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célja a turistatársadalom nagyjainak ki nem adott,
vagy másutt kiadott írásainak, úgymond „visszaszolgáltatása” olvasóinknak az egyesület folyóiratában. Orosz Ferenc kolozsvári kalauza az impériumváltást követően újólag bejegyzett EKE első jelentős kiadványa volt 1933-ban. Ezt megelőzően Kolozsvár leírása kalauzszerű alakban utoljára 1902-ben, majd 1903-ban szintén az Erdélyi Kárpát-Egyesület kiadásában megjelent, Kelemen Lajos által
írt Kolozsvári Kalauz volt. A szerző természetesen a fejlődő turistaság előmozdítására nemcsak a várost, hanem annak közeli kirándulóhelyeit is részletesen leírja, munkájával az előző kalauz óta eltelt
harminc év alatti változást és fejlődést is megpróbálta visszaadni.
A mai olvasó számára az alább közölt részlet adatai rávilágíthatnak
az azóta eltelt 85 év alatt városunkban bekövetkezett változásokra.
(Közli: Tóthpál Tamás.)

Kolozsvári kalauz
C L U J — K O L O Z S VÁ R —
KLAUSENBURG.
I.
Általános kép a városról.
JELENTŐSÉGE ÉS LAKOSSÁGA:
Kolozsvár
törvényhatósági joggal felruházott szabad
királyi város (municipium),
Kolozsmegye székhelye, Erdélynek régen fő, de jelenleg is mind
a népesség és fekvése, mind a politikai és tudományos élet benne
való összpontosulása miatt vezérvárosa. Cimere a várkapu fölé
emelkedő hármas bástya, szine a
piros-kék. A háború után népessége kétszeresére nőtt a vidéknek a városba való beözönlése,
valamint a hivatalokat elfoglaló románság idekoncentrálása által. Lakossága 98 555, népességre nézve tehát Románia hatodik
városa, nála csak a Regát öt városa nagyobb. Lakosságának száma a népszámlálások adatai szerint a következőképen szaporodott: 1790-ben 10 660, 1850-ben
16 886, 1891-ben 32 756, 1910ben 60 808, 1921-ben 83 542, mig
1930-ban 98 555.
Fekvése:
A város az északi szélesség
46° 45’, a Ferrotól számított keleti hosszúság 41” 28’ 30” alatt fekszik. Az erdélyi medence nyugati szélén, a Kisszamos völgyében 345 méter magasan (Főtér)
a Szamos mindkét partján terül
el, de felnyúlik a völgyet kétfelől
kisérő terraszra, s átterjed az itt
végződő Nádas völgyébe is.
Hossza DNy–ÉK.-i, a Szamosvölgy irányában 6 km, mig erre
merőleges szélessége 4 km.
ÉNy.-on a Szamos balpartján az
509 m. m. Hója és Rákóczi hegy
(Borjumál) gerince és ennek keleti végén emelkedő 411 m. m.
Fellegvár határolják, mint a Kolozsvár–Almási hegység utolsó nyúlványai. É.-on a Nádason túllépve, egészen a legelőkkel és kaszálókkal borított Csillaghegy és Szentgyörgy hegy aljáig terjeszkedik, sőt legújabban
már a Nádas völgyébe is benyomult, egészen a városhoz csatolt
Kardosfalváig. A város nagyobb
része a jobbparton fekszik szélesen elterülve, D.-en az erdőkkel
fedett 745 m. m. Feleki-gerinctől
és Bükktől övezve.

