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A Tordai- és Túri-hasadék,
Várfalva és Torockó érintésével,
azaz Jókai Egy az Isten című regényének vidéke lesz a helyszíne az idei, immár 16. alkalommal szervezett Jókai Mór-teljesítménytúrának. Május 4-én,
szombaton az EKE Kolozsvár
1891 négy távon bonyolítja le a
túrát, de másnap is szerveznek
kapcsolódó túrákat.
Az 55 km hosszúságú Jókai 55 reggel 7 órakor indul az
alábbi útvonalon: Silva kemping
– Mikesi-házak – Túri-hasadék
jobb pereme – Szind – Tordaihasadék – Monasztéria-tető –
Várfalva – Székelykő – Torockó.
A 33 km hosszú Jókai 30A szintén reggel 7 órakor indul: Silva
kemping – Mikesi-házak – Túri-hasadék – Tordai-hasadék –
Szind. A 31 km hosszúságú Jókai 30B reggel 10 órakor indul: Szind – Tordai-hasadék
– Monasztéria-tető – Várfalva –
Székelykő – Torockó útvonalon.
A legrövidebb, 12 km hosszúságú Jókai 10 délután 1 órakor indul Várfalva – Székelykő-nyereg
– Torockó útvonalon.
Szinden és Várfalván zsíroshagymás (illetve margarinos,
lekváros) kenyér várja a résztvevőket, a csomagok szállítása és
megőrzése (Szind, Torockó) biztosított. A rajtvonalakhoz az érdeklődőket busz szállítja, amely
május 4-én reggel 6 órakor indul Kolozsvárról (a Széchenyi/
Mihai Viteazul térről, a FLIP
üzlet elől), és 7 órára ér a Silva
kempinghez, 10 órára Szindre,
13 órára Várfalvára, este pedig
9–10 óra között Torockón várja a
Tordára, illetve Kolozsvárra viszszautazókat. Az utazás ára 25 lej
vagy 1700 forint.
A benevezési díj mind a négy
táv esetében 20 lej vagy 1300 forint (EKE-tagoknak 15 lej, egyesületi tagoknak 1000 forint), 12
év alatti gyerekeknek (minden
távon) 10 lej vagy 700 forint.
További részletek a kjani51@
gmail.com e-mail címen, illetve Kiss Jánosnál (00-40-364807639). Kérjük az érdeklődőket, hogy részvételi szándékukat
előre jelezzék a fenti elérhetőségeken.
A Jókai Mór-teljesítménytúrákhoz kapcsolódnak a május 5-én vasárnap, a Szolcsvaibúvópatak és Torockó közt a
Szent Jakab Zarándok Egyesület és a Magyarországi KárpátEgyesület közös szervezésében,
hatodik alkalommal megrendezett Torockó 35/30 teljesítménytúrák.

Tavaszi kirándulás a Berettyó forrásához
PÁL GYÖNGYI
Vannak kirándulóhelyek, melyeket többször is bejártunk,
mégis mindig visszahúz a szívünk. Ilyen hely a Berettyó
forrása. Tavaszi túráink között
többször is szerepelt, minden
alkalommal újból és újból megcsodáljuk.
A Berettyó a Réz-Hegység
(Munţii Plopiş vagy Şes) Ponor
nevű csúcsa alatt ered több forrásból. A legnagyobb a Nagykarsztforrás, amely a Toplicapatakot táplálja a Bihar, Kolozs
és Szilágy megye találkozási
pontjának közelében. A forrás
környéke természetvédelmi terület. Ezen a szakaszon a Beretytyó meredek hegyoldalak közt
tör előre, gyors hegyi patak jellegű, majd sík területeken folytatja útját és Magyarország területén ömlik a Sebes-Körösbe.
Neve ősi magyar szó, jelentése:
berekkel szegélyezett folyó. A
név mai alakja ebből alakult Berettyóvá. 1476-ban találkozunk
először a nevével.
A 2013-as esztendő első negyedének időjárása nem kedvezett a kirándulásoknak. Nem
voltak nagy hidegek, de többnyire borús, ködös, nedves, szomorú idő volt, sokszor esett,
még havas eső is. A februári rövid tavasz után beköszöntött a
márciusi tél, hideggel, kiadós
havazással, a hónap vége felé
pedig többnapos esővel. Ha véletlenül előbújt a nap rövid időre, akkor meg hideg szél fújt.
Április első vasárnapján indultunk a hagyományos tavaszi túrára, a Berettyó-forráshoz. Túravezetőnk Vlád Pál volt, 14-en
vettünk részt ezen a kiránduláson. Az idő most is borús maradt, egész éjjel esett. Személygépkocsikkal indultunk reggel
7 órakor Bánffyhunyad felé az
egyre sűrűbb ködben. Csak reménykedtünk, hogy talán felemelkedik a köd, mert bár az
igazi kirándulót a zord idő sem
tántorítja el, ám mégiscsak szívesebben kirándul szelídebb
időjárási körülmények között,
no meg a tavaszt is nagyon vártuk már a hosszú tél után, de
hiába. Az időjárás-előrejelzések
sem voltak szívderítőek.
Az elmúlt években a Berettyó forrását többször is felkerestük, más-más útvonalakon. Így a Királyhágó (Bucsa/
Bucea) felől, a Fogadó-völgyön
keresztül vagy a Királyhágó tetejéről (Pasul Piatra Craiului),
az ortodox kolostorhoz vezető úton jutottunk el a Măgura
Mare csúcs (917 m) melletti televízió-átjátszóállomásig, on-

