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Évfordulós hónap a kirándulóknak
Jókai gyalogostúrák és sztánai EKE-napok
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izony nagy idő! Az Erdélyi Kárpát-Egyesület alapítói közül ki gondolt volna egy világháborúra és
főleg egy elvesztett háborúra Trianonnal folytatásként? És ki gondolt volna rövid ideig tartó magyar
újjászületésre, majd megint egy vesztes háborúra? És
ki gondolt volna arra az elképzelhetetlen terrorra és
diktatúrára, amelyik nemcsak tovább súlyosbította
az erdélyi magyarság helyzetét, de az EKE megszűnéséhez is vezetett? És ki gondolta volna, hogy egyszer
csak megbukik a kommunista rendszer, és újra meg
lehet alapítani a betiltott és felszámolt Erdélyi KárpátEgyesületet, kezdetben más néven, majd 20 éve eredeti nevén?
Nagy idő a 120 év, és nem kevés a két évtized sem,
amióta az EKE újjáalakult, összerdélyi, közös elhatározásból. És azóta is működik, szerény alapokból, de
lelkesen!
Hogyan is lehetséges ez, mi hajtotta elődeinket,
mi hajtja kortársainkat, túratársainkat arra az erőfeszítésre, amely mindezt lehetővé tette? Igen, nemcsak
Erdély egyik legrégibb civil szervezete alakult meg
1891-ben, hanem egy sajátos, valóban erdélyi gondolkodásmód: felzárkózni és bizonyítani. Korszerű turista és honismereti egyesületet létrehozni a szászokhoz
hasonlóan. Mi, magyarok, nem szégyelltünk másoktól
tanulni, nem átallottunk nyitott szemmel járni a világban, és meghonosítani mindent, ami jó, ami hasznos, vagy szép és élvezetes. De itt Erdélyben élt egy
olyan lelkület, amelyik mindezek mellett ragaszkodott
a maga szellemiségéhez, ahhoz, amelyik fenntartott
egy nemzetmentő kicsi államot, és amelyik a maga külön szervezetével is jelezni akarta, akárcsak jelvényével, hogy ő magyar, ám ugyanakkor erdélyi is.
Büszkék vagyunk az EKE-re, nemcsak azért, mert
a mienk, hanem mert itt alakult meg Kolozsváron, egy
másik fontos erdélyi nemzetvédő/nemzetóvó szervezet, az EMKE támogatása mellett. Itt született, innen
irányították, ez volt a központ, ez az anyaszervezet.
Akkor is tudták, hogy Erdély fővárosa Kolozsvár, s ha
nem tudták volna, csak itt, Kolozsvárt alakult volna
meg az Erdélyi Kárpát-Egyesület, mert hol másutt! Ide
összpontosult akkor is az erdélyi magyar szellemi erő,
itt gondolkodtak felelősen, nem önmagukért, hanem
egész Erdélyországért, az akkori polgárok és arisztokraták. Mert ’48 óta egyként sorakozott fel az erdélyi
magyar társadalom minden nemzeti ügy mellé, társadalmi származástól függetlenül. Mert tudták, mit kell
tenniük, mert nemcsak azt nézték, hogy mi a jó számukra, hanem azt, hogy mi a jó és mi lenne a hasznos
a többiek számára.
Az elmúlt húsz év nem volt elég ahhoz, hogy viszszatérjünk az eleink által kijelölt útra. De azon vagyunk, hogy ne térjünk el az ő szellemiségüktől, de
legyünk korszerűek a mai igényeknek megfelelően.
Mondhatnánk, az Erdélyi Kárpát-Egyesület – Kolozsvár 1891, az „anyaszervezet” nap mint nap, minden
szerdán, szombaton és vasárnap bizonyít és bizonyítani akar. Apró lépésekkel, de hagyományainkat fel nem
adva, igazodunk napjaink elvárásaihoz és gyarapítjuk sorainkat. Mert a stafétabotot át kell adni, és nem
mindegy, hogy kinek, és nem mindegy, hogyan.
A 120 év kötelez. És a 20 év is. Azért szervezi meg
Kolozsvár az évfordulós országos alsójárai vándortábort. Mert a „kincses város”, Erdély és az EKE hagyományai is erre köteleznek. Tovább menni, továbbra is
törekedni, hogy megismerjük és szeressük csodaszép
tájainkat, védjük és óvjuk, és közben éljünk kiegyensúlyozott, egészséges életet – egymásért.

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kolozsvári fiókja hetente több alkalommal
szervez különféle kirándulásokat – főleg gyalogostúrákat –, amelyek során a bárki számára nyitott csoportok közelebbi-távolabbi természeti
kincseket látogatnak sorra. Május különösen gazdag hónapnak ígérkezik: a „szokásos” heti féltucat túra mellett ebben a hónapban kiemelkedő jelentőségűek a Jókai teljesítménytúrák május 7-én, valamint az EKE
1891-es megalakulásának 120., 1989 utáni újjáalakulásának 20. évfordulója tiszteletére szervezett EKE-napok, amelyekre Sztánán kerül sor május 13–15-én. További érdekesség: az Erdély jelen száma éppen a 30.
KEREKES EDIT
A Jókai Mór Emlék- és Teljesítménytúrák négyféle útvonalon és távon
zajlanak. Az idén már XIV. alkalommal sorra kerülő túra vezető nélkül
zajlik, a részvevők a kézhez kapott
túrafüzet alapján követik a kijelölt
útvonalat. Bizonyos megszabott határidőn belül érinteniük kell az ellenőrzőpontokat, ahol a bizottságtól
bélyeget vagy pecsétet kapnak.
– 1998-ban szintén a kolozsvári szervezet rendezte az EKE
éves vándortáborát, akkor éppen
Torockószentgyörgyön. Akkor zajlott az első Jókai túra, akkor még
csak emléktúra néven, az Egy az Isten földjén. Abból nőtt ki a teljesítménytúra, amely már a következő
évben ezen a néven zajlott. A túra
részvevőinek száma évről-évre nő,
volt már esztendő, amikor 120-an
tették meg az útvonalakat – mond-

ta Kovács Diószegi Zsuzsa, az EKE
kolozsvári szervezetének alelnöke.
Az EKE-napokat harmadik alkalommal szervezik meg, ennek helyszíne is évenként változik, általában az éves vándortábor helyszínéhez közeli helyet választ hozzá az
országos szervezet, az idén Sztánát.
– A kolozsvári városi tanácsteremben 1891 januárjában alakult
meg az EKE, hivatalos működését
az alapszabályzat értelmében 1891.
május 12-én kezdte, erre emlékezünk az EKE-napokkal – tájékoztatott Kovács Diószegi Zsuzsa.
E két rendezvény csupán előfutára a július közepén várható EKEvándortábornak, amelyet Alsójárán
szerveznek a kolozsvári EKE-sek.
Mindezek az EKE eredeti törekvéseinek megvalósulását célozzák, amelyek a 120 éve megfogalmazottakhoz képest mit sem változtak: „Ismertetni akarjuk az erdélyi része-