Határa 22 650 hold (130
km2), ebből 1800 hold belterület,
melyen a lakott épületek száma
10 595 (1930). Erdőbirtoka 6023
hold, melynek legnagyobb része
a város határán kivül fekszik.
A környékbeli községek közül Kolozsvárt határolják
Keletről:
Someş-Sat, – Szamosfalva,
(5 km., v. p. cs. L. = 1967, R. =
1370, M. = 585).*
* Jelzés: Km. = Kolozsvár
Főterétől való Km. távolsága, v.
– vasút, p. = posta, t. = távírda, cs. = csendőrség, L. = a lakosság száma az 1921-es népszámlálás szerint, R. – Román,
M. – magyar.
Apahida (14 km., v. p. t. cs.,
L. = 1503, R. = 1345, M. = 105).
Délről:
Gheorgheni – Györgyfalva
(10 km., L. = 1823, M. = 1606,
R. = 217).
Feleacu – Erdőfelek (9 km.,
L. = 2234, R. = 2213, M. – 21).
Nyugatról:
Tăuţi – Kolozstótfalu (12
km., L. = 417. R.)
Floreşti – Szászfenes (8 km.,
p. cs., L. = 2687, R. = 1558, M.
– 1100).
Baciu – Kisbács (7 km., L. =
1415, M. = 973, R. = 356).
Északról:
Popeşti – Nádaspapfalva (8
km., L. = 648, R. 641.).
Chinteni – Kajántó (12 km.,
L. = 1146, R. = 667, M. = 479).
Feiurdeni – Fejérd (17 km.,
p. cs., L. = 2411, R. = 1986, M.
= 417).
Éghajlata:
Éghajlata kellemesen mérsékelt, – 5.3° C. januári és + 19.8°
C. juliusi középhőmérséklettel.
Átlagos évi hőmérséklete 8, 6° C.
Májustól julius végéig bő esőzésekkel, évi 554 mm. csapadékkal. Északnyugati szele száraz,
mig DNy.-i rendesen esőt hoz.
A város és környéke legszebb ősszel, de télen is alkalmas a téli sportok űzésére.
Gyógyhatású
természeti
kincsei:
Kolozsvár, mint gyógyhely is
figyelmet érdemel. Legújabb kutatások szerint a Szamos vize s
igy ivóvize is rádióaktiv. Litere 1,1 muc. (milimicro-curie)
rádium kisugárzó képesség-

gel bir, mivel a Gyalui-Havasok
rádióaktiv magurai részének
törmelékein folyik át.
Kolozsvárt ennek jelentőségét még csak növeli az, hogy
modern strandfürdőjének homokja is a Magura hegycsoportjának törmeléke s ha durvább is,
mint a tengeri fürdők fövénye,
ezért bőven kárpótol rádióaktiv
gyógyhatásával.
Gyomorbetegek számára is
van Kolozsvárnak egy régebben
nagy népszerűségnek örvendő,
de jelenleg elfelejtett természeti
kincse. A Csillaghegy felső déli
terraszán a Marianum gazdaságának területén fekvő Rózsakút (Hirschler-kút, Róza-forrás)
vize a glaubersóban, keserűsóban és vasbikarbonátban gazdag sulfátos vizek sorába tartozik. Közte és a hírneves elsteri,
különösen a Marien-quelle vizei
között csak az a különbség, hogy
azokban több a szabad széndioxid, ellenben a Rózsa-kút vizében több a glaubersó és keserűsó. Gyomorbetegségek és vérszegénységből eredő bajok gyógyításánál elsőrangú.
Fürdői közül a Nádas iszapja
jódban gazdag, partján kis fürdő is működik. Rheumatikus
fájdalmak ellen sokan jó eredménnyel használják.
Szamosfalvi (Someşeni) fürdőjének már sokkal nagyobb
körben ismert a neve. Sóban
és kénben gazdag, meleg és hideg iszapfürdő áll itt a közönség rendelkezésére, melynek
rádióaktiv hatása is elsőrangú.
Rheumatikus fájdalmak, vérszegénység, izületi bántalmak
stb. kezelésére jó hatású. Ide kell
még sorozzuk a kolozsi (Cojocna)
sós-fürdőt is, melynek vize Európa legkoncentráltabb sósvizei
közé tartozik, kálciumszulfát és
chlormagnezium tartalommal.
Kitűnő gyógyhatása van csúz,
köszvény, skrofula, rachitis,
aranyér és női bajokkal szemben. Közelében, Kolozskara állomástól számított harmadik alagútban pedig Erdély egyetlen glaubersós savanyúvize tör fel 3.5°
C. hőmérséklettel. Ha figyelembe vesszük, hogy a város levegője a Gyalui-Havasok közelsége miatt sok tekintetben hasonló a magaslati levegőhöz, ennek
élessége nélkül, úgy megértjük,
miért van Kolozsvárt annyi tüdőszanatórium.
A város ezen természeti kincsein kivül az itt levő egyetemi
klinikák is nagyban előmozdítják Kolozsvárnak, mint gyógyhelynek, jelentőségét.
A város részei:
A város hat rendőrségi és
közigazgatási kerületre oszlik.
Ezek a következők:
I. Belváros: (a Szamosárok, a
P. Cuza Voda, a temető és a Str.
Saguna által határolva).
II. Alsóváros: (Szamosárok,
P. Cuza Voda és temető által határolva).

