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Az Erdélyi Kárpát-Egyesület
– Kolozsvár 1891 Értesítője

Őszi fotókiállítás csalogatja a kirándulókat

50.

Vekov Károly
a kolozsvári EKE elnöke

A hagyományos csoportkép a fényképészekkel

KOROM JÓZSEF

 Aki nem tudja, hogy miről van szó, annak
az 50 lehet sok, de lehet kevés is. Az ötven év
szép kor, de „száz forintnak ötven a fele”, ami
nyilván kevesebb, főleg a mai kevésből. Más a
helyzet, ha évfordulóról van szó. Kereknek kerek ez a szám, de jelentősége akkor válik nyilvánvalóvá, ha tudjuk, hogy egy lapról van szó,
szerény, elvben nem is önálló lapról, pedig valójában mégiscsak az. Az Erdélyről van szó, az
EKE-sek egykori és mai lapjáról. Igen, a Szabadságnak csak melléklete, nem önálló lap,
de mégis a miénk. Ez az egyszemélyes lap,
mert Tóthpál Tamás egyedül szerkeszti, eljutott az ötvenedik példányszámhoz. Kezdetben
két, később négy, most megint két oldalon. Az
Erdélyi Kárpát-Egyesület – Kolozsvár 1891 az
egykori szép hagyományokat folytatva 2008
novemberében elkezdte újra megjelentetni az
egyesület egykori turisztikai lapját, a régi nevén. Ezért hívják ma is ugyanúgy, mint egykori híres elődjét, Erdélynek, mert az erdélyi
turizmusról, az erdélyi turistaságról szól, lelkesen, elkötelezetten. Ilyen terjedelemben és
ilyen jogállásban nem lehet azt az egykorit elvárni. Tény azonban, hogy lapunk/folyóiratunk a régi hagyományt folytatja, Erdély szépségeiről szól, a mai olvasókhoz, mai vagy egykori színes élmények bemutatásával. Az egyesületünk szellemiségét képviselő Erdélyre
méltán vagyunk büszkék. Ez is, mint annyi
más kolozsvári EKE-kezdeményezés, önkéntes alapon valósult és valósul meg. Nem hangoskodva, dicsekedve, vásári, netán piaci módon, hanem szerényen, de tartásosan, híven
hagyományainkhoz; az erdélyi magyar turistaság lapja ez. Kérem, e pár sort Önök is úgy
fogadják, mint az Erdély minden egyes eddigi számát: emlékeztetőül – amely szerény kinézete ellenére is büszkeséggel tölt el bennünket, nem csak azért, mert a miénk, hanem
azért is, mert nem hoz ránk szégyent. Tartásos, híven és következetesen szolgálja a hazai
turizmus ügyét, pillanatra se feledkezve meg
nagy elődeinkről, az EKE, valójában magyar
közösségünk egykori és napjainkban történelembe hajló múltjáról. Az 50 számra büszkék vagyunk, és gratulálunk a teljesítményhez, elsősorban az egyszemélyes intézmény
gazdájának, mozgatójának, Tóthpál Tamásnak, de egyben az 50 szám szerkesztésében
részt vevő szorgos és lelkes munkatársainak
(Kerekes Edit, Pál Gyöngyi, Wanek Ferenc, Kovács D. Zsuzsa, Lőrinczi István), szerzői gárdájának (az előbbieken kívül, hogy csak néhányat említsek közülük: Kis János, Bozsoki Adrienn, Gottwald Márta, Vas Géza, Hints Miklós, Váradi István). Isten éltesse őket sokáig!

Január 15-én megnyílt az Erdélyi Kárpát
Egyesület – Kolozsvár 1891 fotóklubjának Az ősz színei című kiállítása. A Központi Egyetemi Könyvtár előcsarnokában 85 fénykép 16 fotós munkáját dicséri (Ambrus Tibor, Antal Ferenc, Bozsoki
Adrienn, Fazakas Ferenc, Jánky Mária,
Jójárt Endre, Kalló Márta, Korom József,
Korom Mária, Lőrinczi István, Mezei
Elemér, Palczer János, Pál Gyöngyi, Petra Stefan Zoltán, Sesták Ildikó és Vlád
Pál). Vekov Károly, a kolozsvári EKE elnöke, valamint Feleki Károly, a Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem
tanárának megnyitóbeszéde után Kalló
Márta, a fotóklub titkárnője hangsúlyozta, hogy ezúttal nemcsak a fotóklub, hanem más EKE-tagok munkáit is kiállították, ezzel is ösztönözve őket, hogy kirándulásaik alkalmával jobban odafigyeljenek az állandó változásban lévő természet csodáira. Szeretnénk színpompás
felvételeinkkel a közönségnek is örömet szerezni, s kirándulásainkra csalogatni őket. A tájképeket és makrofotókat
bemutató kiállítás február 5-ig tekinthető meg.