A Természet Kalendáriuma

Jeles napok

ket: vadregényes, kies és bájos vidékeit, természetadta drága kincseivel, első sorban megbecsülhetetlen
és kevésbé becsült fürdőit és ásványvizeit, ismertetni egyes helyeit emberi kéz alkotta művelődéstörténeti és történelmi emlékeivel és nevezetességeivel, ismertetni azt, ami a
legérdekesebb és ami a földet hazává teszi: az élő népet testi-lelki állapotában. Szeretnők felölelni mindazt, ami országrészünkben emelheti az idegenek forgalmát, ami a művelt bel- és külföldi utazó, a nemesebb értelemben vett turista figyelmére méltó, ami a természet és a
kultura műveiben gyönyörködtettető
és ami tanulságos is, úgy hogy kalauzolásunk lehetőleg hasznos legyen
annak is, aki lát, annak is amit lát. S
rá fogunk mutatni nemcsak arra, ami
megtekintésre méltó, ami vonza a
szemlélőt, hanem arra is, ami akadályozza vagy zavarja őt az élvezetben,
fejtegetvén az előnyök fokozásának,
a hátrányok megszüntetésének módjait. Foglalkozni fogunk a turistaság
általános ügyeivel és elméletével s
a rátartozó sportnemekkel. Közléseinket, amennyiben kell és lehet, képekkel, térképekkel fogjuk szemlélhetőbbé tenni.” (A Jókai túra és az
EKE-napok részletes programja a 10.
oldalon.)

Rovatunk az év különböző hónapjainak, évszakainak közvetlen környezetünkben észlelhető
sajátságos természeti jeleit térképezi fel. Ezúttal
az időjárásra vonatkozó népi regulákra figyelünk.

Virágok hava (IV. 21–V. 20.) – A Nap a Bika jegyébe lép
TÓTHPÁL TAMÁS
Hosszabb-rövidebb túráink kimenetele sokszor függ az időjárástól. Kirándulásaink tervezésekor hasznát
vehetjük az évszázados népi megfigyeléseknek is. Részben néprajzi érdekességeknek, kuriózumoknak tekinthetjük őket, de sok esetben valós megfigyeléseken alapulnak, éghajlati periodicitásokat rejthetnek.
Persze, sok a koholmány is. Teljesen babonás jellegű időjóslás például a karácsonyi, másutt Luca napi
(december 13.) hagymakalendárium. A 12 hónapnak megfelelő hagymahéjakba hintett só nedves, vagy
száraz mivolta utalna az illető hónap csapadékos vagy száraz jellegére. Az ilyeneket kihagytuk válogatásunkból, akárcsak a mezőgazdaságra, állattenyésztésre vonatkozó előrejelzéseket. Noha utóbbiak értékes
összetevői népi kultúránknak, túráink szempontjából nem bír jelentőséggel, ha tudjuk, hogy Gábor napja (márc. 24.) a káposztaültetésre jó
nap, vagy Egyed napja (szept. 1.) a
búza, másutt a rozs vetésének napja.

Április 24.: Szent György napja. Sárkányölő Szent György ünnepe. Évszázadokon át a lovagok, lovas katonák, de többek közt a vándorlegények, később a cserkészek
védőszentje is. A Kárpát-medencében több mint félszáz település vette fel nevét, számos katolikus templom védőszentje. A néphagyomány
az igazi tavasz kezdetét ekkortól számítja, ezért számos hiedelem fűződik e naphoz. Inkább termésjósló a
jellegük, turisták nemigen vehetik
ezeknek hasznát. Talán csak ilyeneknek: ha e nap előtt megszólalnak a békák, az korai tavaszt és nyarat jelent, vagy esőtlen nyarat. Vagy
esetleg azt, hogy Szent György napján érdemes földbe rejtett kincset keresni.
Április 25.: Márk evangelista
napja. Időjárásával az egész év rámutató napja (e napéhoz hasonló
időjárást várnak egész évben).
Május 1.: Szent Fülöp és ifjabb
Szent Jakab apostolok ünnepe (Leveles Fülöp – leveles ággal volt megjelölve szállása, de ez emlékeztethet
a zöld ág, zöld levél kultuszára is).

Az ortodox románoknál Armindeu
(Armindeni) az ószláv Ermin után Jeremiás ünnepe – majális. Ősi tavaszi
ünnep; az emberek az egész napot kirándulással, vidám mulatások közepette a szabadban töltik. E nap az eljövendő tél rámutató napja. A természet újjászületésének a szimbólumaként ekkor volt szokás a májusfa állítása is.
Május 12–14.: Szervác, Pongrác,
Bonifác fagyos szentek napjai. Az idő
átmeneti lehűlését jelentik.
Május 15: Zsófia „Pongrác, Szervác, Bonifác, Zsófia is lehet gyász!”
– utal arra, hogy egyes vidékeken a
Zsófiát is a fagyosszentek közé sorolják. Erre a napra Csurgón esőt jósolnak.
Május 25: Orbán napja. Szent Orbán (Urbán) pápa (230) ünnepe, az
utolsó fagyosszentnek számít. Ekkor még hűvösre válthat az idő, viszont ezen a napon kezdenek rajzani
a méhek is, melyeket Orbán bogarainak tartanak. Az sem baj, ha esik az
eső, mert nincs egészségesebb dolog,
mint inni az eresz alól Orbán napján
összegyűjtött esővízből.
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A XX. Alsójárai EKE vándortábor túráiból