III. Kétvizköz: (a Szamos és
a Malomárok által közrefogva).
IV. Hidelve: (a Szamostól
északra és a Str. Garibalditól határolva).
V. Felsőváros: (a temetőtől a
Str. P. Maiortól, Malomároktól
és a Str. Margineasatól határolva).
VI. Monostor: (a Néprajzi
Parktól, Str. Garibalditól és Str.
Margineasatól határolva).
A 6 kerület hat képviselőt és
három szenátort választ a parlamentbe.
Főterét körülvevő Belváros
négyszög alakú és a város magvát képezi.
A Főtér s a körülötte szétágazó uccák: Str. Jorga (Jókai-u.), Str.
Memorandului (Unió-u.), Str.
Reg. Maria (Deák Ferenc-u.), Str.
luliu Maniu (Szentegyház-u.),
Cal. Mareşal Foch Ny.-i része
(Kossuth L.-u.), Str. David, Str.
Universităţii (Egyetem-u.), Str.
Florilor (Buza-u.), Str. Braţianu
(Király-u.), Str. Kogălniceanu
(Farkas-u.) és ezek keresztuccái,
valamint az „Óvár” nevű városrész együttesen alkotják a Belvárost, melyet régen öt kapuval
és húsz bástyával megerősített
várfal vett körül.
A Belváros északi részét, az
„Óvárt”, Ny.-on a Str. Saguna
(Bartha M.-u.), É.-on a Malomárok, K.-en a Cal. Reg. Ferdinand
(Vesselényi-u.) és D.-en a Főtér határolják. Számos apró
uccájával Kolozsvár legősibb negyede.
Hozzá csatlakoznak; É.-ról a
Cal. Reg. Ferdinand (Ferenc J.út) és környéke, a régi „Hidelve”
(Hidon túli rész) és a vasút mö-

gött a „Nádas teré”-ben levő
ipartelepek.
Ny.-on a Str. Gen. Grigorescu
(Rákóczi-út) és Str. Donát környékének
gyümölcsösökkel
tarkitott villa- és tisztviselő-telepe. DNy.-ról a Cal. Moţilor (Monostori-út) környéke, a „Felsőváros” és a „Monostor”. D.-en a
Házsongárd és Békás gyümölcsösök közé épült villatelepei és a temető. DK.-ről az egyre jobban terjeszkedő „Tisztviselő-telep” és a
„Kövespad”. K.-ről a Cal. Victoriei
(Magyar-u.) és a Cal. Dorobanţilor
(Honvéd-u.) környéke az „Alsóváros” „Hóstát” nevű külső részeivel. ÉK.-ről pedig a „Kétvizköz”
és a legnagyobb fejlődést felmutató, már Szamosfalva felé nyújtózkodó „Lupsa” ipar- és munkástelepeivel.
A várost a Cal. Moţilor (Monostori-út) — Str. Memorandului
(Unió-u.) – Főtér – Cal. Mareşal
Foch (Kossuth L.-u. és Magyar-u.)
láncolata, majdnem egyenes vonalban osztja két részre. A Szamosból pedig a városba való belépése előtt (Nagygát) a malmok hajtására szolgáló csatorna ágazik ki, mely a városon
is áthaladva, ennek egy részét
(Kétvizköz), mint szigetet övezi körül. 1891-től épitett vízvezetéke 80 km., csatornázása 57
km. hosszú. Vízvezetéke kitűnő
ivóvizét a Szászfenes közelében
levő, nemrégen, sajnos, a Szamos árterületébe eső kutakkal
bővitett vizműtelep szolgáltatja.
Világítását az egeresi, kőszénnel
fűtött nagy villamos központja,
a hidegszamosi vizmű erőtelepe,
városi segédcentraléja, valamint
a városi világitógázgyár látja el.

