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H

árom nagy bringatúrát is szervezett
a kolozsvári EKE szeptemberben:
három fővárost kapcsoltunk egybe
nagyszabású nemzetközi kerékpár-

túránkon, volt hegyi kerékpározás az Erdélyi-szigethegységben és bringás felvonulás Kolozsvár belvárosában. És szeptembernek még
nincs vége! A hónap utolsó szombatján, azaz

holnap mintegy 47 km-es gyermek- és családbarát kerékpártúra lesz a Székelykő körül
(részletek az októberi rendezvénytervben, a
szemközti oldalon).

Bécs–Pozsony–Budapest kerékpártúra
Akár 3 ország–3 főváros tú

rájának is nevezhettük volna
a szeptember 1–5. közötti eseményt. Már az első napon teljesítettük a képzelt elnevezés szerinti útvonalat: Budapestről indultunk busszal/tehergépkocsival Bécsig, majd (végig esőben)
kerékpárral jutottunk el Pozsonyba.
Összesen 42-en voltunk,
4-en Budapestről, a többiek Erdély különféle helységeiből:
31-en Kolozsvárról és környé-

kéről, összesen 5-ön képviselték Háromszéket, ketten pedig Szatmárnémetiből jöttek.
Egyesek közülünk összesen kb.
400 km-t tekertek, Pozsonyban, Komáromban és Párkányban is megfordultunk. Utolsó nap, mintegy ráadásként
egy nagyobb csoportunk Esztergomból Budapestre menet
felmászott a 756 m magas Pilisterőre is. Mindenki jó egészségben, megedződve és élményekkel gazdagodva tért haza.

Az esztergomi bazilika a Mária Valéria híd párkányi oldaláról
(Fotó: FILEP INGRID HELGA)

Kerékpártúra a Meleg-Szamos forrásvidékére
Szeptember 15-én, szomba

ton reggel Kissebesig vonattal
utazott a kerékpáros társaság,
onnan kitűnő aszfaltos úton,
Sebesvár–Székelyjó–Szkrind–
Havasrekettye–Doda Pilii útvonalon érkezünk Ponoréki szálláshelyünkre, a gyermektáborok rendezésére is alkalmas
üdülőfaluba.
Itt csatlakoztak hozzánk
az autós-kisgyerekes családok, összesen 8 személy. Délután együtt kerékpároztunk
a Meleg-Szamos mentén felfelé, egészen a Szamos-bazár
sziklaszorosának
bejáratáig,
egyesek ezalatt gyalogtúrázni
voltak.

Este közös étkezés és a házigazdák által gyújtott hatalmas
tábortűz emelte a hangulatot.
Másnap a 12 kerékpáros Kolozsvárig tekert viszsza gyönyörű napsütésben, a
következő útvonalon: Doda
Pilii–Smida–Felsőgyurkuca–
Poiana Horea–Funtineli tető–
Havasnagyfalu–Gyalu–Kolozsvár.
Mérőeszközöm szerint 180
kilométert tekertünk a kétnapos túra során.
Az autós társaság reggeli után, hazaindulás előtt gombászni indult, és az előző napi
záporoknak is köszönhetően
bőséges zsákmánnyal tért haza.

A jósikafalvi (Beliş) tó Felsőgyurkucáról nézve (Fotó: LŐRINCZ FERENC)

A ló farkától Mátyás fejéig – Vivat Mathias kerékpáros körút
Az idei Kolozsvári Magyar


Napok alatt, a több száz rendezvény között kissé „észrevétlenül” zajlott le, alig 25
résztvevővel a hasonló városi
kerékpáros körút, ezért arra
gondoltunk, hogy előre meghirdetve, szabályos módon
engedélyeztetve, szeptemberben újra megpróbáljuk összehozni.
És íme: több mint 50-en
gyűltünk össze a Főtéren, a „ló
farkánál”, szeptember 23-án vasárnap délután, ki háromkerekű „kerékpáron”, kisgyerekekkel tömött utánfutókkal, mások kerékpáron cipelt gyerkőcökkel, vadonatúj és oldtimer,
városi, hegyi és minden egyéb

bringával, különféle színes
EKE-pólókba öltözve.
A kérdés már előtte felmerült: mit is akarunk ezzel a
megnyilvánulással? Azt, hogy
azok, akik az EKE idei teljesítmény- és egyéb túráin találkoztak egymással, újra egymásra
leljenek, másfél órán keresztül
haladjanak együtt fegyelmezetten, szabályosan, egymásra
és másokra figyelve. Azt, hogy
örvendjünk az együttlétnek és
érezzük jól magunkat. És azt,
hogy mindenkit ösztönözzünk
arra, hogy ebben a zsúfolt városban igenis használja a kerékpárt (is), mert LEHET: ezt
bizonyítjuk mi, a fentebb lefestett színes gyülekezet!

