek megjelenni, egyre
sűrűbben, majd pirosló bokrok,
míg végül összefüggő piros mezőn haladtunk tovább. A közeli
hegyek is piros színbe öltöztek.
Megérkeztünk a rododendron birodalmába! A Vârful Roşu mellett elhaladva, most már megértettük, honnan ered a neve.
A Tavas-nyeregben, 2140 m
magasban rátértünk a főgerincen végigvezető piros sáv jelzésre, innen 15 perces kemény,
sziklás terepen való kapaszkodás
után felértünk az Ünőkő-csúcsra. Az idő velünk tartott, pazar
kilátás nyílt a szélrózsa minden
irányába. A közelben a Gargalóés Ember-csúcs látszott, míg a távolban felsejlettek a Kelemen-,
Máramarosi- és Széples havasok.
Mi inkább lefelé néztünk. A
csúcs alatti katlanban két gyönyörű tengerszem vize csillant
fel a piros rododendron szőnyegből: a Kis-Lála és a NagyLála. Akinek még volt ereje, leereszkedett az 1815 m magasban
levő Nagy-Lála tó partjára. A tó a
maga 0,56 hektárjával a Radnaihavasok legnagyobb területű glaciális tava, legmélyebb pontja 1,6
m. A tó vizében visszatükröződő
kék ég és a piros havasszépek látványa felejthetetlen.
A visszafelé úton már nem
siettünk. Nyugodtabban csodáltuk a táj szépségét, fotóztuk,
próbáltunk minél több élményt
gyűjteni, hogy ezek erőt adjanak
a másnap folytatódó nagyvárosi
élethez.

KÓS KÁROLY TÚRÁK
 A túra rendezői László Györgyi (EKE – Kolozsvár-1891) és Szabó Zsolt, a Művelődés folyóirat főszerkesztője. Az 50 km-es távon a szintkülönbség 900 m, szintidő 12 óra. A 25 km-es távon a
szintkülönbség 700 m, szintidő 8 óra. A 10 km-es távon a szintkülönbség 350 m, szintidő 3 óra. Megközelítés vonattal: Kolozsvár–Sztána (CFR) 7.50 óra, Sztána–Kolozsvár (CFR) 17.39 óra
vagy (TFC) 17.54 óra. A 25 km-es és 50 km-es távon résztvevők figyelmébe!!! A megváltozott vasúti menetrend miatt mikrobuszos
szállítás igényelhető legkésőbb augusztus 6-ig a rendezőnél (László Györgyi, tel. 0727-192841). Szálláslehetőség a Szentimrei villában, érdeklődni telefonon (Szentimrei villa, tel. 0374-959244,
Szabó Zsolt, tel. 0745-850004).