A nemzetiségi megoszlás a háború előtt és után

A lakosság vallási megoszlása
* Az 1923-as adatok a bejelentőhivatal közelítő adatai, melyekben
a katonaság és cselédség is fel van véve. Az unitáriusok és ág. evangélikusok száma teljesen valószínűtlenül nagy a reformátusok és róm.
katholikusok számának rovására.
Az 1933-as adatok az egyházak által rendelkezésemre bocsátott
közelítő adatok.
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Januári séta a frissen hullott hóban

Februári rendezvények

A SZERZŐ FELVÉTELE


Január 27. (szombat): Személygépkocsis kirándulás a vidrai

PÁL GYÖNGYI
Ismét eltelt egy év, itt van a január enyhe, tavaszias idővel, többnyire hó és fagy nélkül. Most is,
mint minden évben, január másodikán a 2018-as év első túrájára indulunk a Rejtett-forrás tisztására. A karácsonyi ünnepek és
szilveszter után jólesik egy kis
gyaloglás, egy kis séta a friss levegőn. Ezt a hagyományos újévi kirándulást tréfásan „józanító” túrának nevezzük. Sokan
szoktak jönni, most is 46-on vagyunk. A monostori végállomáson gyülekezünk, onnan indulunk az erdőn keresztül a Diósnak nevezett erdőrész felé, majd
tovább a Rejtett-forrás tisztására. Az idő enyhe, de párás a levegő, köd borítja a Plecska-völgyet,
és az ilyen ködös-nedves időben az utak is sárosak. A tisztás nincs messze a Monostor
negyedtől, egy óra alatt kényelmesen elérhető. A Rejtett-forrás tisztása el van rejtve a Páter-gerinc oldalában levő erdőben, egy szép, csendes helyen.
Aki nem ismeri az utat, nehezen találja meg. A nevét a forrásról kapta, amely a tisztás alsó
részén csordogáló kis patak oldalában van, a tisztásról nem is
látszik, azért Rejtett-forrás. Sajnos az utóbbi években ennek
is, mint több bükki forrásnak a
vize, elapadt. Csak a betongyűrűnek – amely egykor a vizet
felfogta – látszik ki egy része a
földből a meredek oldalban. A
tisztáson elővesszük uzsonnánkat, kínálgatjuk egymást az ünnepekről maradt édességekkel,
beszélgetés, nótázgatás közben
hamar telik az idő.
A tél azonban nem telhet el
havazás nélkül. Még két hétig
tart az enyhe, tavaszias idő, de
január 13-ra, szombat reggelre
minden megváltozik. Előző este
eső csepergett, reggelre már havazik, a városban ez a hó rögtön
el is olvad. A Mikes-tetőre tervezett kirándulásra kicsit aggódva
indulunk reggel, havasesőben
gyülekezünk a 40-es autóbusz
megállójában. Az időjárás-előrejelzések szerint egész napra havazást, havasesőt, szeles
időt és lehűlést jósolnak. Gyülekezünk a megállóban, eleinte ketten-hárman, aztán mind
többen, végül megjön a tizennegyedik is. Ahogy nő a csapat, úgy nő az önbizalmunk is.
A régi turistamondás: „Nincs
rossz idő, csak lusta turista” –

Felfelé a Sáros-bükkben
most is beigazolódik. Az autóbusz pont reggel 9 órakor indul
a Bükki-telepre (Colonia Făget).
Ott fenn már egész télies táj fogad, a hó szépen megmarad a tetőkön, a fákon, a növényeken,
az utakon. A 40-es busz végállomása a Sunny-Hill nevű hotel
mellett van, onnan meredek utcán indulunk felfelé, az elmúlt
években épült luxusvillák között, míg elérjük a Sáros-bükkhöz vezető utat, mely kék és piros turistajelzéssel van ellátva,
de az utóbbi években megjelentek a biciklisklub narancssárga jelzései is. Elhagyjuk a házakat, és elérjük az erdőt. Fenyvesen haladunk keresztül, majd
bükkerdő következik: ez a Sáros-bükk. Ez a rész mindig nedves, a homokos oldal mindegyre megcsúszik, feltűrődések és
suvadások, hepék és hupák alakulnak ki. Régen sok volt itt a
feleki gömbkő, érdekesebbnél
érdekesebb formák jöttek létre,
olyan volt, mint egy mesebeli
erdő. Csak egy kis fantázia kellett hozzá, hogy különböző figurákat véljünk felfedezni a homokkő formákban. Most is látunk gömbköveket, de számuk
sokkal kisebb, sokat elhordtak, összetörtek, felhasználtak
az építkezésekhez. Elhaladunk
egy forrás mellett, amelyet a
régi EKE-tagok Rajka-forrás néven ismertek, később, egy felújítás alkalmával a Helena nevet kapta. Innen az ösvény meredekebben halad felfelé, megkerüljük az ösvény közepén álló
hatalmas gömbkövet, és tovább
haladunk a Mikesi-házak felé.
A kék sáv eltér jobbra a Majláthkút felé, kicsit feljebb a biciklis jel szintén jobbra tér, míg a
piros sáv a Mikesi-házakhoz
(Casele Miceşti) megy, onnan
tovább a Jókai-teljesítménytúra
útvonalán a Tordai-hasadék és
Torockó felé. A frissen hullott
hó az erdőben 5 cm lehet, szépen rárakódik a fák ágaira is,
minden csillogó fehér. Érintetlen fehér hó takar mindent, még
nyomok sincsenek a frissen hullott hóban, csak a mi lábnyomaink látszanak. Kikerüljük a Mikesi-házakat, ahogy még nevezik Kászojt, és a fenyves alatt,
a biciklisek útján haladunk tovább, míg elérjük a Mikes-tetőn
levő rádiósházat. Most már a Feleki-gerincen vagyunk, itt a szél
is fúj, hidegebb van, a gerincen
haladó úton megyünk tovább az
Árpád-csúcs (Peana, 833 m) irá-