ANTAL FERENC

BOZSOKI ADRIENN

A színpompás élményfotók fényképezésre és kirándulásra buzdítanak
IX. EKE-SÍVERSENY
GYEREKEKNEK
 Az Erdélyi Kárpát-Egyesület síversenyt szervez 14 év alatti gyerekeknek
(külön lányoknak és fiúknak, több korcsoportban) 2013. február 9-én, szombaton délelőtt 11 órakor a régi kisbányai sípályán. A hatékonyabb szervezés
érdekében kérjük a versenyzőket, hogy
február 7-ig iratkozzanak fel a versenyre, e-mailen a siverseny@eke.ma címen
vagy telefonon: 0723-159000, 0264580916 (Veres Ágnes). Minden gyereket – kezdőt és haladót egyaránt – szeretettel várunk! Az EKE által szervezett
autóbusz ingyen szállítja Kisbányára a
versenyzők egy részét. Indulás február
9-én, szombaton reggel 8 órakor a Magyar Színház előtti parkolóból. Kérjük
a buszra előzetesen bejelentkezni, február 5-ig.

MEGJELENT AZ ERDÉLYI GYOPÁR IDEI ELSŐ SZÁMA
 Ünnepelni fog a turistatársadalom, ugyanakkor emlékezésre szólít fel vezércikkében Dezső László országos elnök: „Erdélyben mi, természetjárók és a honismeret pártolói sem feledkezhetünk meg egykori fejedelmünkről, aki éppen négy
évszázaddal ezelőtt kezdte meg 16 évnyi uralkodását... Emlékezzünk tetteire, szellemiségét idézzük fel egy-egy Bethlen Gábor emlékére szervezett túrával!” A száz
éve elhunyt gróf Bethlen Bálintról, az EKE első elnökéről olvashatunk, de Erőss
Zsolt élménybeszámolóját is. Ha farsang, akkor vigasság, és ugyancsak vidámság tükröződik azoknak a gyerekeknek az arcán, akik részt vesznek a Háromszéki EKE által szervezett babatúrákon. Elkezdődik a Csíkszépvízen tartandó idei
EKE Vándortábor túráinak bemutatása, majd a Királyerdőbe kalauzolja az olvasókat a Belföldi túra rovat. Utolsó fejezetéhez érkezett az Elsősegély rovat, talán ezért
is hívják fel figyelmünket a gombászok arra, hogy mely pókhálósgombák ehetők,
avagy mérgezők. Macalik Ernő a hecserlibogyó gyógyhatásait ecseteli cikkében.
A Duna-delta Bioszféra Rezervátum csodálatos világáról, hegyi vizeink ékszeréről, a sebes pisztrángról, a borszéki Főkútról, valamint az ország egyik legmélyebb
vizesbarlangjáról, a Tăuz-vízkeletről sem feledkezik meg az idei első szám. Az
Erdélyi Gyopár négy ifi-oldalon szól fiatal olvasóihoz, többek között meghirdetve az idei EKE-napi pályázatát Gyerekszemmel, állatbőrben címmel. Az Erdélyi
Kárpát-Egyesület kéthavonta megjelenő, természetjárás, honismeret, környezetvédelem témaköröket felölelő kiadványát keresse az EKE-osztályoknál!
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„A természet csak szép tud lenni!!”

Februári rendezvények

PÁL GYÖNGYI

Új esztendő a kolozsvári EKE-kirándulóknál

Józanító túra, január 2-án
PÁL GYÖNGYI
Eljött a 2013-as év és a január.
Napsütéssel búcsúzott tőlünk az
óév, december végére több kirándulást is meghirdettünk, és
szép számban voltak résztvevők: szombaton, 29-én az Őzekvölgyében és a Bácsi-torokban,
vasárnap, 30-án a Sárosbükk –
Majláth-kút – Cérna-forrás útvonalon. A Bivalyoson tiszta, napos időben szép a kilátás nyugat
felé a Gyalui-hegyekre, keleten a
Radnai-havasok hóborította bércei is láthatók voltak. Ritka alkalom, mert a sokszor párás, ködös levegő, vagy a felhős égbolt
miatt nem mindig részesülünk
ilyen szép látványban.
A hagyománynak megfelelően több mint hetvenen ünnepelték az újévet az Apáczai-líceum dísztermében szervezett
EKE-szilveszteren, melynek rendezői Bagaméri Tibor és Kovács
F. Zsuzsa voltak.
Január 2-án hideg, de napsütéses idő csalogatott a 2013as év első túrájára. A monostori végállomáson két túrából
is válogathattak az itt összegyűlt EKE-tagok. A hagyományos évnyitó és „józanító” túrát
a Rejtett-forráshoz Bagaméri Tibor vezette. A másik a Székely
Lavotta szintén hagyományos
és népszerű szerdai „Gyalogolni jó!” túrája volt az István-forráshoz. A két túrán összesen 44
résztvevő volt.
Az első hét napos idővel indult, majd ködös, borús idő vál-

