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Ahol a legszebb az őszi erdő – a Vultureasa
A természet minden évszakban
szép, minden évszaknak megvan a maga különleges varázsa,
de talán a legszebb ősszel, mielőtt a levelek lehullnak, és csodálatos színekkel csalogatják a
turistákat. Ez a látvány még csodálatosabb, ha az őszi erdő színeit ragyogó napsütésben szemlélhetjük.
Október 12-én az Aranyos
völgyébe indultunk, az elmúlt
napok csodálatos időjárása, a
tiszta égbolt és ragyogó napsütés
arra biztatott, hogy keressünk
egy olyan helyet, ahol a legszebb
az őszi erdő színpompája. Az idő
kedvező, napközben szinte nyári meleg van, csak a hűvös éjszakák és a rövidülő nappalok emlékeztetnek az őszre. A választás
ennek a csodálatos völgynek egy
kevésbé ismert és látogatott részére, az Aranyos egyik baloldali mellékága mellett levő Alsóaklos (Ocoliş) nevű településre
esett. Itt, a Gyalui-havasok déli
részén, Alsóaklos és a Podságaiszoros (Cheile Poşegii) között,
a Bélavártól (Scărita-Belioară)
délre, az Aranyos folyótól északra két hatalmas sziklafal emelkedik az ég felé, a Vultureasa és
a Vulturese sziklái, hasonló nevük ellenére két különböző gerinc. Hatalmas sasszárnyakhoz
hasonlítanak, talán innen kapták nevüket, vagy talán valamikor sasok éltek itt a kopár sziklabércek között.
Jelzett turistautak nincsenek, még ösvényeket is alig találunk. Egy régi jelzés, egy piros háromszög elmosódott nyomai láthatóak csupán, amely
Aranyoslonkáról
(Lunca
Arieşului) indul a Vultureasa
gerincén keresztül a Muncelugerincre, majd a Bélavár alá. De
ezt az ösvényt már nem nagyon
használják, a kirándulók inkább
a Podsága-völgy felől közelítik
meg a Bélavárt. Talán a Bélavár
népszerűsége vonja el a figyelmet ezekről a csodás sziklákról,
erről a romantikus tájról, pedig
szépségben nyugodtan felveheti
a versenyt a Bélavár sziklaormaival. A Vultureasa és a Vulturese
sziklafalait vad patakvölgy és
egy hágó választja el egymástól.
A Valea Craca patakocska a két
meredek oldalról lecsorgó esővizet és a környék forrásvizeit gyűjti össze, Alsóaklos központjában a völgy főpatakába, az
Ocolişba ömlik. Az Aranyos völgyéből nem látható a két szomszédos sziklabérc, talán ez is
magyarázatot ad kevésbé ismert
voltukra. Aki a Bedellő kilátóján
járt, vagy a Vidalykő tetején, az
valószínűleg felfigyelt a Bélavár

A SZERZŐ FELVÉTELE

PÁL GYÖNGYI

Mindig más arcát mutatja a Vultureasa
előtt húzódó hatalmas sziklafalakra.
A vidék nem ismeretlen számunkra, jártunk már erre évekkel ezelőtt, voltunk tavasszal,
mikor a henye boroszlán lila virága és a kék színű pompás tárnics (encián) elborítja a sziklákat, de ősszel is, mikor a fák levelei ezer színben tündököltek,
voltunk esőben, napsütésben és
mindig sikerült egy-egy újabb arcát látni ennek a különleges sziklatömbnek. Most az őszi erdő felejthetetlen látványa vonzott e
tájra. Kolozsvárról kiskocsikkal
indulunk Torda felé reggel 7 órakor, még sötétben. Lassan virrad,
de az Aranyos völgyébe érve,
Borrévtől egyre sűrűbb köd fogad. A főútról letérünk a 4 kmre levő Alsóaklos faluig. Túránkat innen kezdjük Vlád Pali túravezetővel, kilencen indulunk útnak a Vultureasa felé.
Elhagyjuk az Aranyosronkra
(Runc) vezető utat, a templom
után balra térünk, itt parkolót
keresünk, gyalog megyünk tovább. A Valea Craca patak völgyén indulunk el egy szekérúton (432 m), egy darabig még
a falu házai között, majd a házak elmaradnak, 3 km után hídhoz érünk, ahol az út kettévá-