A Szkerisórai (Aranyosfői) jeges barlang
VÁRADI ISTVÁN
Az alábbi túra nem szerepel a
tábor hivatalos programjában,
de ajánljuk azoknak, akik magánúton szeretnék megismerni
a Járából elérhető nevezetes helyeket.
A táborból (458 m tengerszint feletti magasság) személyautóval indulunk a Jára patak
mentén az Aranyos felé. Áthaladunk Járaszurdok (Surduc)
falun, és 9,3 km után elérjük
az Aranyos folyót (378 m tszf.
magasság), ahol jobbra fordulva Borrév falunál rátérünk a
DN 75-ös országútra, úticélunk
Felsőgirda (Gârda de Sus), az ország leghosszabb szorosán keresztül, ahol az országút együtt
kanyarog az Aranyos folyóval.
A következőkben az útvonalat ismertetjük. Felfelé haladva jobbra letér egy út Felsőaklos (Ocolişel) felé. Áthaladunk
Vidalyon (Vidolm), balra láthatjuk az 1285 m magas Vidalykő
csúcsot a Vörösfenyő erdővel.
Tovább Alsóaklos (Ocoliş) felé
is letér egy út. Aranyoslonka
(Lunca) után szintén jobbra tér
le egy út Alsópodsága (Poşaga
de Jos) felé. Mindhárom jobbra tartó úton megközelíthetők
a Szkerice-Bélavár (ScărişoaraBeliora) sziklái. Balról végigkísér a Bedellő gerince (1227
m). Az Aranyos partján nemsokára feltűnik a Şipotele vízesés alsó része. Áthaladunk
Alsószolcsván (Sălciua de Jos),
ahonnan balra térve elérhetjük
a Szolcsvai búvópatakot. Áthaladva Aranyosbányán (Baia de
Arieş) Nagy-Lupsa (Lupşa) következik, ahonnan elindulhatunk a Gyalui-havasok felé. Következik Bisztra (Bistra), majd
Topánfalva (Câmpeni), itt ömlik
az Aranyosba az Abrud patak, és
tér el a DN 74-es út Abrudbánya
felé. Elhagyva Topánfalvát, elérjük a Mihoieşti víztározót, itt
torkollik az Aranyosba a KisAranyos. Továbbmenve elérjük
Aranyosvágás (Vadu Moţilor) falut, majd Fehérvölgy (Albac) települést, ahol az Aranyosba ömlik a Fehérvíz nevű patak. Nemsokára áthaladunk Aranyosfőn
(Scărişoara), és megérkezünk a
735 m tszf. magasságban fekvő

Felsőgirdára (Gârda de Sus), régi
nevén Felső-Őrre. Eddig kb. 107
km-es autóutat tettünk meg.
Itt a parkolóban hagyjuk
az autót, és a Száraz-Őr patak
mentén gyalog folytatjuk utunkat észak-északnyugati irányba.
700 m gyaloglás után útelágazáshoz érünk, ahol a jobbról érkező Őrdöngős (Ordincuşa) patak a Száraz-Őr patakkal találkozik. Balra, a Száraz-Őr patak
mentén folytatjuk utunkat. Áthaladunk Dobreşti és Száraz-Őr
településeken. 4,6 km után elérkezünk La Turcii (781 m tszf.
magasság) nevű település házaihoz. Elhagyva az utat, rátérünk a piros háromszöggel jelzett ösvényre, mely meredeken
keleti irányba nekivág az erdős
hegyoldalnak. Erdőben, tisztásokon, havasi gazdaságok mellett kanyarog felfelé az ösvény.
Ahogy emelkedünk, visszanézve a hátunk mögött felmagaslanak a Bihar-hegység csúcsai:
Nagy-Bihar (Cucurbâta-Mare)
1849 m, Kis-Bihar (CucurbâtaMică) 1770 m. Útközben elhaladunk egy deszkanyíl jelzőtábla mellett, ahol alig olvashatóan azt írja, hogy 3 km távolságra
van a barlang (Gheţar). Az emelkedő utolsó szakaszán, a vegyes,
bükkerdőben és fenyvesben kanyargó ösvényen érünk fel a gerincre, ahol a fák között balra kanyarodva, hamarosan előtűnik a
barlang elé épített kis faház és a
barlang zöldre festett kapuja. Itt
képeslapokat és egyéb turistakiadványt, emléktárgyat lehet kapni, de itt tartózkodik a barlangot
felügyelő vezető is. A barlangot
csak vezetővel és megfelelő díj
ellenében lehet látogatni.
A triász kori mészkőben kialakult, mintegy 50 m átmérőjű
és 50 m mély dolinával kezdődő Szkerisórai jeges barlang az
aranyosfői karsztplatón, 1165 m
tszf. magasságban található.
Első kutatója 1859-ben az
osztrák K. F. Peters, 1863-ban a
szintén osztrák A. Schmidl kutatja és térképezi fel a barlang addig ismert részeit. A barlang további feltárását és tudományos
feldolgozását a Kolozsvári Emil
Racoviţa Barlangkutató Intézet
munkatársai végezték. A barlang
teljes hossza közel 750 m, szint-

A cápa
különbsége 105 m. Mintegy 75
ezer m3 jeget tárol, a jégtömb vastagsága 26 m, korát 2000-3000
évesre becsülik. A barlang látogatható része az 50 m mély dolina oldalába szerelt vaslépcsőkön közelíthető meg. Leérkezve
az immár havas-jeges dolina aljára, belépünk a Nagyterembe, ott
egy túraösvényre, mely körbevezeti a látogatót a barlangon. (A
Nagyteremből lehet leereszkedni a Nagy-rezervációba, és a vele
szemben található Kis-rezervációba.) Az ösvényen továbbmenve
elérkezünk egy erkélyhez, ahonnan rálátunk a reflektorokkal
megvilágított Templom csarnokra. Az évről-évre olvadó és újraképződő, átalakuló, mintegy 100
jégsztalagmit és jégsztalaktit csodálatos látványt nyújt. Az erkélyről jégbe fagyott vaslépcső vezet
le a jégalakzatok közé, ám ez a látogatók számára tilos, rendkívül
balesetveszélyes, mivel a jégtömb
igen domború, síkos, és a sziklafal mellett a szakadékok mélyek.
Csak megfelelő engedéllyel és felszereléssel látogatható, csakúgy,
mint a rezervációk.
A 26 m-es jégfalon leereszkedve a jégtömb aljára, bejutunk a Nagy-rezervációba. Érde-

kes alakú jégoszlopok mellett elhaladva beérünk a barlang csodálatos cseppkővilágába. A termek és a cseppkövek között egy
ún. kis ablakon továbbjutunk a
barlang szebbnél szebb cseppkövekkel, cseppkőlefolyásokkal
díszített termeibe, folyosóiba,
végül elérjük a barlangot elzáró omlást. Feltételezések szerint
a barlang összeköttetésben áll
egy másik barlanggal – a Pojarul
Poliţei nevű barlang tudományos rezerváció, természetvédelmi terület, csak ritkán és kis létszámú kutatócsoportot engednek be. Ha kibontanák a két barlangot összekötő folyosót, a keletkező légáramlat elolvasztaná a Szkerisórai barlangban felgyűlt jeget.
Visszatérve a felszínre a kék
sávjelzést követve elindulunk
az Őrdöngős (Ordincuşa) völgy
felé. A gerincről még rácsodálkozunk a Nagy-Biharra, majd rátérünk a platón kanyargó útra. A
havasi házak, gazdaságok és a
karsztvidékre jellemző dolinák
között, fenyő- és bükkerdőben
haladunk a le-fel kanyargó ösvényen, követve a néhol hiányos
kék sávjelzést. Elérünk egy csodálatos tisztást, ott hirtelen bal-