 Július 26. (szombat): Fürdő- és gyűjtögetőtúra a
Patai-sóstóhoz (gyalog 4 km). Találkozás 6.45-kor
a 4-es trolibusz Aurel Vlaicu (IRA) végállomásánál. Túravezető: Szakács Éva ♦ Kerékpáros túra
a Dregán-völgyi tóhoz (65 km). Vonatos megközelítés Kissebesig (Poieni). Találkozás 7.15 órakor
a nagyállomáson. Túravezető: Szima Márton ♦
Máthé Gyula emléktúra Jósikafalván, autóbuszos
kirándulás. Túra a kalotaszegi Magurára (6 km).
Találkozás 8 órakor a Flip előtt. Túravezető: Kovács D. Zsuzsa.
 Július 27. (vasárnap): Bácsi-torok (10 km,
könnyű túra). Találkozás 9 órakor a 31-es busz
Széchenyi téri megállójában. Túravezető: Márton
Erzsébet.
 Július 28. (hétfő): Kis Jókai-túra, gyalog Kolozsvárról az EKE vándortáborba, Kolozsvár–
Tordatúr–Szind–Mészkő
(Csukás-tó)–Sinfalva–
Kövend (40 km, 11-12 óra, egész napos közepes
túra. Indulás a monostori végállomástól 8 órakor.
Túravezető: Tóthpál Tamás.
 Július 29–augusztus 3. (kedd–vasárnap):
XXIII. EKE Vándortábor Kövenden.
 Július 30. (szerda): „Testet épít, lelket szépít
a természetjárás” (12 km). Találkozás 10 órakor
a monostori végállomáson. Túravezető: Székely
Lavotta.
 Augusztus 2. (szombat): Fürdő- és gyűjtögetőtúra a Patai-sóstóhoz (gyalog 4 km). Találkozás
6.45-kor a 4-es trolibusz Aurel Vlaicu (IRA) végállomásánál. Túravezető: Szakács Éva.
 Augusztus 6. (szerda): „Testet épít, lelket szépít a természetjárás” (12 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta ♦ 18 órától közgyűlés az Apáczai-líceumban.
 Augusztus 9. (szombat): Fürdő- és gyűjtögető túra a Patai-sóstóhoz (gyalog 4 km). Találkozás
6.45-kor a 4-es trolibusz Aurel Vlaicu (IRA) végállomásánál. Túravezető: Szakács Éva.
 Augusztus 9–augusztus 24.: Kárpátok Bércein
Vándorút. Közös túra a Pestkörnyéki Kárpát Egyesülettel. Érdeklődni telefonon Szilágyi Andrásnál.
 Augusztus 10. (vasárnap): A Moldoveanu
csúcs. Kiskocsis kirándulás. Túravezető: Ambrus
Tibor. Érdeklődni telefonon.
 Augusztus 11–augusztus 17. (hétfő-vasárnap):
Munkatúra Csucsán, utolsó nap kürtőskalács sütés. Találkozás (hétfőn) 7.30 órakor a nagyállomáson. Érdeklődni telefonon. Szervező: Móréh Zoltán.
 Augusztus 13. (szerda): „Testet épít, lelket szépít a természetjárás” (12 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta ♦ Túravezetők tanácskozása és választmányi gyűlés 18 órától a székházban.
EKE-rendezvények
a Kolozsvári Magyar Napokon
 Augusztus 16. (szombat): Kós Károly

emlék- és teljesítménytúrák. 50 km-es táv: Kolozsvár–Báthori-hegy–Riszeg-tető–Szentimrei villa
(Sztána). Indulás a Kakasos templomtól 6.45–7
óra között. 25 km-es táv: Szentimrei-villa–
Sztána–Almási-vár–Riszeg-tető–Szentimreivilla, indulás 8,15–8.45 óra között, vagy Sztána
(református parókia)–Almási-vár–Riszeg-tető–
Szentimrei-villa–Sztána, indulás 9.30–9.45
óra között. 10 km-es táv: Szentimrei-villa–Csiga-domb–Riszeg-tető–Szentimrei-villa. Indulás
10–10.30 között. További részletek Kós Károly
túrák című írásunkban. Rendező: László Györgyi. Érdeklődni telefonon ♦ Fürdő- és gyűjtögetőtúra a Patai-sóstóhoz (gyalog 4 km). Találkozás 6.45-kor a 4-es trolibusz Aurel Vlaicu (IRA)
végállomásánál. Túravezető: Szakács Éva.