lik, jobbra, a patak mellett csak
keskeny ösvényben folytatódik.
Balra térünk, átmegyünk egy
hídon, ez szélesebb út, enyhén
emelkedik a hegyoldalban, kétoldalt erdő. 45 perc után ismét
elágazáshoz érünk, egyenesen
haladunk tovább, nem térünk le,
bár a jobbra kanyarodó ösvény a
Vultureasa szikláinak aljába vezetne, ahonnan szemtől szembe
lehet látni a meredek sziklafalat, de felmenni a tetőre itt sokkal nehezebb. Járhatóbb utat keresünk, a piros háromszöggel jelölt régi utat.
Eleinte sűrű köd vesz körül,
minden szürke és színtelen, de
ahogy megyünk felfelé, a köd
lassan oszlik; már halványan kivehető a nap korongja is. Itt-ott
megvillan a kék ég, lassan felélénkülnek a színek. Két kisebb
emelkedő után tisztásra jutunk,
ragyogó napsütés fogad. Nyugatra tágasabb rét, szemben velünk süveg alakú, erdő borította magas csúcs, tetejében erősítő torony, ez a Măgura (989 m).
Több szalmafedeles faházikót is
látunk, körülöttük tehenek legelnek, de ember sehol. Medve
és róka nyomaira bukkanunk.
A köd teljesen eltűnt, a réten ragyogó napsütésben bámuljuk

a körülöttünk levő erdők ezer
színben pompázó lombkoronáját. Itt érjük el a piros háromszög
jelzést, amely a Gyalui-havasok
térképén is látható, mint régi,
nehezen követhető jelzés van bejelölve. Az Aranyos völgye felől
jön és kelet-északkelet irányban
a Vultureasa gerince felé tart. A
jelzés valóban nehezen követhető, alig találunk belőle néhányat, az is elmosódott, az ösvény
is elvadult, benőtte a növényzet,
kevesen járhatják. Ritkás erdőben folytatjuk utunkat, fehér törzsű nyírfák közt haladunk egyre
meredekebb emelkedőn. Mind
magasabbra jutunk, mind jobban kinyílik a táj, nyugat felé a
Măgura csúcs már messze alattunk van, elérjük az erdő szélét,
tovább már köves, sziklás részen
kapaszkodunk a Vultureasa tetejére. Kicsit megpihenünk erőt
meríteni a csúcs előtti utolsó
meredek szakasz megtételéhez,
már több mint három órája vagyunk úton. Végre felérünk a
Vultureasa tetejére, 1075 m felett
vagyunk, mutatja a GPS. A csodálatos panoráma bőven kárpótol a fáradságért.
A tető füves, szabálytalan
háromszög alakú plató, két oldala meredek sziklafal, a har-

madik szintén meredek, de erdős oldal határolja. Délre, alattunk körív alakban a Vultureasa
hatalmas, kopár sziklafala, alatta két erdő borította, kisebb
csúcs, a Mesteacănului (899 m)
és a Zsidovina (906 m), azon túl
az Aranyos völgye, szemben a
Vidalykő és a Bedellő gerince,
messze lent a völgyben Alsóaklos. Északnyugatra meredek
sziklafalak, három természetes
kilátóponttal, alattuk mély szakadék. Óvatosan tekintünk le a
mélybe, az alattunk elterülő erdők a sárga, zöld, barna színek
minden árnyalatában tündökölnek, köztük is a vörös dominál.
„Bükkök smaragd színét erezve fent/ az első pár vörös folt
megjelent./ Állunk. Kezedben
késő kék virág./ Azt mondod:
Ősz. Az első őszi fák.” – a látvány Áprily Lajos gyönyörű soraira emlékeztet. Nyugatra mélyen alattunk a Podsága-völgy
és sziklaszoros, a völgy kissé
megtörik, észak felé fordul a
Bélavára irányába, ott látszanak
Felsőpodsága házai. Tőle nyugatra Orest (Orăşti) és Szegázs
(Săgagea) települések. Észak
felé a Muncelu-gerinc, mögötte a Bélavár sziklatornyai. Az
Öreghavas 1826 m magas tömbje zárja a panorámát.
Keletre követjük tovább a piros háromszöget az erdő széléig, a meredek keleti oldalon hatalmas fákat döntött ki a vihar,
valószínűleg 2007-ben, egy erdőrész is leégett, bizonyára villám gyújthatta fel. A piros háromszög a Muncelu gerincen keresztül a Bélavár alá vezet. Kelet felé fordulunk, egy ösvényen
próbálunk leereszkedni a meredek oldalon, az erdő szélén.
Megállunk egy sziklás részen,
ismét az Aranyos-völgy csodálatos látványában gyönyörködünk. Kicsit kifújjuk magunkat,
a hegyről lefelé nemegyszer nehezebb az út, mint felfelé. Az
ösvény most már füves oldalon
ereszkedik egy nyeregbe. Áthaladunk egy erdő borította gerincen, ismét ereszkedünk, míg egy
bekerített legelőhöz érünk. Elhaladunk néhány szénakazal és faházikó mellett, egy szélesebb ösvény levezet a Valea Craca patakhoz. A patak túloldalán megcsodálhatjuk a Vulturese kopár
sziklafalát. Innen a völgyet követve rövidesen elérjük a már
említett hidat, bezárva így vadregényes körtúránkat.
A patak völgyén térünk viszsza Alsóaklosra, kicsit megpihenünk egy teraszon szomjunkat oltva és megbeszélve élményeinket – 16 km-t tettünk meg
több mint 600 m szintkülönbséggel.
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Restitutio