ra kanyarodva lefelé indulunk
a völgy felé szerpentinező ösvényen. Kiérve az erdőből, le is érkeztünk az Őrdöngős-patak völgyébe az Iván Malmához (Moara
lui Ivan). A völgyön lefelé haladva elérjük az Őrdöngős-patak mészkőbe vágott szorosát,
néhány kisebb-nagyobb barlang
mellett elhaladva elérkezünk a
János Kapuja (Poarta lui Ionel)
nevű barlanghoz, mely kis vízállás idején látogatható. A szoros
egyes részein az utat hídszerűen, hosszába ráépítették a patakra. Kiérve a szorosból elérjük a
Száraz-Őr patakot, ahonnan már
csak 700 m-re van a parkolóban
hagyott autónk.
A túrát fordított sorrendben
is meg lehet tenni, az Ördöngös
patak völgyén fel és körbe viszsza. Véleményem és tapasztalatom szerint a fentebb leírt sorrend mindenkinek jobban tetszett, aki járta ezt a túrát.

 A túra hossza: autóval oda-

vissza kb. 214 km, gyalog kb.
18 km.
Szintkülönbség: fel 430
m, le 430 m, összesen 860 m.

Táborból a Testes csúcsra (1240 m)
A táborból busszal indulunk, 5
km után balra térünk Járavize
(Valea Ierii) irányába. A völgyből jobboldalt egy kőszirten Léta
várát láthatjuk. A tábortól 24 kilométert utazunk, míg elérjük
Járavize első házait, ahol tábla
jelzi a Plopi felé vezető utat.
650 méteres szintről kezdjük a gyaloglást. Szerpentines,
jól járható szekérúton haladunk, több forrást is érintünk,
és három kilométeren 250 métert emelkedve egy óra alatt érjük el a Plopi gerincet. Az út itt
háromfelé ágazik, a jobboldali
a Létai várhoz, a szemben lévő
pedig Kisfenesre vezet. Mi balra térünk, és enyhén emelkedő
úton haladunk az előttünk feltűnő Testes csúcs irányába. Két
kilométer után újabb elágazáshoz érünk, ahol elhagyjuk a szekérutat, és balra térünk egy rész-

ben fűvel borított, kitaposott ösvényen. 1,5 km után elágazódáshoz érünk, ahol villanyvezetéket tartó betonoszlop van. Innen balra térve, az erdőben felfelé vezető ösvényt követve folytatjuk utunkat a csúcs felé. 150
métert kell kapaszkodnunk. Az
erdő nem sűrű, de a környező
fák akadályozzák a kilátást.
A Testes csúcson az 1240 méteres magasságot kisebb kőoszlop jelzi. A már bejárt ösvényen
térünk vissza. Az erdőből kiérve,
szekérúton ereszkedünk a kolostorig. Az ortodox kolostor napjainkban bővítés alatt áll. Járavizétől
nyolc kilométert gyalogoltunk.

Utunk további szakaszán
állandóan lefelé haladunk. A
kolostortól elindulva jobbra
térünk. Bekerített magánterületen kell átmennünk, de kiskapuk biztosítják a be- és kijárást. Nagyobbrészt kaszálókon haladunk át, több kisebb
patakot is keresztezünk, míg
elérjük egy hídnál az utat,
amely a Plopi tető irányából
jön. Innen könnyen járható,
erdőn átvezető úton érünk le
Kisfenesre, ahol ismét buszra
szállunk.
A vándortábor kerékpáros
túrája (14) szintén ezt az útvonalat követi.

A SZERZŐ FELVÉTELE

FAZAKAS FERENC



Útvonal: autóbusszal Járavizéig, visszafelé Kisfenestől a táborig. Gyalog: Járavize, Plopi tető, Testes csúcs, Kisfenes.
Távolság: 40 km autóbusszal, 18 km gyalog.
Szintkülönbség: felfelé 600 m, lefelé 700 m.
Menetidő: 7–8 óra.
Minősítés: közepes túra.

Ködben a csúcs
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Kolozsvár környéki kirándulások
geológus szemmel

Jöjjön velünk
a Sárkányok kertjébe!

Kövületvadászat a Plecska-völgyben
FOLYTATÁS LAPUNK MÁRCIUS 26-AI
SZÁMÁBÓL

WANEK FERENC

Fésűskagylók,
korallok, halfogak
Ki ne járt volna kirándulni e
völgyben? Napfényes, meleg tavaszi napokon manapság már
parkolóhelyet is alig találnak a
kényelmesek maguknak. Akik
autójuktól 5 méterre tüzet raknak flekkenezni, vajon tudják-e,
hogy néhány méteres körzetben
olyan kövületek ezrei lapulnak,
amilyeneket nagyvárosi közelségben csak Párizs vidékén találni ekkora tömegben?
Ne a Plecska folyóvízi árterén keressük ezeket a kövületeket, bár áthalmozva ott is előfordulnak. Ám mindkét oldalon, de

(tüskésbőrű), melyeknek a teljes váza maradt meg, vagy a
Terebellum sopitum csigaféle, a
Cardium sp. kagyló lenyomata.
Legnagyobb itteni csigakövületünk (alsóbb szinteken), melynek gyakorta csak egy-két tekervényének (spírájának) belső lenyomatát lelni, az a Campanile
parisiense.

