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Téli séták hóval borított utakon
Szép a tél, kirándulj hóban is!
A kirándulók kedvenc évszaka az ősz; a tarka őszi táj, a sokszínű erdők, az őszi kék ég túrázni csábít minden természetkedvelőt. A tél beálltával aztán
elcsendesednek az erdők, pedig megfelelő felkészüléssel egy
téli túra is remek hétvégi program lehet. A hófödte erdő más
élményt nyújt, mint tavasszal
vagy nyáron, ilyenkor még frissebb levegőben lehet élvezni az
erdőjárást. Még szebb a táj, amikor leesik a friss hó, és elsőként
tapossuk az utat a ropogó hóban.
A téli időszakban tudnunk
kell, hogy a lakott településektől
távolabb eső erdőkben, a hegyek
között akár öt-nyolc fokkal is hidegebb lehet a városokban mért
hőmérsékletnél. Általában a hóréteg vastagsága is nagyobb, az
erdőben akár tíz-ötven centiméterrel nagyobb hóra is számíthatunk, mint a települések útjain. Ezért nagyon fontos, hogy
a szokásosnál alaposabban, tudatosan készüljünk fel már egy
rövidebb téli kirándulásra is. A
nagy hóban egy pár túrabot is
jól jöhet, és jó szolgálatot tehet
néhány tartalék száraz, meleg
ruhadarab.
Télen nagyon lényeges a réteges öltözködés. A kéz és a láb
érzi először hideget, ezért sapka,
sál, kesztyű kötelező; jobb egy
vékonyabb, külső szél- és vízálló réteget viselni, alatta több
meleg réteggel, mint egy darab
bélelt kabátot. Fontos még a meleg túrazokni, de a dupla zokni
nem praktikus. Bakancs fölé érő

lábszárvédőt is érdemes beszerezni, így nem ázik be a bakancsunk, és nem vizesedik fel térdig a nadrágunk, lehetőleg vízálló túrabakancsban induljunk
útnak.
Amikor kiválasztjuk a túránk útvonalát, érdemes számításba vennünk, hogy télen a
megszokott tempónknál jóval
lassabban tudunk haladni. Télen az erdőt járni nagyon szép,
de nem veszélytelen. A letaposott hó összefagyhat, ezért a sétautak, turistautak jegesek, síkosak lehetnek. Ahol viszont
nincs letaposva a hó, az okozhat problémát, hogy egyáltalán
nem látja az ember a terepviszonyokat.
A SZERZŐ FELVÉTELEI

PÁL GYÖNGYI

Túrával búcsúztunk
az óévtől…
December 15-én a hagyományos borforraló túrára indultunk, a Bácsi-torok egyik tisztására – Szilágyi András már több
mint 20 éve szervezi meg ezt a
túrát minden év decemberében.
A résztvevők egy része a Törökvágás felől érkezett a Hója-erdőn keresztül, mások Kisbács
irányából jöttek, a 31-es autóbusz végállomásától. Éjszaka
elég sok hó esett: ez volt az első
hó az idei télen, szép fehér volt
minden. Hó takarta az utakat, és
fehérek voltak a fák is az ágakra tapadt hótól. Bort forraltunk,
szalonnát sütöttünk, és örvendtünk a friss hónak, kellemes
hangulatban telt a kirándulás.
December utolsó szombatján ismét egy téli túrával búcsúztunk az óévtől. Előző dél-

A Hója-gerinc havas ösvényein

Szalonnasütés a Bácsi-torok tisztásán
után és éjszaka esett az eső.
Biztosra vettük, hogy az utak
nagyon sárosak és csúszósak
lesznek, hiszen a városban teljesen elolvadt a hó. A Monostori negyedből indultunk az
M21-es autóbusszal, de ahogy
elhagytuk a szászfenesi Leányvár negyedet, az erdőben már
hóval borított ösvényeken jártuk be a Medve-gerincet és a
Tótfalusi-hágót. A hágóról szépen látszott a Havas-Bükk, az
Árpád-csúcs, a Gorbó-gerinc,
a Leányvár kettős csúcsa és a
Kis-Szamos völgye is.

…és túrával indult
az új esztendő
Január második napján Székely
Lavotta és Fazakas Feri szervezésében indultunk a szintén hagyományos évnyitó („józanító”) túrára a Bükkbe. Több mint
50-en vettünk részt, nem riadva
vissza az időjárás szeszélyeitől,
a havas-csúszós úttól s a hózáportól, amely útközben zúdult
ránk – végül szétszóródtak a hófelhők, és szép napsütés ragyogta be a havas tájat, jelezve ezzel,
hogy sok szép kirándulás vár
ránk az új esztendőben.
Január 13-án szintén havas
reggelen indultunk a 38-as autóbusz Széchenyi téri megállójából
egy téli sétára, 25-ön gyűltünk
össze. A Fellegvár/Gruia negyedi
végállomásától kezdtük gyalogtúránkat, a Vadász/Vânătorului
utcán indultunk a Törökvágás
irányába. Az utca a domb gerincén haladt, a tetőn sok szép új
ház épült, valószínűleg a szép
kilátás miatt építkeztek ide. Egy
fából készült magasságjelző tornyocskát is láttunk a gerincen,
ez egy kilátópont volt a városra: a
Rákóczi-hegy kilátója (régi leírásokban a sétatér nagyhídjától a
monostori határ kezdetéig terjedő szőlőhegy neve volt Rákóczihegy, Bornyúmálnak is nevezték
ezt a részt). Az építkezések miatt
a meredeken levágott domboldalon nehéz megközelíteni a kilátót, de az új tömbházak parkolójából megcsodálhattuk az alattunk elterülő várost. Elértük a
Törökvágáson áthaladó aszfaltos