A körút végén Mátyás lábánál (Fotó: LŐRINCZ FERENC)
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Szeptemberi séta napsütötte csucsai
dombokon
Eltelt a nyár, itt van a szeptember. Az idő még nyárias nappal,
de az éjszakák már egyre hűvösebbek, rövidülnek a nappalok, hamarabb sötétedik. A levelek zöld színe közt megjelenik a sárga-barna árnyalat. Kihasználva a szép időt, szeptember első felében a Csucsa környéki dombokon kirándultunk.
Szeptember 2-án kora reggel
tizenketten indultunk vonattal Csucsára, a Hârşu-tetőre terveztünk egy 10 km-es sétatúrát.
Az állomásról Poicu-patak hídja felé indulunk, onnan letérünk a Börvény (Vânători) felé
vezető útra, majd balra az EKEház felé. Itt nem időzünk sokat,
hanem elindulunk az aszfaltos
úton felfelé a temetőn keresztül. Innen egyre szebb kilátás
nyílik Csucsára és a Sebes-Körös völgyére. Néhány kanyar
után az aszfaltos út véget ér,
és egy elágazáshoz érünk. Balra meredeken indul felfelé egy
ösvény a domb oldalában, jobbra a másik út hátulról megkerüli a dombot, menedékesebben
halad felfelé. Arra indulunk,
mert úgy tervezzük, hogy a másik úton jövünk vissza, így egy
kört járunk be. A szekérút füves oldalon halad felfelé, elhagyunk egy kutat, innen kapja az
EKE-ház is az ivóvizet.
Házakhoz érünk, ezek már
a Csucsa községhez tartozó
Calea Lată település házai. Ezután egy rövid erdőrész következik szép nagy fákkal, elég
meleg a levegő, így jólesik a kellemes árnyék. Ismét füves rész
következik, innen már Csucsát
nem látjuk, de szép kilátás nyílik a Meszes hegység nyugati részére. Valószínűleg ezért
a szép kilátásért helyeztek ide
egy kis faházikót, amit inkább
filagóriának neveznénk, mert
oldalt körben nyitott, benne két
pad és asztal is található. Itt a
gyalogos megpihenhet, nézheti
a tájat, a fedél rossz időben az
esőtől is megvéd. Két éve he-

lyeztek el ilyen kis faházikókat a környéken, több helyen is,
a Sebes-Körös partján, a játszótér mellett. Leülünk pihenni,
elfogyasztjuk a kávénkat, egy
szendvicset vagy egy pohár üdítőt, kinek mi van a hátizsákjában. Rövid pihenés után folytatjuk utunkat, ismét egy csoport
ház következik, embereket nem
látunk, vasárnap délelőtt van,
valószínűleg templomban vannak; csend, nyugalom mindenfelé, még kutyaugatás sem hallatszik. Szép a táj, bármerre nézünk, erdők, legelők, egy-egy
tanya, széna összegyűjtve szépen boglyákba, az emberek állattenyésztéssel foglalkoznak,
kevés a megművelhető terület. Egy meleg, napsütéses szeptemberi napon minden nagyon
szép és kecsegtető. De mi történik, ha zuhog az eső, fúj a hideg szél, nagy a hó, jegesek az
utak? Üzletet nem láttunk errefelé, Csucsára járnak bevásárolni, ahol minden csütörtökön hetivásár is van, de addig több kilométer utat kell megtenni sokszor gödrös, sáros, csúszós utakon, elviselni az időjárás szeszélyeit.
Négyes elágazáshoz érünk.
Jobbra Calea Lată település központja, arra van a piros fedelű,
csinos tornyú kis falusi templom is. A középső utak lefelé
vezetnek a Semeni-patak völgyébe, onnan Körösfeketetóra
(Negreni). A negyedik út felfelé halad a Hârşu-Boceşti nevű
domb felé. Arra megyünk tovább, az út fokozatosan emelkedik a gerinc irányában, elhalad
egy tanya mellett. A legelőn lovak legelnek, csillog a szőrük a
napsütésben, egy kis szürke csikó is van velük. Nemsokára előkerül a gazda, idős ember, egyedül él, kicsit beszélgetünk, még
találkoztunk vele máskor is. Az
ő lovait láttuk, nagyon büszke
rájuk.
Nemsokára elérjük a gerincen levő házakat, az udvarokon
gyümölcsfák, szilva, alma. Az
idén jó az almatermés, az ágak