Kolozsvári Mészkő
Formáció

tő. Ma tudjuk, hogy a közel azonos kőzetminőség és kövülettartalom nem idő, hanem elsősorban környezeti feltétel kérdése.
Lehet, hogy például a mai Bácsitorok területén ilyen rétegek hamarabb kezdtek lerakódni, mint
például a Brüll-kilátónál, mert a
tenger, melyben keletkezett, az
északról dél felé haladt előre, és
ez utóbbi helyre későbben ért.
Lehet, hogy ott hamarabb befejeződött a képződése, mert ott
hamarabb mélyült a vízfenék, s
korábban váltott az üledékesedés márgás jellegre (Berédi Márga Formáció). Ugyanígy, a vízben élő állatok is csak bizonyos
mélységben érzik jól magukat,
és a tenger előrehaladását, majd
mélyülését követően cserélődnek, odább vándorolnak. Vagyis,
a kolozsvári mészkő-rétegek
nem teljesen egykorúak! Csak
hasonló vízmélységhez, környezeti feltételekhez kötődnek, közel egyidőben. Erre a környezeti és eredetazonosságra, de eltolódó, nem egészen azonos keletkezési időre utal a nemzetközileg rögzített formáció fogalom és
név. Igazából tehát a keletkezési
környezet, a kőzetminőség határoz meg egy formációt, illetve a
kőzetmásság és keletkezési feltétel különbsége az elkülönítő bélyeg. Persze, bizonyos fokig a keletkezési idő is közös, de csak
részlegesen, és nem ez a meghatározó. Erre tértek használatára a földtani térképezésben is,

Mészkövekről beszéltem. Milyen mészkövek ezek? Kövülettartalmuk alapján sekély
vizű, partközeli, trópusi tengerben, ún. karbonát-platformon, az eocén korszak végén,
azaz 35–37 millió évvel ezelőtt
képződött, mészvázú egysejtűek (algák, likacsoshéjúak vagy
foraminiferák), telepes növények és állatok (vörösmoszatok, korallok) és
külső- vagy belsővázas
állatok (kagylók, csigák,
tengeri sünök, rákok)
mészvázainak
felhalmozódásából keletkezett kőzetek. Hofmann
Károly 1879-ben kolozsvári mészkő-rétegeknek
nevezte el ezeket, mert
e város közelében a legelterjedtebbek, a legtipikusabbak.
(Közben
Kőpénz, vagy kőlencse (Nummulites
nevezték
még
felső
durfabiani) szimmetriasíkjukban eltört
va-mészköveknek is.)
egyedei mészkőben. Kétszeres nagyítás.
Ma úgy hívja a tudós világ:
Kolozsvári
Mészkő
főleg a déli kitettségű jobb (azaz
Formáció (nem éppen
északi) oldalon, az aktív vízmomagyaros írásmód, de a
sások mentén (a Szent János-kútnemzetközi, angol nyeltól a torkolatig) találjuk feltárva
vi alapú mintára így foazokat a mészkőrétegeket, megadta el a Magyar Rélyekből a kövületek származtegtani Bizottság). Ezeknak. De ne erőlködjünk föltétlebe a mészkövekbe vénül a mészkőből kikalapálni azosődött a Bácsi-torok,
kat, mert ha nem értjük a móda Donát negyed alatt
ját, inkább összetörjük. Elvégezezen folyik a Kis-Szate a természet a kövületek kibonmos, de megtalálhatását. A víz, a benne oldott széntók a Csiga-dombon, a
dioxid, a humuszsavak, a repedéBinder-forrás környések, kőzetminőség-határok menkén, a Brüll-kilátónál Kövült kagylóteknő (Chlamis sp.)
tén beszivárogva oldanak, fagyásés a hozzá vezető úton Természetes nagyságban.
kor repesztenek, s folyamatosan
és
környékén, az EKEmert a formációhatárt könnyű,
kiszabadítják a kövületeket. Apforrásnál,
vagy másutt is. Renaz időhatárt lehetetlen a terepen
rókat, nagyokat. Csak le kell hageteg bennük a kövület. (Vanészlelni és térképészetileg feljolni, össze kell szedni. Rögtön
nak alattuk szemmel láthatóan
tüntetni. A formációnak van is
felfigyelhetünk: vannak kövükövületmentes mészkőrétegek
egy olyan elkülönítési feltétele,
letek, melyeknek a váza maradt
is, de azok egy másik, a Zsoboki
hogy legalább olyan vastag lemeg: fésűs-kagylók, tüskésbőrűFormációhoz tartoznak.)
gyen, hogy a térképen megjeleek, néha korallok, sokkal ritkábníthető legyen.
ban halfogak, másoknak – csigákAmíg az élőlényeknek a
Idő és környezet
nak, egyes kagylóknak – csak a
tudományos neve két szóból
lenyomatát (külsőt vagy belsőt)
áll (mint a hóvirág esetében:
Miért nem tetszett a mai geolótaláljuk. Ha valaki pontosabban
Galanthus nivalis), addig a forgusoknak a „rétegek” kifejezés,
meg akarja határozni őket, a legmációk neve három, esetenmiért váltották „formáció” névgyakoribbakat megtalálja egy koként csak két szóból áll. Az első
re? A rétegek szó minden irányrábbi népszerűsítő könyvben,
földrajzi névből ered (rendszeban, egyidőben lerakódott, köigaz, románul: Mészáros Miklós
rint a típusos előforduláshoz
zel azonos összetételű és tarés Octav Clichici szerkeztésében:
közeli helység neve), a másotalmú, időközben átkövesedett
Pe poteci cu bănuţei de piatră,
dik az uralkodó kőzet milyen(=diagenizálódott)
üledékek
Editura Sport-Turism, 1976, vagy
ségére utal (ez elmaradhat, ha
képzetét sugallja, ami félrevezeszakkönyvben: Mészáros Miklós:
a formáció nagyon változaFauna de moluşte a depozitelor
tos kőzet-összetételű rétegekpaleogene
din
Nord-Vestul
ből áll, így lesz kétszavú formáTransilvaniei, Editura Academiei
ciónév). A harmadik szó köteRPR, 1957.
lezően a nagybetűvel írt FormáNéhány alakra felhívom a
ció szó lesz (Kolozsvári Mészkő
figyelmet. A felső, könnyebFormáció, Zsoboki Formáció).
ben széteső rétegekben (pélEzt az elnevezésmódot fogjuk
dául a Gál-csere erdő perea továbbiakban, sorozatunkmén) nagyon gyakori kövüban használni, mindig elmondlet a Nummulites fabiani egyva, miért nevezik annak, s mi a
sejtű állatka (likacsoshéjú), a
Tengeri sün (Laganum
kőzettani összetétele, őslénytaChlamis biaritzensis fésűskagytransilvanicum) kövülete. Kétni jellemzője.
ló (puhatestű) vagy a Laganum
szeres nagyság.
Jó kövületvadászást!
transilvanicum tengeri sün