Rovatunkban írásokat


„szolgáltatunk vissza” az olvasókhoz. Általában olyan
írásokat, melyek az egykori Erdélyi Kárpát-Egyesület
(EKE) hajdani hírlapíróinak
vagy a turistatársadalom más
nagyjainak tollából születtek.

2014. október 25., szombat
Bartha Miklós (1848–1905) író-politikusban az EKE 1891-es


megalakulásának egyik szürke eminenciását tiszteljük. Alábbi írása az Andrássyak vadászkastélyát mutatja be. A Gyalui-havasok turisztikai feltárásának jelentős mozzanata volt, amikor 1898-ban
Andrássy Tivadar gróf (az EKE székesfővárosi osztályának elnöke)
a kastély mellé az EKE-nek menedékházat építtetett. Sajnos minden
a helyi lakosság dühének esett áldozatul, mára már csak a völgyből
oda vezető út (Drumul lui Ondraşi) és egy kőmedence (a jégverem?)
őrzi emléküket. Az e havi túrák között is (Reketótól az Aranyos völgyéig) szerepel a Dobrin.
Közli Tóthpál Tamás

Novemberi rendezvények

Az úsztatóktól visszatértünk


Rekettóra, honnan másnap reggel lóra ültünk, hogy megtekintsük a gróf Andrássy fészkét a
hesdáti havasokban. Két és félórai lovaglás után – mindenütt
csinált hegyi ösvényen fölértünk a Dobrintetőre. Időnk szép,
kedvünk jó, lovaink megbízhatók, étvágyunk erős, borunk
pompás és festői kilátásunk a
belényesi, bihari, abrudbányai
havasokra, a Szilágyi Meszesre
és a Mezőséget ellepő halmokra.
Lábaink alatt pár száz lépésnyire erdei tanya, egy L alakú sveici
emeletes épület, egy istálló, egy
lakás vendégszobákkal, egy cselédlak konyhával és egy erdészlak. Mindez szétszórva egy forrás mentén, tarkázva fenyőcsoportokkal, utakkal és száradásra
kiterített fehérneművel.
Ez az Andrássy Gyula gróf
hesdáti fészke. Itt lakik néhány
év óta minden nyáron. Vendégeket fogad, vadász, lovagol, sétál, olvas francia regényt és angol szemlét, tanulmányozza a
Biszmark életét, épít uszodát
és halastavat az említett forrás
mentén, s bizonyára naponként
rájön arra a gondolatra, hogy
vajmi nehéz országokat kormányozni, mikor e kis forrás kis patakját sem tudá a tónál úgy elzárni, hogy a zsilip teljesen fölfogja a vizet. (...)
Miért tagadnám, kíváncsi
voltam e telepre. Azt hittem,
kulcsot kapok ahoz a rejtélyhez, hogy valjon a kifáradt bölcs
jött-e ide pihenni, vagy a megunt diplomata keresett visszavonulást? – Vizsgálódtam.
A főlépcsőnél egy komornyik jelent meg fekete frakkban,
fehér nyakkendővel. A közlekedést a legközelebbi faluval, honnan baromfit, veteményt, zsírt,
tejet, vajat és egyéb aedibillét
szállítanak, négy szamár tartja fönn, mindig állandó útban
lévén. A posta mindig nagy, temérdek, újság Európa minden
tájékáról. A vendégek szívesen
láttatnak, a dróttal bekerített
szarvaskertre nagy gond fordíttatik. (...)
Vegyük mindéhez az építési hely kiválasztását. A Dobrina
orma amphitheátrális kanyarodást tesz; pár száz lépésnyire az
oromtól, a kanyarulat központjában emelkednek a telep épületei. Az épületek fölött egyik
irányban sincsen fa, még bokor
sincs; a kilátás tehát ezen irányban egészen szabad föl a fellegekig, s azon túl a csillagokig. A telepen alól erdőségek, de annyira
alant, hogy a legmagasabb fenyő
keresztje sem ér túl az emelet erkélyén; az ember a fenyők fölött
lát el a messzeségbe, mint az árbocról a hajós a hullámok fölött.
Nem tehetek róla, de nekem az
egész telep egy óriás pók fészkét
juttatta eszembe, mely sarokba
húzódott és prédára les.
Mindez nem egy kifáradt
bölcs tanyája, hanem a meghúzódott viadoré, a ki talán elsikamlott a parketten, s petyhüdt-