Szeptember 28. (péntek): látogatás a kolozsvári Történeti Mú

zeumba, ahol elsősorban az 1900-ban készült, Sissi arcképével
díszített EKE-zászlót fogjuk megnézni. Találkozás 14 órakor a
múzeum bejárata előtt. Szervező: Kovács Zsuzsa.
Szeptember 29. (szombat): Kerékpárostúra a Székelykő körül


– családoknak, gyermekeknek. Útvonal: Várfalva–Csegez–Székelyhidas–Oláhrákos–Rákos-patak mente–Nyírmező–Torockógyertyános–Torockószentgyörgy–Torockó–Borrév–Várfalva
(47
km, szintkülönbség ±684 m). Találkozás Várfalva központjában
reggel 8.30-kor, indulás a túrára 9 órakor. Túravezető: Széll Levente. Szervező: Branea Róbert.
Szeptember 30. (vasárnap): Kirándulás a Nagy-Molhás tőzegláp

hoz (Erdélyi-szigethegység, 16 km). Megközelítés autóbusszal vagy
személygépkocsival. Útvonal: Kolozsvár–Gyalu–Bánffyhunyad–
Nagykalota–Meregyó–Kőrizstető (Scrind-Frăsinet) – Havasrekettye–
Doda Pilii–Ponor-ék. Szervező: Branea Róbert. Érdeklődni telefonon. ♦ Séta a Bükkben (8 km). Találkozás 10 órakor a monostori
végállomáson. Szervező: Bagaméri Tibor.
Október 3. (szerda): Séta a Páter-gerincen (7 km). Találkozás


10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta
♦ 18 órától közgyűlés a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban
(fizikum, földszint).
Október 4–6. (csütörtök–szombat): Munkatúra Csucsán. Ta

lálkozás 7 órakor a vasútállomáson. Szervező: Bagaméri Tibor.
Bejelentkezni telefonon.
Október 7. (vasárnap): Havasrekettyei vízesés környéke; gom

básztúra (10 km). Találkozás 8 órakor a Flipnél. Szervező: Vlád
Pál. Érdeklődni telefonon Kosztin Erikánál.
Október 10. (szerda): István-forrás (9 km). Találkozás 10 óra

kor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
Október 11. (csütörtök): 18 órától választmányi gyűlés és a tú

ravezetői testület tanácskozása az Apáczai Csere János Elméleti
Líceumban (9-es terem, földszint).
Október 13. (szombat): Országos EKE-bál Gyimesközéplokon.


Érdeklődni Veres Áginál.
Október 13–14. (szombat–vasárnap): Csucsa–Feketetó (őszi


vásár). Szervező: Csorba Anna. Bejelentkezni telefonon.
Október 17. (szerda): Cérna-forrás (8 km). Találkozás 10 óra

kor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
Október 18–20. (csütörtök–szombat): Munkatúra Csucsán.


Találkozás 7 órakor a vasútállomáson. Szervező: Bagaméri Tibor.
Bejelentkezni telefonon.
Október 20. (szombat): Palacsintatúra, kerékpárral a


pusztatopai palacsinta-sütődéhez (80 km). Kolozsvár–Kajántó
(Chinteni)–Bodonkút (Vechea)/Diós (Deuşu)–Báboc (Băbuţiu)–Sólyomkő (Şoimeni)–Magyarújfalu (Vultureni)–Magyarfodorháza
(Fodora)–Nagyesküllő (Aşchileu)–Kisesküllő (Aşchileu Mic)–
Pusztatopa (Topa Mică)–Berend (Berindu)–Săliştea Veche–Csonkatelep (Săliştea Nouă)–Nádaskoród (Coruşu)–Nádaspapfalva
(Popeşti)–Kolozsvár. Találkozás 9-kor az állomás előtt. Szervező:
Szima Márton ♦ Kirándulás Nagyenyedre és a remetei kolostorhoz. Szervező: Szőcs Miklós. Érdeklődni telefonon.
Október 21. (vasárnap): Ökrök-völgye; vízesés, kilátók (16 km,


400 m szintkülönbség), vonattal (TFC) Barátkáig. Találkozás 6.50
órakor a vasútállomáson. Szervező: Pál Gyöngyi.
Október 24. (szerda): Rejtett-forrás (7 km). Találkozás 10 óra

kor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
Október 27. (szombat): Az őszi erdő színei: Szelicse–Havas

bükke (Recea, 759 m)–Tótfalusi-erdő (Medve-gerinc)–Szászfenes
(14 km). Találkozás 8.45 órakor az M16-os autóbusz román színház melletti megállójában. Szervező: Pál Gyöngyi.
Október 28. (vasárnap): Ronki–Pociovalişte-szorosok túrája