nyába. Az Árpád-csúcsról tiszta időben szép a kilátás a Székelykőre, a Gyalui-havasokra.
(Kiss János túráján, az Árpádcsúcsról a Fogarasi-havasok is
látszottak.) Mi az Árpád-csúcs
előtt, a kék sáv jelzésen letérünk a Majláth-kút felé. Az ösvény itt most már lefelé ereszkedik, nagyobb a hó is, valószínűleg a tetőről fújja erre a szél. Az
ösvény egy patakvölgy jobb oldalán halad, majd jobbra eltér
a pataktól. Váratlanul két kutya
bukkan elő, nagy örömmel üdvözlik a csoportot. Felismerjük
őket, sokszor csatlakoznak kirándulócsoportokhoz, és kísérik
őket. Az egyik vörösesbarna színű, közepes termetű, rókára emlékeztet, de nem hegyes az orra,
mint a rókáknak. Olyan mintha
mindig vigyorogna, ezért kapta a Vigyori nevet, a másik kutya hasonló alkatú, de fehér. Nagyon vidámak, élvezik a havat,
hemperegnek benne. A Majláthkútnál tartunk ebédszünetet.
Itt valamikor asztal, pad és felette tető várta a kirándulókat,
az utóbbi években már sajnos
csak egy halom összetört deszka van helyette. A Majláth-kutat
1905. szeptember 17-én avatták
fel, Gr. Majláth Gusztáv Károly
(1897–1937) gyulafehérvári püspökről kapta nevét, aki az EKE
alapító tagja és támogatója volt.
A múlt század húszas éveinek
végén a tönkrement forrást a román Touring club tette rendbe és egyik oszlopos tagjukról,
Gheorghe Bilaşcu (1863–1926)
kolozsvári
orvosprofesszorról nevezték el, a forrást jelölő kövön az ő neve szerepel. Elhagyjuk a Majláth-kutat, és a fehér békával jelzett ösvényen leereszkedünk a Szelicsei útra.
Ez a jelzés néhány éve készült,
a Feleki-tetőről indul, a csillagvizsgálótól. Az egész tanösvény
bejárása mintegy 3 órás sétát
vesz igénybe, hat darab ismeretterjesztő tábla mutatja be képekkel és magyarázattal az erdő
növény- és állatvilágát, gombafajtákat és a hely egyik különlegességét, a feleki gömbköveket.
A jelzés a Szelicsei útra vezet le
minket, ahol befejeződik. Itt egy
ismertető tábla van és a tanösvény térképe.
A szelicsei útról a Bükki telepen keresztül az egykori Bükki-menedékház irányába folytatjuk utunkat, és a Páter úton
ereszkedünk le a Monostor negyedbe.