Minden kőalakzatnak legendája van
VAS GÉZA
Kolozsvár,
Almásszentmihály,
Zsibó útvonalon (57 km) a helyenként hepehupás és kacskaringós, de végig aszfaltozott úton
Almásgalgó elején (Kolozsvár irányából) balra, egy keskeny, hengerelt út elágazódásánál jelzőtábla figyelmeztet, hogy alig pár száz
méterre van a Sárkányok kertje. Valamikor ennek megközelítése a faluból egy parasztház udvarán keresztül volt lehetséges,
és útban a Sárkányok kertje felé
még látni lehetett deszkakeretek
közé zárva kisméretű, sós-kénes
mofettás-iszapfürdős helyeket,
ahol az idősebbek reumás tagjaikat gyógyítgatták.
Rövidtávon, de hirtelen emelkedő hengerelt út végén nagyon
jól kiépített vendégfogadót találnak a Sárkánykert felkeresői. Parkoló, színpad, fedett nézőtérrel,
és még miegymás, ha nem is illeszkednek be a környezetbe, de
a Sárkánykert korszerűsítéséhez
ezek is hozzá tartoznak. Igen,
korszerűsítés, mert a több mint
32 ha, védetté nyilvánított területhez hozzá tartoznak a kiépített
sétányok, a panoráma kilátó és a
korlátokkal ellátott gerinc-út is.
Most még ingyenes a belépés, de
talán nemsokára csak pénzért lehet megcsodálni a természet eme
alkotásait.
A legenda szerint sok száz évvel ezelőtt élt itt egy csodaszép
pásztorleány. Amennyire szép
volt, éppen annyira szegény is.
Egész nap a rá bízott juhocskákat legeltette a környéken. Mivel
nagyon fiatal és csodaszép volt,
a környék nyalka vadászlegénye
nagyon beleszeretett. Történt,
hogy amíg a fiatalok egymással
enyelegtek, bizony a juhnyáj szanaszét szóródott, és ráadásul tilosba is ment. Mindezekért a juhnyáj felmérgelődött gazdája megátkozta a szegény szép pásztorlányt: – Válj kővé, ahol vagy!– kiáltotta haragosan. És úgy is lett,
de nem csak a csodaszép, kék szemű pásztorlány vált sziklává, hanem a gonosz lelkű gazda is. Alkonyatkor és hajnalonként az alacsonyan járó napsugarak által keltett árnyékok juhocskákká változtatják a hajlott hátú kőtömbök vetületeit. Ennek a szívszorító népi
legendának román változatát a turistaház falán kifüggesztették. Az
óriás konglomerátumoknak nevük is van, mint pl. az erdő őrei, a
szerelmes pár, vadászlegény, sárkányok, bárányok stb.
A sárkánykerti kőamfiteátrum
bizarr alakzatai több méter magasak. Összetételük agyag, homokkő, apró kavics. Formai élettarta-

muk az időjárás szerint nagymértékben változhat annak függvényében, hogy tetejükön milyen
védőréteg alakult ki. Ha agyagos
csontréteg, ami a vizet könnyen
levezeti, akkor hosszabb élettartamúak, ez főleg a gomba alakúakra jellemző, de amely alakzatokat a nagy esőzések alakalmával
a víz könnyen moshat, azok rövidebb idő alatt változtathatnak formát. A kert fotósszemmel a leglátványosabb kora ősszel, amikor a
fák levelei sárgás-pirosak, és kezdenek hullani, valamint kora tavasszal, amikor a fák lombozatai
nincsenek teljesen zöldbe borulva, de annyira már zöldek, hogy
díszítő elemként jelen vannak a
fotós vagy festő látókörében.
A kőamfiteátrum körbejárására ajánlott legmegfelelőbb útirány: a kiépített lépcsőrendszeren felmenni a panoráma kilátóhoz, majd innen az erdő szélén,
ahol a meredek suvadás kezdődik, a védőkorláttal ellátott, jelzett úton végigmenni, és a természet adta lehetőségeket nem
mellőzve gyönyörködni a kert
panorámájában. A gerincút végén, ahol egy suvadásos árok is
van, mintegy 2 métert kell hirtelen ereszkedni. Száraz időben
nem okoz problémát, ezt átvészelve egy 40–50 méteres bozótos részen vezet az út tovább, ami
sajnos nincs kiépítve (legalábbis
nem volt a legutóbb), de eltévedni nem lehet. Rövid idő után egy
tisztásra érve szemmagasságból
lehet megcsodálni a bizarr alakzatokat, valamint a nem nagy jelentőséggel bíró barlangüregeket.
A még rendelkezésre álló szabadidő függvényében kényelmesen
lehet átsétálni a kerten, és megpihenni a fedett teraszon.
Errefelé járva nem lehet mellőzni a zsibói Wesselényi kastélyt,
és a kastélykertből kiépült botanikus kertet. A kastély 30 évig épült
1778-tól 1810-ig barokk stílusban, majd klasszicista elemekkel
változott eredeti stílusa. A kastély
négyzetes alapú, egykori négy sarokbástyája manzárdtetős pavilonokká alakult. A Wesselényi kripta a nagy kiterjedésű dombkert tetején 1970-től romokban áll, bozóttal telenőtt, immár alig felismerhető helyen van. A nagy kiterjedésű, ma már szépen rendezett botanikus kertet 1968-ban
alapították. Nem csak a szabadtéri látványosságok, de gömb alakú
virágházak is magukra hívják az
arra járó figyelmét.



Legközelebb május 7-én
szervezünk EKE-kirándulást
a Sárkányok kertjébe.
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III. EKE napok Sztánán, május 13–15.
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület
megalakulásának 120. évfordulója alkalmával háromnapos jubileumi ünnepséget szervez a kolozsvári EKE május
13–15-én.

 Május

13., péntek: 16 órától
érkezés, sátorverés, elszállásolás.
Május 14., szombat: 9 órától: honismereti túra az Almási
várhoz, könnyű túra, 15 km, 6
óra; 16 órától: kalotaszegi kulturális félóra (néptánc, népzene);
istentisztelet és áldás; az EKE
ünnepélyes nyílt közgyűlése és
ünnepi beszédek; Jubileumi Oklevelek átadása; EKE-Jubileumi
könyv bemutatója; 18 órától: közös vacsora – kalotaszegi