A SZERZŐ FELVÉTELE

Jókai Mórteljesítménytúrák

Egész napos túra, kárpótolt fáradsággal, késlekedő tavaszban is
nan a Culmea telep elszórt házai közt a Kolozs és Szilágy megye határát képező gerincre, és
beereszkedtünk a vízeséshez.
Ez jövet-menet egy egész napos,
22-24 km-es gyalogtúrát jelentett. De máskor megközelítettük Kraszna, illetve Zilah felől,
és akkor Tuszatelkéről (Tusa) jutottunk el a karsztforrásig, majd
követve a Berettyó útját, szűkebb
szoroson, aztán szép völgyön –
ahol több kis betongát és vízesés
található – jutottunk el a pisztrángosig. Akkor onnan tovább
Füzespaptelekre
(Preoteasa),
majd ismét egy szűkebb völgyön, a folyó kanyarulatait követve értünk el Valkóváraljáig
(Sub Cetate). A távolság a forrástól kb. 12 km lehetett, nem sok,
de nehezen járható az út. A vad
patakvölgy csodálatos ezen a
szakaszon, három szoroson halad át, úttalan utakon, kövekre,
sziklákra lépve, vízen gázolva,
ember nem járta helyeken követtük a Berettyó útját, a táj szépsége pedig kárpótolta a fáradságot.
A mostani kiránduláson
egy rövidebb úton, Csucsánál
(Ciucea), a nemzetközi útból
észak felé leágazó KrasznaSzilágysomlyó felé haladó út
felől közelítettük meg. Erről,
Börvénynél
(Vânători),
egy

északnyugati újabb letéréssel,
12 km után elértük Tuszatelke
községet kocsikkal (a dózerút
elég rossz állapotban van).
Tuszatelkétől 4 km-re található
a jelzőtábla, amely jobb kéz felé
a Berettyó fő forrását mutatja
(5 perc), balra pedig a kisebbik
forrás felé jelzi az irányt (20
perc). Nem álltunk meg a forrásnál, felmentünk a tetőre, innen
gyalog indultunk a Királyhágó
felé vezető úton és felkerestük
a tőzikerétet. Ha nem is szép
az idő, de a tavasz csak itt van,
a természet pedig tudja ezt. Így
virágzásuk teljes pompájában
találtuk ezeket a hóvirágnál nagyobb, harangocska alakú, bájos kis virágokat. Fényképeztük
őket, hogy így „hazavihessük”.
Innen
visszafordultunk,
hogy a Berettyó fő forrását is
megnézzük. Az idő továbbra is
borús maradt, de eső nem esett,
és a köd is felemelkedett, így többet láthattunk a tájból. A forrás
fantasztikus. Erős, bővizű, kristálytiszta karsztforrás. A Ponortető víznyelőrendszerében felgyűlt víz tör itt a felszínre, majd
több ágra szakadva, kisebb vízeséseket alkotva halad tovább.
Követjük a kis patakocskákat, és
a meglepetés csak ezután következik. A forrás vize egy meredek