totta fel, a decemberi hóból is
elég sok maradt, sok helyen jegesekké, csúszósakká váltak az
utak, így a túrázás is nehezebb,
mint a többi évszakban, a napok
is rövidek. De kirándulni azért
télen is lehet, a Bácsi-torok, a
hagyományos Árpád-csúcs, Gyalui-erdő, Majláth-kút és más túraajánlatok között válogathattunk a januári programból, mindenki saját ízlése és fizikai erőnléte szerint.
Kezdünk egy új esztendőt,
egy évvel öregebbek vagyunk, talán észre sem vesszük, vagy csak
nem tudjuk, miért tűnnek most
hosszabbnak a kilométerek. De
jön a hétvége, reggel csereg az
óra, vár a hátizsák, indulunk. Az
utcán, a reggeli csendben felbukkan egy-egy túrabotos kiránduló,
kíváncsian nézzük, vajon velünk
tart-e? De ki az, aki ilyenkor útnak indul? Zubor István újságíró, hegymászó és turista talán
így felelne: „Turista az, akinek
gyönyörűség a kilátás, akinek barátja a csend és akinek élmény a
vihar. Megáll a réteken, megbámulja a virágok pompáját, nyitott szívvel hallgatja a madarak
vidám beszédét, csendes bámulattal áll meg a hatalmas fenyők
alatt és áhítattal néz a magasba
szökő sziklabércre. Nem esik kétségbe ha megered a zápor, nem
ijed meg a keményre fagyott úttól, nem riasztja vissza a sár és
nem rémíti meg az éjszaka. A természet csak szép tud lenni!!”
Kirándulásokon kívül más
rendezvényeket is találtunk az