KISS JÁNOS

A Dobrinon

A kastélykomplexumból mára csak a jégverem maradt
nek indult izmait az égő napsugárban és a zúgó viharokban
új küzdelemre edzi. A lemondó
magábaszállásnak nyoma sincs
itt. A ki itt lakik, az élni, tenni,
parancsolni akar. Láttatni szeret
még búvóhelyén is, és látni akar
keresztül a hegyeken le a rónákra és be a városokra. Hatvanezer holdnyi területen válogathatta ki nyári lakásul a temperamentumának leginkább megfelelő helyet. Vakmerő sziklafalak
mögé húzódhatott volna, feledni
embert és társalogni a villámokkal; elrejtőzhetett volna rengeteg
sötét árnyába; édes nyugalomban cserélve föl a világ zaját a
vízesések zuhatagának örök morajával. Nem tette. Ő nem elvonult, csak megvonult. A hegy ormán közlekedő útja van a hegylánc szétszórt falvainak Kolozsvár felé. Mindig látja ablakából
a deszkás szekereket, a nyáját
hajtó pásztorokat, a túrót, cseresznyét, málnát, szedret, szenet
szállító oláhokat – látható, hogy
csak nyaralni jött ide és nem elmélkedni. E környezetben nem
észlelhető sem a lélek mélysége, hogy megdöbbenjünk, sem
a szív kimerültsége, hogy rokonszenvet keltsen. Egy francia
úr lakása ez a XVIII. századból
vadászlakkal, parkkal, tavakkal,
sziklákkal, patakkal, szarvassal,
őzzel, paripákkal, konyhával, legelővel, pisztránggal, utakkal,
kőbányákkal, úsztatókkal, nyájakkal és kutyákkal – egy francia
úré a ki csak ura meghívására
vár, hogy helyét ismét elfoglalja a Tuilleriák valamelyik szárnyában.
Vadászati joga a bérlettel
együtt tizennégy négyszög mértföldre terjed; e területen az ő engedélye nélkül egy puska el nem
sülhet, egy kutya nem csaholhat, egy őrtűz meg nem gyúlhat.
Ő a hesdati, magurai, mariseli,

dobrini és vurvului erdők ura és
kormányzója.
– Három farkas a napokban
egy éjszaka huszonnyolc juhot
ölt meg amaz esztenán – mondja nekem egy kíséretünkhöz tartozó erdővéd.
– Hát a juhászkutyák? – kérdem bámulva.
– Juhászkutyát nem szabad
nekik tartani, nehogy a gróf vadait, császármadarait, vizsláit és
kopóit elzavarják.
– De hiszen ez nem a gróf területe, ez az államé.
– Mindegy; ő tartja haszonbérben a vadászatot s a kerülőknek és vadászoknak parancsuk
van, minden juhászkutyát lelőni.
– És a kár; kié a kár? – kérdem álmélkodva.
– A kár, az a juhos gazdáké vagy a juhászoké a szerint, a
mint egymásközt megalkudtak.
Huszannyolc juh egy éjszakán. Gróf Andrássynak ez semmi. Annak a szegény pásztornak
minden. Ezt az állapotot a vadászati törvény biztosítja a sportembereknek.
A nemes gróf bizonyára gondosan ügyelt arra, hogy pisztrángos tavába csukát ne tegyenek. Az emberi ész így kísérti meg az egyensúlyozást az erő
és a gyengeség, a jog és kötelesség, a támadás és önvédelem között. Arra is nagy gondja van,
hogy rókák, farkasok és medvék kipusztítassanak vadászterületéről, mert a róka megeszi
a vadpávatojást, a farkas fölfalja az őzet, a medve szétmarcangolja a szarvast.
A magyar parlamentnek, midőn a vadászati törvényt meghozta, nem jutott eszébe, hogy
az emberek között is vannak
csukák, rókák, farkasok és medvék.
Bartha Miklós