részen lezúdulva a mohás kövek
között vízesésfüggönyt hoz létre. A mohával benőtt mésztufa
dombon több ágra szakadva zuhan alá, főleg esős időszakban,
amilyen ez a tavasz is, csodálatba ejti a látogatókat. A vízesés
körül kialakult buja zöld növényzet valóságos mesevilág. A
vízesés kb. 10-12 m magas, szépségével megbabonázza az arra
járókat. Percekig állunk, és nem
tudjuk levenni szemünket a természet e csodálatos alkotásáról.
Szerettünk volna leereszkedni a
völgyön a tuszatelki pisztrángosig, de az esőzésektől megduzzadt patakon többször át kellett
volna kelni, és a rossz idő miatt
nem kockáztattuk ezt az utat.
Hazafelé Kraszna, majd Zilah
felé mentünk, este 7 órára értünk Kolozsvárra.
A Berettyó-forrás megközelítése akár a Sebes-Körös völgyéből, akár Zilah felől elég nehéz. Ez magyarázatot ad kevésbé ismert voltára. Itt a természet
megőrizte eredeti természetességét és részben vadságát, ami
külön varázsa a tájnak. Azok,
akik ismerik és látogatják, felejthetetlen élményben részesülnek, s örökre szívükbe fogadják
ennek a páratlanul szép vízesésnek a látványát.
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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.
De olyan hangulatos, fiatalokidősek által ma is szívesen
olvasott, egyesületünkhöz
kapcsolódó írásokat is, amelyeknek az EKE egykori lapja,
az Erdély hasábjain lett volna
helyük – ha ennek megjelenését meg nem előzték volna.
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Kolozsvár, 180 évvel
ezelőtt
A Regélő című folyóirat, Honművész mellékletével 1833–1841
között jelent meg kéthetente Budapesten és a reformkori magyar újságírás első szépirodalmi hajtásának tekinthető, mikor
hírlapíróink még csak tapogatóztak az új műfajban. Múlt számunkban egy kolozsvári atyánkfia, Jakab Sámuel XIX. század eleji katonanaplójából közöltünk részletet, most a Regélő
1836/34-es és 35-ös számában bukkanunk rá, R. J. 1834-es erdélyi (kolozsvári) útjának leírásában, ezúttal ugyan név nélkül,
de Jakab Sámuelt az akkori kapusi fogadósban azonosítottuk.
R. J. írásában a hajdani Kolozsvárra is betekintést nyerünk egy
Királyhágón túli látogató szemszögéből. Nosztalgiával gondolhatunk az akkor ép várfalakra, melyekből napjainkra csak hírmondónak, és az egykori erdélyi lófajtára, amelyből mára talán
hírmondónak sem maradt. (Közli: Tóthpál Tamás)

Erdélyi utam s tapasztalásom. 1834-diki augustusban.
 Nagyváradról a Körös völgyén