Hírek
HÉTFŐNKÉNT NÉPDALTANFOLYAM VÁNDORTÁBORRA
 Március 21-én – a vándortáborra való készülődés jegyében
– népdaltanfolyamot indítottunk, Ferenczy Hajnal, a kolozsvári filharmónia művészének
irányításával. A minden hétfőn
délután 5 órakor kezdődő énekórákra minden érdeklődőt szívesen látunk. (k. zs.)
FÖLD-NAPI KOCKÁSLILIOM
TÚRA
 Vonatos Föld-napi kockásliliom túrát szerveztünk a sárdi
rétre április 17-én. Szatmári Béla rövid előadást tartott a
Föld-nappal kapcsolatban, majd
kérdéseket tett fel a kiránduló
csoport tagjainak, a legjobb válaszadót aposztrofált térképekkel ajándékozta meg. Föld-napi
előadását főleg a környezet- és
a természetvédelemre alapozta – ennek szellemében a kirándulócsoport tagjai a kockásliliomot csak virtuálisan, fényképezőgépekkel megörökítve vitték haza. A még sosem látott
nagy mennyiségben virágzó
kockásliliomot kínáló (Fritillaria
meleagris) mező igazi fotósparadicsom volt, főleg az ikernyílású egyedek bizonyultak érdekes látványnak. Az erdőn áthaladó hazafelé vezető úton főleg
a fiatalok – Szima Réka, Szima
Szabolcs, Papp Csaba, és Papp
Adrianna – nagy mennyiségű
eldobált pillepalackot gyűjtöttek
össze, és vitték a türei szemétgyűjtő kukákba. (Vas Géza)

lucskoskáposzta füstölt csülökkel; Vetítés az EKE osztályok tevékenységéből.
Május 15., vasárnap 9 órától: honismereti túra a Varjúvár
(Kós Károly háza) – Csigadomb
– Riszeg tető útvonalon és viszsza; délután hazautazás.
Megközelítés:
Tömegközlekedéssel: a Kolozsvár–Nagyvárad útvonalon
személyvonattal, Sztána (Stana)
megállóhelyen leszállva. Az állomástól 25–30 perc gyaloglással érhető el a sátorhely.
Közúton: Kolozsvár felől
Bánffyhunyad irányába haladva, Sárvásár (Şaula) előtt eltérni Zsobok (Jebucu) irányába (6
km), majd Zsobok falu végén
jobbra fordulni Sztána felé (föld-

úton 4 km). Az autókat ajánlatos
a falu központjában hagyni.
GPS koordináták: Kolozsvár–Nagyvárad főúton a Sárvásári (Şaula) eltérő: N46 51.068
E23 04.767; Zsobok (Jebucu)
végén az eltérő: N46 53.243
E23 06.429; Kék Iringó PanzióSztána, EKE 120 központi ünnepség helyszíne: N46 53.394
E23 08.789.
Bejelentkezés csak EKEosztályonként. Részvételi díj:
15 lej/fő (tartalmazza a vacsora árát is, valamint a helyfoglalással járó költségeket). A szervezők fenntartják a műsorváltoztatás jogát. Kapcsolattartás:
Péterffy Anna, sztana@eke.ma
emailcímen. Egyéb információk
Kovácsné Diószegi Zsuzsánál.

EKE könyv
 Igényes

kivitelezésű, vaskos
kötet foglalja össze az Erdélyi
Kárpát-Egyesület múltját és jelenét. Az 1891-ben létrehozott,
idén 120 esztendős civil szervezetünk egész Erdélyt behálózó osztályaival a jubileum alkalmából szánta magát e nagy
munkával járó, de hiánypótló
kiadvány elkészítésére. Az 560
oldalas, színes képmelléklettel gazdagított könyv többek között a következőket tartalmazza:
történelmi visszatekintés az elmúlt 120 évre; a 16 EKE-osztály
tevékenységének
bemutatása
létrejöttüktől napjainkig; visszaemlékezés egykori osztályokra;
az egyesület életét és működését
bemutató leírások és képsorok.
A kötet bemutatja az országos
EKE mindennapi tevékenységét,
rendezvényeit, így az eddigi 19
országos vándortábort, az EKEnapi ünnepséget, a gyerekpályázatokat, az egykori Erdély folyóiratot, melynek első lapszáma
1892-ben jelent meg és az EKE
betiltásáig ennek tulajdonképpeni krónikása volt, a ma kéthavonta megjelenő Erdélyi Gyopárt és Erőss Zsolt erdélyi vetítéssorozatának kronológiáját.
Értéke továbbá ennek a könyvnek, hogy tartalmazza az osztályok teljes tagnévsorát, ismerteti az egyesület címerét, jelképeit,
dokumentumértékű fehér-fekete
és színes képekkel illusztrálja a
történelem mozzanatait.
Az Erdély természeti szépségeit ismerő és ismertető, a
környezetvédelem és honisme-

ret fontosságát fő eszméjének
tartó Erdélyi Kárpát-Egyesület
ezen kiadványa méltó elismerés azok munkájáért, akik a természetjárást és védelmet felkarolták, biztató-útmutató a nagyközönség számára, ugyanakkor
Erdély reklámja, mely a turizmus szépségét, létjogosultságát
hirdeti.
A jubileumi könyv 1500 példányban jelenik meg, így nemcsak tagjainkhoz jut el, hanem
különböző
intézményekhez,
könyvtárakhoz Erdélyben és határainkon túlra, hűen bemutatva az erdélyi magyar turistaság
múltját és jelenét, ízelítőt adva
az erdélyi havasok szépségeiből.
A közös munkánk eredményeképpen
születő
EKEtörténelemkönyv az egyesület
létrejöttének 120. évfordulójára
szervezett ünnepségre, a május
12-i EKE-napra lát napvilágot.

Jókai gyalogos emléktúrák
 Május

7-én XIV. alkalommal
kerül sor az „Egy az Isten földjén” a Jókai Mór Emlék- és Teljesítménytúrákra az 55, 30A, 30B
és 10B szakaszokon (gyalogos
túrák). Az előző évekhez képest
az idén újdonságként autóbusz
könnyíti meg az eljutást Kolozsvárról a startpontokhoz, valamint a visszajutást Torockóról
Kolozsvárra.
Jókai 55 (55 km): RAJT 7.007.30 között: Kolozsvár főterétől
kb. 4,5 km-re, a Tordai útról letérő szelicsei úton, az 1,7 km-re
levő Silva kempingnél. Útvonal: Silva Kemping – Mikesi házak – Hordós kút – Szindi kőfejtő – Szind – Tordai hasadék
– Monasztéria (Kápolnás tető)
– Curmătura nyereg – Várfalva –
Székelykő – Torockó
Jókai 30A (30 km): RAJT