 Augusztus 17. (vasárnap): Biharfüred, mik-

robuszos kirándulás (10 km gyalog). Találkozás
7 órakor a Flip előtt. Túravezető: Feischmidt János. Érdeklődni és iratkozni telefonon ♦ Szabadtéri Néprajzi Múzeum–Hója gerinc (8 km).
Találkozás 9 órakor a Törökvágás tetején. Túravezető: Márton Erzsébet ♦ Vidéki életképek, Deák József emlékkiállítás. Az EKE fotókiállításának megnyitója 11 órakor. Helyszín:
Titulescu (Pata) utcai Fehér Galéria. Szervezők:
Bozsoki Adrienn és Lőrinczi István.
 Augusztus 18. (hétfő): Györgyfalvi-erdő (8
km). Találkozás 8 óra 10 perckor a 20-as autóbusz Bocskai téri (P-ţa Avram Iancu) megállójában. Túravezető: Feischmidt János.
 Augusztus 19. (kedd): A Bükk ösvényein:
Diós–Rejtett forrás (6 km). Találkozás 9 órakor
a monostori végállomáson. Túravezető: Hints
Miklós.
 Augusztus 20. (szerda): „Testet épít, lelket
szépít a természetjárás” (12 km) István-forrás.
Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta ♦ A Magyar
szolidaritás tüze a Bácsi-torokban. Találkozás
18 órakor a 31-es busz kisbácsi végállomásánál.
Túravezető: Kovács D. Zsuzsa.
 Augusztus 21. (csütörtök): Szénafüvek (8
km). Találkozás 9.20 órakor a 39-es busz Széchenyi téri megállójában. Túravezető: Márton
Erzsébet.
 Augusztus 22. (péntek): Túra a Lombra (8
km). Találkozás 9 órakor a nagyállomás előtt.
Túravezető: Szőcs János.
 Augusztus 23. (szombat): Bükki séta, Cérna-forrás (8 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta
♦ Mikrobuszos kirándulás Meziádra. Túravezetők: Nagy Lajos és Vas Géza. Érdeklődni telefonon.
 Augusztus 24. (vasárnap): Bácsi-torok,
gyógynövény-ismertető túra (6 km). Találkozás
9 órakor a 31-es busz Széchenyi téri megállójában. Túravezető: Márton Erzsébet.

 Augusztus 27. (szerda): „Testet épít, lelket szépít a természetjárás” (12 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta.
 Augusztus 30. (szombat): Fürdő- és gyűjtögetőtúra a Patai-sóstóhoz (gyalog 4 km). Találkozás 6.45-kor a 4-es trolibusz Aurel Vlaicu (IRA)
végállomásánál. Túravezető: Szakács Éva ♦ Brád
(aranymúzeum, Alváca fürdő). Egynapos buszos
túra. Találkozás 7 órakor a Flip előtt. Túravezető:
Szőcs Miklós. Érdeklődni és iratkozni telefonon.
 Augusztus 31. (vasárnap): Túra a Retyezátba,
kiskocsis kirándulás. Túravezető: Ambrus Tibor.
Érdeklődni telefonon ♦ Csucsa–Dregán-völgy–Jád
völgye (75 km), kerékpáros túra. Vonatos megközelítés Csucsáig (Transferoviar). Találkozás 7.15
órakor a nagyállomáson. Túravezető: Szima Márton.
 Szeptember 3. (szerda): „Testet épít, lelket szépít a természetjárás” (12 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta ♦ 18 órától közgyűlés az Apáczai-líceumban.
 Szolgálatos napok a székházban (Kolozsvár, Cardinal Iuliu Hossu/Fürdő utca 20. sz. 13as 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.
 Szeptemberi előzetes:
Szeptember 5–7. Mikrobuszos kirándulás Gyulára, fürdőtúra. Szervező: Vas Géza.

Túravezetők, szervezők elérhetőségei
Ambrus Tibor 0722-377622
Bozsoki Adrienn 0264-446319
Feischmidt János 0722-542360
Hints Miklós 0740-758205
Kovács D. Zsuzsa 0747-070790, 0364-733867
Kovács Farkas Zsuzsa 0745-360064
László Györgyi 0727-192841
Lőrinczi István. 0747-136310
Márton Erzsébet 0742-037179
Móréh Zoltán 0756-267258

Nagy Lajos 0729-835674
Szakács Éva 0743-670685
Székely Lavotta 0748-036290
Szilágyi András 0742-625130
Szima Márton 0766-703575, 0264-484951
Szőcs János 0742-690881
Szőcs Miklós 0740-061741
Tóthpál Tamás 0748-684821
Vas Géza 0742-659570

Rendezvényeinkre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