Erdélybe utazni igen kellemetes. Telegden és a Báródságon
által mindig szép kiterjedésű
völgyben, számos falun keresztül visz a jól csinált út az úgynevezett Királyhágó hegyre,
mellyen keresztül dicső emlékezetű József császár idejében
készült előbb járhatatlan, most
legjobb állapotba felmenő s leereszkedő út. Gyönyörű a viszszatekintet Királyhágóról Élesd
és Telegd felé a Báródságra, s
a Körös völgyében levő számos faluhelyre, honnét szabad
szemmel vagy 6 mértföldnyire
gyönyörű panorámával kecsegteti szemét a természetvizsgáló.
Leereszkedvén a Királyhágóról
Erdély felé, fél órányi hegyek
közötti utazásunk után jobbról
Körös vizének a természet által gyönyörűn elrendelt sziklás
hegyek közé szorulatát vagy fél
órányi távolságig láthatók. Ezen
látás magában igen érdekes, s
hazánk egyik érdemes dámája
B-y grófné (Lehetséges Bánffy
Lászlóné, Wesselényi Polixéna
– 1801–1878 – bárónő. 1835ös itáliai és svájci úti jegyzetei
Olaszhoni és schweizi utazások
címen jelentek meg 1842-ben
Kolozsváron.) vallása szerint, ki
a nagyvilágban sokat járt, s külső országi utazásai közben sok
szép vidéket látott, ezen vízszorulat völgye a legregényesebb
vidékek közé számlálható. Elhagyván a varázslátmányt gyönyörű völgyek között jutánk estvére magyar ország határ-falujába, Fekete-tóra. Másnap folytattuk utunkat BánffyHunyadon
keresztül, s Körösfő helység
határában megnéztük Körös
folyónak eredeti forrását, mely
magában igen csekély, hanem
két három órányi távolságra több csermellyel egyesülve
az apróbb folyók közé méltán
számíttathatik.
Körösfőn és a kiskapusi határban szembetűnően hevernek a krajcár forma nagyságú
gömbölyű s lapos kövecskék;
sőt a szántó földek is oly tarkák, mintha azokkal volnának
bevetve. A népmonda szerint
ezek azon kővé vált aranyok,
melyeket Sz. László király ütközet között a tatároknak hányt,
hogy időt nyerhessen tábora a
vissza-vonulásra, míg azoknak
felszedésével a tatárok bajlódnak vala! Én is emlékezet okáért
néhányat felszedvén zsebeimbe
dugtam azon ájtatos kívánsággal, vajha üres zsebeimben valódi aranyokká válnának! Tovább
jutván Kiskapus felé jobbra látszanak Sebes várának (tévedés,
valószínűleg Bedecs várának
romjait láthatták – szerk. megj.)
düledékei, melyek a hajdanra érzékenyen emlékeztetnek.

Nagy Kapuson ebédelvén a
fogadós minket igen jól mulattatott. Ez a francia háborúban
katona levén oly szerencsés
vala, hogy Olaszországot és Rómát bejárván, őt ideái feljebb
ragadták; s minekutána hazájába nyugalomra bocsáttatott vol-

na, furcsa tapasztalású poétává
s íróvá tették, mit nem sokára
sajtóba adandó munkája bizonyítani fog. Heveréshez ő nem
szokván Gyalu mezővárosában
a szállót kiárendálta, s ott száláját felékesítvén furcsa poétai
ábrándozásaival telt meghívó
cédulákat nyomatva a kolozsvári községet és a szomszéd uraságokat vendégeinek meghívta
két ízben adott fényes Aspide és
Vinisztrella nevű táncmulatságra. Igen sajnáltam, hogy meghívó cédulájából egy példánynak
birtokába nem juthattam; mivel
abba kitett furcsa gondolatokat
olvasni már magában is igazi
mulatság. Szobái tele vannak
aggatva mindenféle képekkel.
Vendégfogadóban ily képgalériát látni valóban ritkaság.
Ebéd után Gyalun keresztül
esti 7 órakor Kolozsvárra jutottunk.
Este a teátrumot látogattuk meg. Ennek elrendelése s a
csinos kortinák, úgy a játszók
meglehetős garderobja a 16 évű
királynő darabnak előadását
nem tették unalmassá. Ugyan itt
láttuk még hős Zrínyi halálát és
Zampa nevű operát is. A színjátékot dicséretesen adták; de az
operánál csak azon szent kívánság fogá el a műértőt: vajha tökéletesen hallhatnók ezt magyar
színészeinktől!!