EKE januári programajánlatában. Ilyen a Feischmidt János
szervezte honismereti előadás
és vetítés a kolozsvári Kétágú
templomban, ahol több mint 50
személy vett részt. Bartha Aladár lelkész beszélt a templom
történetéről, Nagy Ákos néprajzkutató mutatta be a templom keleti tornyában berendezett, egymás fölött található három hóstáti emlékszobát. Adorjáni Ágota az orgona történetét
magyarázta el. A Kétágút úgy
tartják számon, mint a hóstátiak
templomát, hiszen az 1800-as
évek derekán, amikor épült,
hóstáti házak vették körül. Megtekintettük dr. Feleki Károly
Hóstát 1979–1984 című fotókiállítását és Csép Sándor Kalandos Társaság, avagy hóstáti ünnep- és hétköznapok című filmjét. Már csak emlékekben, idősek történeteiben él a kolozsvári
földészközösség életmódja, szokásai, hagyományai. A kommunizmus idején kisajátították tulajdonaikat, lebontották takaros házaikat és szeretettel, gondosan művelt földjeikre tömbházakat építettek. Az emlékszoba a hóstátiak életére és kultúrájára hívja fel a figyelmet, célja, hogy megismerjük ennek az
egykor földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozó közösségnek a múltját.
Reméljük, hogy a 2013-as évben sok szép és érdekes rendezvényben lesz részünk, melyekre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 Február 2. (szombat): Meszes-hegység: Grében-csúcs, Barlangvölgyi jeges sziklavájat (20 km, 650 m szintkülönbség). Találkozás 7.30 órakor a nagyállomás előtt. Túravezető: Kiss János  Bácsi-torok (10 km). Találkozás 10 órakor a Széchenyi téri 31-es
buszmegállóban. Túravezető: Márton Erzsébet.
 Február 3. (vasárnap): Kirándulás kiskocsikkal a Havasrekettyei-vízeséshez (gyalog 15 km). Találkozás 8.30 órakor a Flip
előtt. Érdeklődni telefonon. Túravezető: Ambrus Tibor és Vlád
Pál  Hója-gerinc, Hajtás-völgy (10 km). Találkozás 10 órakor a
Törökvágás tetején, a Falumúzeumnál. Túravezető: Pál István.
 Február 5. (kedd): Korcsolyázás ifjaknak, de nem csak, kezdőknek és haladóknak – a továbbiakban minden kedden, amíg az
idény tart. Találkozás 20 órakor a Cora előtti jégpályánál. Szervező: Ambrus Tibor.
 Február 6. (szerda): Gyalogolni jó! (12 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta 
Közgyűlés 18 órától az Apáczai-líceumban. Vetítés: Bánhegyesi
Csaba – Kancsendzönga-csúcs.
 Február 9. (szombat): IX. EKE-gyereksíverseny, délelőtt 11 órakor a régi kisbányai sípályán. Indulás 8 órakor a Magyar Színház
előtti parkolóból. Szervező: Veres Ágnes. Egyéb információk és
előzetes bejelentkezés telefonon vagy villámpostán  Bácsi-torok
(10 km). Találkozás 10 órakor a Széchenyi téri 31-es buszmegállóban. Túravezető: Márton Erzsébet  Lomb, Kajántói-erdő, Bácsi
erdő (25 km, 600 m szintkülönbség). Találkozás 10 órakor a nagyállomás előtt. Túravezető: Kiss János.
 Február 10. (vasárnap): Slamovics-ház (12 km). Találkozás
10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Szabó István
(Tubi).
 Február 12. (kedd): Korcsolyázás ifjaknak, de nem csak, kezdőknek és haladóknak. Találkozás 20 órakor a Cora előtti jégpályánál. Szervező: Ambrus Tibor.
 Február 13. (szerda): Gyalogolni jó! (12 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta  Túravezetők tanácskozása 17 órától a székházban.
 Február 16. (szombat): Pokol-köz (15 km). Találkozás 10 órakor a 102-es villamos megállójában (a kisállomás előtt). Túravezető: Szabó István (Tubi)  Bácsi-torok (10 km). Találkozás 10 órakor a Széchenyi téri 31-es buszmegállóban. Túravezető: Márton
Erzsébet.  Szénafüvek, Morgó, Tekintő, Pokolköz (20 km, 500 m
szintkülönbség). Találkozás 10 órakor a kisállomás előtt. Túravezető: Kiss János.
 Február 17. (vasárnap): Személyautós kirándulás a Meszesgerincre és a barlangvölgyi Jeges-barlangba (gyalog 15 km). Érdeklődni telefonon. Túravezető: Benedek Ferenc és Vlád Pál 
Györgyfalvi-erdő (12 km). Találkozás 10 órakor a 32-es autóbusz
alvernai végállomásán. Túravezető: Feischmidt János  Séta a
Bükkben (8 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson.
Túravezető: Bagaméri Tibor.
 Február 19. (kedd): Korcsolyázás ifjaknak, de nem csak, kezdőknek és haladóknak. Találkozás 20 órakor a Cora előtti jégpályánál. Szervező: Ambrus Tibor.
 Február 20. (szerda): Gyalogolni jó! (12 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta.
 Február 23. (szombat): Cérna-forrás – farsangbúcsúztatás és
borforralás (6 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Szatmári Béla  Bácsi-torok (10 km). Találkozás 10 órakor a Széchenyi téri 31-es buszmegállóban. Túravezető: Márton Erzsébet.
 Február 24. (vasárnap): Őzek-völgye (15 km). Találkozás
8.45 órakor a Széchenyi téri 40-es buszmegállóban. Túravezető: Feischmidt János  Kajántói-fenyves. (15 km) Találkozás 8.50
órakor a Széchenyi téri 39-es buszmegállóban  Túravezető: Vlád
Pál  Séta a Bükkben (8 km). Találkozás 10 órakor monostori végállomáson. Túravezető: Bagaméri Tibor.
 Február 26. (kedd): Korcsolyázás ifjaknak, de nem csak, kezdőknek és haladóknak. Találkozás 20 órakor a Cora előtti jégpályánál. Szervező: Ambrus Tibor.
 Február 27. (szerda): Gyalogolni jó! (12 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta  Választmányi gyűlés 17 órától a székházban.
 Március 2. (szombat): Bácsi-torok (10 km). Találkozás 10 órakor a Széchenyi téri 31-es buszmegállóban. Túravezető: Márton
Erzsébet.
 Március 5. (kedd): Korcsolyázás ifjaknak, de nem csak, kezdőknek és haladóknak. Találkozás 20 órakor a Cora előtti jégpályánál. Szervező: Ambrus Tibor.
 Március 6. (szerda): Gyalogolni jó! (12 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta 
Közgyűlés 18 órától az Apáczai-líceumban.
 Szolgálatos napok a székházban: hétfőn, csütörtökön 17-18
óra, kedden 11–13 óra között.  EKE fotóklub: minden kedden 17
órától a székházban.  Könyvtár: minden csütörtökön 17-18 óra
között a székházban.

BOZSOKI ADRIENN

Rendezvényeinkre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Felkavaró szelíd emlékezés – a hóstáti szoba

Túravezetők, szervezők elérhetőségei
Ambrus Tibor 0722-377622; Bagaméri Tibor 0742-776930;
Benedek Ferenc 0742-033238; Feischmidt János 0722-542360;
Kiss János 0364-807-639; Márton Erzsébet 0742-037179; Pál István 0264-572-663; Szabó István 0748-140551; Székely Lavotta
0748-036290; Veres Ágnes 0723-159000, 0264-580-916; Vlád Pál
0264-435-866.