(15 km, szintkülönbség 700 m). Megközelítés kiskocsikkal. Találkozás 8 órakor a Flipnél. Szervező: Mezei Elemér. Érdeklődni telefonon ♦ Séta a Bükkben (8 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Bagaméri Tibor. ♦ Autóbuszos honismereti kirándulás Máramarosszigetre és Nagybányára. Szervező:
Branea Róbert. Részletek az EKE honlapján és Facebook-oldalán.
Október 31. (szerda): Gorbó-völgye (8 km), EKE-forrás (20


km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervezők:
Székely Lavotta és Fazakas Ferenc.

szakadnak le a súlytól. Elhagyva a házakat, a gerincről egyre szebben terül el a táj, most
már ismét Csucsára is rálátunk.
Alattunk egy meredek oldal,
ahol egy hosszú sávon ki vannak törve a fák. Az elmúlt év
szeptemberében erős szélvihar
döntötte ki őket, amikor az állomás melletti nagy fenyők is kitörtek. Traktornyomok látszanak, megpróbálják kivontatni
a kitört fákat. Elérünk egy romos házhoz, innen még egy kis
emelkedő és a tetőn vagyunk. A
Hârşu-tető (684 m) nem tartozik
a legmagasabb csúcsok közé, de
tiszta időben a körpanoráma
csodálatos. Alattunk Csucsa és
a Sebes-Körös völgye, azon túl a
Vlegyásza előhegyei, mögöttük
a Vlegyásza 1836 m-es gerince magaslik, tőle nyugatra a Királyerdő hegység. A Réz-hegység lapos tetői és hegyhátai sehol sem érik el az 1000 métert,
legmagasabb csúcsai a NagyMagura (917 m), az Almácskatető (882), a Cornu-csúcs (903
m) és a Dealu Ponor-csúcs (801
m). Azon túl a Berettyó forrásvidéke és a szilágysági dombvidék következik. A Réz-hegységet kelet felől a Meszes hegységtől Csucsa és Perje között a
669 méter magasságú Plopishágó választja el. Jól látszik a
Meszes hegység legmagasabb
csúcsa, a piramis alakú PerjeiMagura (996 m). Megkeressük
a Hârşu-tető legmagasabb pontját jelző követ és csúcsfotót készítünk. Ebédszünetet tartunk
egy nagy nyárfa árnyékában,
majd indulunk lefelé Csucsára.
Az út most rövidebb, de meredekebb. Igyekszünk lefelé, dél
van, a nap nagyon melegen süt,
lent megpihenünk az EKE-ház
udvarán az árnyékban, és friss
vizet veszünk.
A vonat indulásáig még van
egy kis idő, elsétálunk a SebesKörös partján egy nagyobb tisztásig, amit a helybeliek „futballpályának” neveznek, délután
17.15-kor érkezik a vonatunk, és
visszautazunk Kolozsvárra.

Novemberi előzetes
November 2. (péntek): Megemlékezés az EKE halottairól a


Házsongárdi temetőben. Szervező: Lőrinczi István.
November 9–11. (péntek–vasárnap): Vári László emléktúra a


Vlegyászára. Szervező: Szilágyi András.
November 18. (vasárnap): Őszi séta a pusztatopai erdőben (20


km). Szervező: Szima Márton.
További naprakész információk: www.ekekolozsvar.ro
Ügyfélszolgálat
Pénztár,


titkárság a székházban (Kolozsvár, Fürdő/Cardinal
Iuliu Hossu utca 20 sz., 13-as ajtó): hétfő 17–18 óra, csütörtök 11–
12 között, illetve a meghirdetett közgyűléseken és választmányi
gyűléseken. ♦ EKE-fotóklub: kedden 17 órától. ♦ Könyvtár: hétfőn
17–18 óra között. Bejelentkezni telefonon.
Túravezetők, szervezők elérhetőségei
A SZERZŐ FELVÉTELE

PÁL GYÖNGYI

Októberi rendezvények

Csoportkép a Hârşu-tetőn

Bagaméri Tibor 0742-776930
Csorba Anna 0740-407652
Fazakas Ferenc 0752-640319
Kiss János 0364-807639
Kosztin Erika 0746-055926
Mezei Elemér 0724-892797
Lőrinczi István 0747-136310
Pál Gyöngyi 0742-373546
Székely Lavotta 0748-036290

Szilágyi András 0742-625130
Vlád Pál 0264-435866
Veres Ági 0723-159000
Elnök: Szima Márton 0766-703575
Titkár: Branea Róbert 0723-400496
Pénztáros: Molnár Ildikó
0742-471280
Könyvtáros: Székely Lavotta