Van Kolozsvárt egy szép kert,
hova rész szerint kocsizni, vagy
lovagolni, részint gyalog jár ki
a’ városi község. Itt egyéb érdekest a szegények házánál nem
találtam, kik ott kézi munkájukkal foglalatoskodván egy részét
élelmüknek ez által megkeresik.
Hála nemes szívű előmozdítóinak, kik ennek létét valóságra
hozták. Megnéztem még báró
Jósika kertjét is, mely igen csinosan van elrendelve; ha nagyobbodni fog, mint előkészületei mutatják, akkor azt méltán
Kolozsvár egyik díszének lehet
mondani.
Éppen itt létemkor volt a híres kolozsvári lóvásár, melyet én
először láttam. Nagy híre után
azonban sokkal többet reménylettem látni. Ott valódi szép erdélyi fajú lovakat alig – de egyes
csődör csikót többet lehetett
szemlélni –, s a mi egynehány
szembe tűnt nagyobb ló vala,
már a félvér angol nevelésű volt.
Hanyatlik a szép erdélyi lófajnak tenyésztése, de hanyatlik
a híres kolozsvári lóvásár is.
E vásárpiac közepén van a lovaglótér (Reitschule), hova esti
6 óra tájban az erdélyi dámák
hintókon megjelenni szoktak,
s a számukra készült páholyba
szállván gyönyörködve nézik a
szép paripákat s jó lovagokat. A
városnak északi részén van az
úgynevezett fellegvár, mely kősziklás hegyen épült. Most ott
a katonaság kaszárnyája van, s
a hegyoldalon kősziklák közt
a szegényebb sorsú községnek
házacskái igen regényesen vannak szétszórva építve. Nappal a
hévséget igen nagynak, reggel de
főképp este a levegőt igen hidegnek találtam.
Kolozsvárnak ebédlő s vacsoráló helyeit bejárván, ezek
közül nevezetesek a Casino,
Tivoli és Gvárda. Az ételtarifát
olvasván, nem értettem magyarországi létemre, mi legyen a sóba-főtt mártással (marhahús), a
bélpecsenye (Laingegbraten), a
fertálypipe (¼ liba sülve): de ezt
hamar az ételhozó által magamnak megmagyaráztatván azokból jóformán lakoztam: mind
ahol az által jó bort bár a legdrágábbat kértem is, Kolozsváratt
sehol sem ihattam.
A városnak régi kőfalai még
majd mindenütt látszhatók s
kapui most is épek. A lóvásárra
kivezető kapu felett ezen szép
felírás olvasható: „Hostium ab
insidiis Dominus nisi protegat
urbem,/Excubiae
humanae
praesidiumque nihil.” (A latin
felirat a Középkapun volt található, amelynek lebontását 1850ben fejezték be. Magyar jelentése: „Ha az Úr nem védi meg a várost, hogy az ellenség meglepje,
az emberi őrizet semmi”.)

Májusi rendezvények
 Április 27. (szombat): Bácsi-torok (10 km). Találkozás 10 órakor