Csiga-dombhoz és vízeséshez. Találkozás 8.30 órakor a Flipnél.
Szervező: Vas Géza. Érdeklődni telefonon.
Január 28. (vasárnap): A Lombi-erdő (10 km). Találkozás 9


órakor a távolsági buszok megállójával szembeni autóbuszmegállóban. Szervező: Vlád Pál. Érdeklődni telefonon.
Január 31. (szerda): Gorbó-völgye (8 km). Találkozás 10 óra

kor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
Február 3. (szombat): Rejtett-forrás–Szent János-kút–Cérna

forrás (14 km), szalonna- és pattogatottkukorica-sütés, hozzávalókat mindenki hozzon. Találkozás 10 órakor a Monostor negyedi
végállomásnál. Szervező: Nagy Lajos.
Február 7. (szerda): Séta a Páter úton (8 km). Találkozás 10


órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta ♦ 18
órától választmányi gyűlés és a túravezetői testület tanácskozása az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban (9-es terem, földszint).
Február 10. (szombat): Őzek völgye (15 km). Találkozás 8.45


órakor a 40-es autóbusz megállójában (román színház mellett).
Szervező: Barabás Ibolya.
Február 11. (vasárnap): Honismereti túra: városlátogatás Ma

rosvásárhelyen (vezetővel). Előzetes feliratkozás kötelező! Szervező: Szima Márton. Érdeklődni telefonon.
Február 14. (szerda): István-forrás (9 km). Találkozás 10 óra

kor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta ♦ 18
órától tisztújító közgyűlés a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban (Dávid Ferenc imaterem, I. emelet). 19.30-tól Fazakas Ferenc kolozsvári EKE-tag zenés vetítettképes előadást tart 2017-es
skóciai túrájáról.
Február 17. (szombat): Árpád-csúcs (18 km). Találkozás 8.45


órakor a 40-es autóbusz megállójában (román színház mellett).
Szervező: Szőcs János.
Február 18. (vasárnap): Téli séta az erdőben Pusztatopától


Gorbóig (20 km). Találkozás 9 órakor a Beta távolsági
autóbuszállomáson (a szatmári busszal). Szervező: Szima Márton.
Február 21. (szerda): Cérna-forrás (8 km). Találkozás 10 óra

kor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
Február 24. (szombat): Séta a szászfenesi erdőben (12 km). Ta

lálkozás 9.15 órakor a 9-es autóbusz Bucium utcai megállójában
(M21 autóbusz). Szervező: Csorba Anna.
Február 25. (vasárnap): Személygépkocsis kirándulás a Rozs

da-árokhoz (Rozsda-szakadék) és a Vércsorog-vízeséshez. Találkozás 8 órakor az egykori Billa, jelenleg Penny üzlet előtti buszmegállóban. Szervező: Vas Géza ♦ Kirándulás: Torockó–Kőközi-szoros–Nagyenyed, borkóstolóval. Szervező: Vlád Pál. Érdeklődni telefonon Kosztin Erikánál ♦ Téli séta Sztánától Egeresig
(17 km). Találkozás 7.15 órakor a vonatállomáson (CFR-vonattal).
Szervező: Szima Márton.
Február 28. (szerda): Rejtett-forrás (8 km). Találkozás 10 óra

kor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
Szolgálatos napok a székházban (Kolozsvár, Fürdő/Cardinal


Iuliu Hossu utca 20. sz., 13. ajtó): kedden 10.30–12.30, csütörtökön 17–18 óra között. ♦ EKE fotóklub: minden kedden 17 órától
a székházban. ♦ Könyvtár: minden csütörtökön 17–18 óra között
a székházban.
Márciusi előzetes
Március 3. (szombat): Kolozsvári panoráma; a Kőmáltól a Haj

tás-völgyig (10 km). Szervező: Pál Gyöngyi.
Március 7. (szerda): Séta a Páter úton (8 km). Találkozás 10


órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta ♦
A márciusi közgyűlés helyét és időpontját a márciusi programban közöljük.
Március 25. (vasárnap): Kisaranyos völgye, Malom-völgy és a


Fehér-Körös forrásvidéke (15 km). Találkozás 7.00 órakor a Flipnél. Szervező: Vlád Pál. Érdeklődni telefonon Kosztin Erikánál.
Túravezetők, szervezők elérhetőségei
Barabás Ibolya 0740-560742
Csorba Anna 0740-407652
Kosztin Erika 0746-055926, 0770-0323511
Nagy Lajos 0729-835674
Pál Gyöngyi 0742-373546
Szima Márton 0766-703575
Szőcs János 0742-690881
Vas Géza 0742-659570
Vlád Pál 0264-435866
Titkár: Etédi József 0745-029946 és Székely Lavotta 0748-036290
További és naprakész információk honlapunkon:
www.ekekolozsvar.ro

Rendezvényeire minden érdeklődőt
szeretettel vár az EKE Kolozsvár 1891!