TÚRAVEZETŐK, SZERVEZŐK ELÉRHETŐSÉGEI
Ambrus Tibor 0722-377622, Csorba Anna 0740-407652, Fazakas
Ferenc 0752-640319, Kiss János 0364-807639, Kovács D. Zsuzsa
0747-070790, László Györgyi 0727-192841, Martonossy Magda
0732-948221, Márton Erzsébet 0742-037179, Mezei Elemér 0724892797, Móréh Zoltán 0756-267258, Székely Lavotta 0748-036290,
Szima Márton 0766-703575, Szőcs Miklós 0740-061741, Sáska Pál
0720-952262, Vas Géza 0742-659570, Vlád Pál 0264-435866.

Október 26. (vasárnap): Runki-szoros–Pociovaliste-szoros (17
km, szintkülönbség 700 m). Kiskocsis kirándulás. Találkozás 7 órakor a Flip előtt. Túravezetők: Mezei Elemér és Vlád Pál. Érdeklődni telefonon ♦ Bácsi-torok (12 km). Találkozás 10 órakor a 31-es busz
OktóSzéchenyi téri megállójában. Túravezető: Márton Erzsébet. 
ber 29. (szerda): „Testet épít, lelket szépít a természetjárás” (12 km).
Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely
Október 31–november 2. (péntek–vasárnap): MikrobuLavotta. 
szos kirándulás Gyulára; melegfürdő túra. Túravezető: Vas Géza. ÉrNovember 2. (vasárnap): Megemlékezés az
deklődni telefonon. 
EKE halottairól, a Feleki-keresztnél (16 km) Találkozás 10 órakor a
monostori végállomáson. Túravezető: Szatmári Béla ♦ Megemlékezés
az EKE halottairól. Találkozás 14 órakor a Házsongárdi temető bejáratánál. Túravezetők: Sáska Pál és Szőcs Miklós ♦ Kirándulás a Réviszorosba (20 km). Túravezető: Ambrus Tibor. Érdeklődni telefonon.
November 4. (kedd): Reketó–Izsár–Pape–Hidegszamos üzem (13
km, 600 m szintkülönbség, menetidő 6 óra) távolsági busszal. TúraNovember 4 – 9. (kedd
vezető : Kiss János. Érdeklődni telefonon. 
– vasárnap): Közmunka Csucsán. Találkozás 7.15 órakor a nagyálNovember 5. (szerda): „Teslomáson. Szervező: Móréh Zoltán. 
tet épít, lelket szépít a természetjárás” (12 km). Találkozás 10 órakor
a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta ♦ 18 órától
közgyűlés az Apáczai-líceumban. Fazakas Ferenc vetítése: „VadviráNovember 7 – 9. (péntek–vasárnap): Mikgok tavasztól tavaszig”. 
robuszos kirándulás Gyulára; melegfürdő túra. Túravezető: Vas Géza.
Érdeklődni telefonon ♦ Vári László emléktúra a Vlegyászára. TúraNovember
vezető: Szilágyi András. Megbeszélés a közgyűlésen. 
8. (szombat): Gyűjtögető túra a Lombi erdőben (10 km). Találkozás
a távolsági buszok állomásával szemben levő buszmegállóban. Túravezető: Vlád Pál ♦ Dumbráva-gerinc (16 km). Találkozás 10 órakor
Novema monostori végállomáson. Túravezető: Szatmári Béla. 