a Széchenyi téri 31-es buszmegállóban. Túravezető: Márton Erzsébet.  Április 28. (vasárnap): Nagyszülők–unokák: ismerjük
meg Kolozsvár környékét. Pokolköz (10 km). Pedagógus kísérettel osztályokat is szívesen látunk. Találkozás 10 órakor a 100-as
villamospótló busz megállójában, a kisállomás előtt. Túravezető:
Feischmidt János.  Május 1. (szerda): Majális Csucsán. Találkozás 7.30 órakor a nagyállomás előtt. Szervező: Szabó István (Tubi)
♦ Gyalogolni jó! (12 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta.  Május 2. (csütörtök):
Jablonovszky Elemér-emléktúra: Szénafüvek (15 km, 500 m szintkülönbség). Találkozás 9 órakor a kisállomás előtt vagy 9.30-kor
a kajántói vámnál. Túravezető: Kiss János ♦ Turistaösvényeken
(10 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Szabó István (Tubi).  Május 4. (szombat): Jókai Emlék- és
Teljesítménytúrák az Egy az Isten földjén; 55; 30A; 30B; 10 km-es
távokon. Szervező: Bagaméri Tibor, kapcsolattartó: Kiss János ♦
Bácsi-torok (10 km). Találkozás 10 órakor a Széchenyi téri 31-es
buszmegállóban. Túravezető: Márton Erzsébet.  Május 5–11. (6
nap: vasárnap-szombat). Csillagtúrák Torockóról (napi átlag: 14
km, 500 m szintkülönbség). Túravezető: Kiss János, érdeklődni
telefonon.  Május 6. (hétfő): Tordai-hasadéki körtúra. Túravezető: Ambrus Tibor, Érdeklődni telefonon.  Május 8. (szerda):
Gyalogolni jó! (12 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta ♦ Közgyűlés 18 órától az
Apáczai-líceumban.  Május 9. (csütörtök): Turistaösvényeken
(10 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Szabó István.  Május 11. (szombat): EKE-nap Várfalván.
Túravezető: Vas Géza. Érdeklődni telefonon ♦ Bácsi-torok (10 km).
Találkozás 10 órakor a Széchenyi téri 31-es buszmegállóban. Túravezető: Márton Erzsébet.  Május 12. (vasárnap): Személygépkocsis ifjúsági túra: Vultureasa (16 km). Találkozás a Széchenyi
téri Flip előtt 7 órakor. Érdeklődni telefonon. Túravezető: László Györgyi ♦ EKE Kolozsvár 1891 találkozó Csucsán (EKE-nap).
Találkozás 7.30-kor a nagyállomás előtt. Szervező: Pál István. 
Május 13. (hétfő): Fűszernövények a természetben és kertekben,
1. rész – Tavaszi fűszernövények. Előadó: Veress Éva. 17 óra, EKEszékház (Cardinal Iuliu Hossu/Fürdő/Pavlov u. 20. sz. 13. lakrész).
 Május 15. (szerda): Gyalogolni jó! (12 km). Találkozás 10 órakor
a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta ♦ Túravezetők tanácskozása és választmányi gyűlés 17 órától a székházban.
 Május 16. (csütörtök): Turistaösvényeken (10 km). Találkozás
10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Szabó István
(Tubi).  Május 18. (szombat): Sztána – Almási vár – Kispetri
– Tóttelke (20 km). Találkozás 7.30-kor a nagyállomás előtt. Túravezető: Szőcs János ♦ Kolozsvár középkori határai – gyalogtúra
(10 km). Találkozás 8.45-kor a Széchenyi téri 40-es buszmegállóban. Túravezető: Wanek Ferenc ♦ Bácsi-torok (10 km). Találkozás
10 órakor a Széchenyi téri 31-es buszmegállóban. Túravezető:
Márton Erzsébet ♦ Testes (1240 m) 25 km, 900 m szintkülönbség.
Túravezető: Kiss János, érdeklődni telefonon.  Május 19. (vasárnap): Majláth-kút – Árpád-csúcs – Mikes-gerinc (16 km). Találkozás 8.45-kor a Széchenyi téri 40-es buszmegállóban. Túravezető: Bagaméri Tibor.  Május 22. (szerda): Gyalogolni jó! (12
km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető:
Székely Lavotta.  Május 23. (csütörtök): Turistaösvényeken (10
km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető:
Szabó István.  Május 25. (szombat): Bácsi-torok (10 km). Találkozás 10 órakor a Széchenyi téri 31-es buszmegállóban. Túravezető: Márton Erzsébet ♦ Mikrobuszos kirándulás a Negrileasára.
Túravezető: Vas Géza, érdeklődni telefonon.  Május 25–26.
(szombat-vasárnap): Magyarlóna – Testes – Andrássy-havas –
Dobrin – Dumitreasa-völgye – Hideg-Szamos-szoros – Reketó (35
km/17km, 1300/120 m szintkülönbség). Túravezető: Kiss János,
érdeklődni telefonon.  Május 26. (vasárnap): Személygépkocsis
ifjúsági túra a negrileasai nárciszrétre (8 km). Találkozás a Széchenyi téri Flip előtt 7 órakor. Túravezető: László Györgyi és Vlád
Pál ♦ Mikesi-tó (25 km). Találkozás 8.45-kor a Széchenyi téri 40es buszmegállóban. Túravezető: Szilágyi András.  Május 29.
(szerda): Gyalogolni jó! (12 km). Találkozás 10 órakor a monostori
végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta.  Május 30. (csütörtök): Turistaösvényeken (10 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Szabó István.  Június 1. (szombat): Bácsi-torok (10 km). Találkozás 10 órakor a Széchenyi téri
31-es buszmegállóban. Túravezető: Márton Erzsébet.  Június 2.
(vasárnap): Radnai-havasok, Lóhavasi-vízesés (25 km). Túravezető: Ambrus Tibor, érdeklődni telefonon.  Június 5. (szerda):
Gyalogolni jó! (12 km). Környezetvédelmi világnap. 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.
Rendezvényeinkre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Túravezetők, szervezők elérhetőségei

 Ambrus Tibor 0722-377622 Bagaméri Tibor 0742-776930

Feischmidt János 0722-542360 Kiss János 0364-807639 László
Györgyi 0727-192841 Márton Erzsébet 0742-037179 Pál István
0264-572 663 Szabó István 0748-140551 Székely Lavotta 0748036290 Szilágyi András. 0742-625130 Szőcs János 0742-690881
Vas Géza 0742-659570 Vlád Pál 0264-435 866 Wanek Ferenc
0745-642430.