7.00–7.30 között: Kolozsvár főterétől kb. 4,5 km-re, a Tordai útról letérő szelicsei úton, az 1,7
km-re levő Silva kempingtől. Útvonal: Silva Kemping – Mikesi
házak – Hordós kút – Szindi kőfejtő – Tordai hasadék – Szind.
Jókai 30B (30 km): RAJT
10.00–10.30 között: Szindről
(Sănduleşti). Útvonal: Szind –
Tordai hasadék – Monasztéria
(Kápolnás tető) – Curmătura
nyereg – Várfalva – Székelykő –
Torockó
Jókai 10B (12 km): RAJT
13.00–17.00 között: Várfalváról
(Moldoveneşti). Útvonal: Várfalva – Székelykő – Torockó.
A túrákon résztvevők a benevezéskor túrafüzetet kapnak
az útvonalak részletes leírásával, a frissítőpontokban élelmet. A csomagszállítás biztosí-

tott Szindre és Torockóra, csomagmegőrzés a célpontokban.
A szintidőben teljesítőknek oklevél és kitűző jár. A Torockóra
beérkező teljesítménytúrázókat
meleg bográcsgulyással várjuk a
Célban.
A Jókai 55, 30A és 30B -re jelentkezőknek autóbuszt biztosítunk a rajthoz való eljutásig,
majd este Torockóról Tordáig, illetve Kolozsvárig. A busz reggel
6.15-kor indul a kolozsvári magyar színház elől. Első állomása a Silva kemping, majd a Jókai 30B-re jelentkezőkkel második állomása Szind. Itt bevárjuk a 30A-ról érkezőket, akiket
Tordára szállítunk. Résztvételi
díj 20 lej (EKE tagoknak 15
lej). A buszjegy ára 15 lej/fő, az
igénylőknek. Információ: Nagy
Zoltánnál (004 – 0740 060749).

Májusi rendezvények


Május 1. (vasárnap): Majális a Gorbó völgyében (16 km). Találkozás 9 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Szakács
Éva  Tábori előzetes: Ifjúsági túra mikrobusszal: Vultureasa csúcs,
Muncelu gerinc, Pociovalişte szoros (gyalog 18 km). Túravezetők:
Vlád Pál és László Györgyi.
 Május 4. (szerda): Gyalogolni jó! (12 km). Találkozás 10 órakor
a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta  Közgyűlés 18 órától az Apáczai-líceumban. Vetítés: Xántus Gábor: a X. EKE
Vándortábor.
 Május 7. (szombat): Jókai Emlék- és Teljesítménytúrák az „Egy az
Isten” földjén; 55; 30A; 30B; 10B szakaszokon. Szervező: Nagy Zoltán, egyéb információk: Tóthpál Tamás  Mikrobuszos és kiskocsis
kirándulás a Sárkány kertbe, a zsibói Wesselényi kastélyba és botanikus kertbe. Indulás 8 órakor a Széchenyi téri Flip elől. Túravezető:
Vas Géza  Árpád csúcs, Kismagura (20 km). Találkozás 8.45 órakor
a Széchenyi téri mozi előtt. Túravezető: Feischmidt János.
 Május 8. (vasárnap): Barangolás a Bükkben (15 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Sófalvi István.
 Május 11. (szerda): Gyalogolni jó! (12 km). Találkozás 10 órakor
a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta.
 Május 13–15. (péntek-vasárnap): EKE-napok Sztánán.
 Május 14. (szombat): Séta a Bükkben (10 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Bagaméri Tibor.
 Május 18. (szerda): Gyalogolni jó! (12 km). Találkozás 10 órakor
a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta  Túravezetők tanácskozása 17 órától a székházban.
 Május 21. (szombat): Páter forrás (18 km): Találkozás 8.45 órakor
a Széchenyi téri mozi előtt. Túravezető: Feischmidt János  Csigadomb (15 km). Találkozás 9 órakor a 31-es autóbusz Széchenyi téri
végállomásán. Túravezető: Szőcs Miklós.
 Május 22. (vasárnap): Tábori előzetes: Mikrobuszos kirándulás:
Római fürdő, Csáklyakő, Intregáldi-szoros (gyalog 20 km). Indulás
7 órakor a Széchenyi téri Flip elől. Túravezetők: Vlád Pál és László
Györgyi  Mikesi tó (25 km). Találkozás 9 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Szőcs János  Görbe túra (10 km). Találkozás
10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Bagaméri Tibor.
 Május 25. (szerda): Gyalogolni jó! (12 km). Találkozás 10 órakor
a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta.
 Május 26–31.: Autóbuszos kirándulás Kárpátaljára. Indulás 7 órakor a Széchenyi téri Flip elől. Túravezető: Kovácsné Diószegi Zsuzsa.
 Május 28. (szombat): Fotós túra. Találkozás 8 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Bagaméri Tibor  EKE forrás (18 km).
Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta.
 Május 29. (vasárnap): Vonatos kirándulás az Almási várhoz. Találkozás 7.30 órakor a nagyállomás előtt. Túravezető: Szőcs János
 Jablonovszky Elemér emléktúra (15 km) a Szénafüvek természetvédelmi rezervátumba. Találkozás 9 órakor a kisállomás előtt, vagy
9.30 órakor a Zöld béka előtt. Túravezető: Kiss János.
 Június 1. (szerda): Gyalogolni jó! (12 km). Találkozás 10 órakor
a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta, tel. 0748036290.  Közgyűlés 18 órától az Apáczai-líceumban.

Info

 Szolgálatos napok a székházban: hétfőn és szerdán 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.
Előzetes

 Június 3–5. (péntek–vasárnap): Temesvár, Pancsova, Kazánzoros szerb oldala, Herkulesfürdő. Indulás 6 órakor a Széchenyi
téri Flip elől. Túravezető: Szőcs Miklós.
 Június 17–19. (péntek–vasárnap): Székelyföldi kirándulás:
Csíkszereda, Marosfő, Gyergyószentmiklós, Békási szoros, Békási
víztározó, Borszék. Túravezető: Kovácsné Diószegi Zsuzsa.
Augusztus 22–28.: Autóbuszos kirándulás a Vajdaságba. Túravezető: Kovácsné Diószegi Zsuzsa.
XX. EKE vándortábori előzetes

 Május 22. (vasárnap): Római fürdő, Csáklyakő, Intregáldiszoros. Túravezető: Vlád Pál.
 Június 4. (szombat): Ifjúsági túra: Öreghavas (23 km/400 m),
Járapatkó (40 km/900 m). túravezetők: Szabó István, Kiss János,
Nagy Zoltán.
Túravezetők, szervezők elérhetőségei:
Bagaméri Tibor 0742-776930
Feischmidt János 0722-542360
Kiss János 0364-807639, kjani51@gmail.com
Kovácsné Diószegi Zsuzsa 0364-733867, 0740-067977.
Nagy Zoltán 0740-060749
László Györgyi 0727-192841
Szakács Éva 0743-670685.
Szabó István 0748-140551
Székely Lavotta 0748-036290
Szőcs János 0742-690881
Szőcs Miklós 0264-550310, 0740-061741
Tóthpál Tamás 0748-664821
Vas Géza 0742-659570
Vlád Pál 0264-435866