ber 9. (vasárnap): Gyalui-erdő–Hideg Szamos (24 km, 700 m szintkülönbség). Csatlakozni lehet Szászfenesen is. Túravezető: Kiss János. Érdeklődni telefonon. Visszatérés távolsági busszal. ♦ Kirándulás a Bélavárra (16 km/ 900 m). Túravezető: László Györgyi ÉrdekNovember 12. (szerda): „Testet épít, lelket szélődni telefonon. 
pít a természetjárás” (9 km) a BBS céggel. Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta ♦ Túravezetők taNonácskozása és választmányi gyűlés 18 órától a székházban. 
vember 15. (szombat): Autóbuszos kirándulás: Zsobok, Farnas,
Jósikafalva. Indulás 8 órakor a Széchenyi téri Flip elől. Túravezető:
Kovács D. Zsuzsa ♦ Kirándulás a Bácsi-torokba (10 km) a BBS céggel. Találkozás 10 órakor a 31-es autóbusz Széchenyi téri megállóNovember 15–16. (szombat
jában. Túravezető: Márton Erzsébet. 
–vasárnap): Csucsai körtúrák: Csucsa–Hârşu-gerinc–Germin-völgy
–Mileşeştiek-völgye–Csucsa (12 km, 500 m szintkülönbség, menetidő 5 óra). Túravezető: Csorba Anna; Körösfeketetó–a Fekete Ponor
három vízkelete (Seredos, Berettyó, Kisberettyó)–Csucsa (25 km, 900
m szintkülönbség, menetidő 8 óra); Csucsa–Szurdok-völgy–Odomirgerinc–Csucsa (13 km, 500m szintkülönbség, menetidő 5 óra). TúraNovember 16. (vasárvezető: Kiss János. Érdeklődni telefonon. 
nap): Kirándulás a Hója-erincen (8 km, 100 m szintkülönbség) a BBS
céggel. Találkozás 10 órakor a Törökvágás tetején a Néprajzi Múzeum előtt. Túravezető: Martonossy Magda ♦ Kerékpáros kirándulás:
Sebesvár–Bedecs–Kiskapus–Gorbó (70 km). Találkozás 7.15 órakor a
nagyállomáson (Transferoviar vonattal). Túravezető: Szima Márton.
November 19. (szerda): Autóbuszos kirándulás: szász erődtemplomok Szászbogács, Alsóbajom és Bázna, utána fürdés Báznán. Indulás 7 órakor a Széchenyi téri Flip elől. Túravezető: Kovács D. Zsuzsa ♦ „Testet épít, lelket szépít a természetjárás” (8 km) a BBS céggel. Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: SzéNovember 22. (szombat): Ady Endre születésnapkely Lavotta. 
jára való megemlékezés Csucsán. Találkozás 7.15 órakor a nagyállomáson (Transferoviar vonattal). Túravezető: Málnási Ferenc magyartanár ♦ Bükki körtúra (20 km). Találkozás 8.30 órakor a Hajnal negyedben a 35-ös végállomásán, vagy 9.30 órakor a Hintás-fánál. Túravezető: Kiss János ♦ Rádiósház (Mikes-tető)–Majláth kút (15 km) a
BBS céggel. Találkozás 8.45 órakor a 40-es busz Széchenyi téri megállójában. Túravezető: Fazakas Ferenc ♦ Kirándulás a Bácsi-torokba
(10 km). Találkozás 10 órakor a 31-es autóbusz Széchenyi téri megállójában. Túravezető: Márton Erzsébet ♦ Mikrobuszos kirándulás a
Dregán-völgyi víztározóhoz (Floroiu) és bográcsgulyás főzés. TúraNovember 26. (szerda):
vezető: Vas Géza. Érdeklődni telefonon. 
„Testet épít, lelket szépít a természetjárás” (12 km). Találkozás 10 óraNokor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta. 

vember 29. (szombat): Kajántói-erdő–Bácsi-erdő (25 km, 600m szintkülönbség). Találkozás 9 órakor a nagyállomás előtt. Túravezető: Kiss
János ♦ Cérna-forrás (16 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Szatmári Béla ♦ Bongár-forrás (12 km). Találkozás 10 órakor a Rádió stúdiónál (Donáth negyed). Túravezető: MárNovember 29 – december 1. (szombat–hétfő): Mikton Erzsébet. 
robuszos kirándulás Gyulára; melegfürdő túra. Túravezető: Vas Géza.
November 30. (vasárnap): Radnai-havasok
Érdeklődni telefonon. 
(25 km, 1800 m szintkülönbség). Túravezető: Ambrus Tibor. ÉrdekDecember 3. (szerda): „Testet épít, lelket szépít
lődni telefonon. 
a természetjárás” (12 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta ♦ 18 órától közgyűlés az ApáSzolgálatos napok a székházban (Cardinal Iuliu
czai-líceumban. 
Hossu/Fürdő u. 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. 
Túraelőzetes: December 6–7. (szombat–vasárnap): Csillagtúrák (12-25 km) Csucsa környékén. Túravezetők: Csorba Anna és Kiss János. ♦
December 7. (vasárnap): Révi-szoros (15
December végén. Mikrobuszos
km). Túravezető: Szima Márton. ♦
kirándulás Gyulára; melegfürdő túra. Túravezető: Vas Géza.