utat, elhaladtunk a falumúzeum
kapuja előtt – melynek udvarán
most a Donát-szobor áll –, majd a
gerincen haladó felső úton mentünk tovább, egy darabig a Hójaerdő fái közt. Néhány helyen ki
tudtunk nézni a gerincről, és bámultuk az alattunk elterülő város panorámáját, sajnos a kilátás a szürke hófelhők miatt kissé elmosódott volt. A frissen hullott hó sok embert kicsalogatott
a Hójába, főleg gyermekek és fiatalok szánkóztak a domboldalakon, örvendezve a friss hónak.
Elmentünk a legelő szélén, majd
ismét erdőben haladtunk tovább.
Nemsokára az út kétfelé vált,
balra felfelé emelkedett. Házakat láttunk, kerítéseket és a mobiljelt erősítő tornyot. Még egy
kis emelkedő következett, és hamarosan a Kányafő (506 m) nevű
dombra értünk. A domb tetején
néhány évvel ezelőtt még egy kilátótorony állt. Onnan elénk tárult a város, a Kis-Szamos völgye, délen a Feleki-gerinc a nagy
kiterjedésű Bükk-erdővel, nyugat felé pedig a Gyalui-havasok.
A Kányafőn a múlt század elején EKE-menedékház állt, amely
1908-ban leégett.
A Hajtás-völgyben épülő
tömbházak és a szászfenesi bekötőút miatt a Donát út felső részén
a forgalom megnőtt. A keskeny
út szélén a gyalogosnak már hely
sem maradt, járda pedig egyáltalán nincs, ezért a kényelmesebb
és biztonságosabb megoldást választva, a Kányafői út felső vége
felé vettük az irányt, és ezen ereszkedtünk le a Donát negyedbe.
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túratársunk!
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EKE-teljesítménytúrák
2019-ben

Mivel



szeretnénk véglegesíteni a kolozsvári EKE csucsai
kulcsosházának szabályzatát/
házirendjét, várjuk a szöveggel kapcsolatos javaslatát, észrevételét, kiegészítését az info@
ekekolozsvar.ro e-mail-címre. A
házirend jelenlegi szövege a következő pontokat tartalmazza:
HÁZIREND
Köszönjük, hogy a csucsai
kulcsosházat választotta. Tartalmas kikapcsolódást kívánunk Önnek, csoportjának, barátainak. A kulcsosház szolgáltatásaihoz és a környék adottságaihoz kapcsolódóan szívesen
ajánlunk programokat, túraútvonalakat. Szeretnénk, ha minél jobban éreznék magukat, és
nagyon örülnénk, ha máskor is
visszatérnének. Annak érdekében, hogy pihenésük zavartalan
lehessen, valamint azért, hogy
ezt a házat más csoportok is
egyenértékűen használhassák,
kérjük, olvassa el együttműködési feltételeinket!
1. A kulcsosház helyiségeiben és a hozzá tartozó területen
csak előre bejelentett/egyeztetett csoportok tartózkodhatnak.
A napi díj: EKE-tagoknak 8 lej,
nem EKE-tagoknak 15 lej, gyerekeknek 5 lej.
2. Foglalási szándékukat a
bérleti díj befizetésével biztosíthatják és erősíthetik meg. A foglalás idejének pontos visszaigazolásáról külön tájékoztatást
kapnak szóban vagy e-mailen.
3. Amennyiben rendezvény,
házibuli, parti céljára kívánják
igénybe venni a házat, kérjük,
ezt mindenképp jelezzék nekünk.
4. A házban mindig találnak
vizet, gyertyát, gyufát, tűzifát,
papírt. Kérjük, figyeljenek arra,
hogy mindenből több maradjon,
mint amennyit találtak.
5. A vendégház jól felszerelt
konyhával rendelkezik. Kérjük,
étkezésre ezt a helyiséget használják.
6. A házban tisztítóeszközöket is találnak. Kérjük, távozás
előtt szíveskedjenek a használt
helyiségek kitakarítására időt
szánni, azokat tisztán átadni, a
konyhában a használt edényeket, evőeszközöket elmosogatni.
7. Kérjük, a következő alapvető szabályokat minden körülmények között tartsák tiszteletben:
• Dohányozni tilos a ház valamennyi helyiségében!
• A szemetet az erre a célra kijelölt tárolókba kérjük elhelyezni!
• Kérjük, gondoskodjanak
arról, hogy a bútorok a helyükön, és eredeti állapotukban
maradjanak meg!
• A kályhát begyújtott állapotban ne hagyják felügyelet
nélkül!
• A szabadban csak a kiépített tűzrakó helyen rakjanak tüzet!
8. Abban az esetben, ha bármi meghibásodik, szíveskedjenek ezt haladéktalanul jelezni.
Ha jól érezték magukat nálunk, kérjük, vigyék hírét a
kulcsosháznak, és tapasztalataikkal együtt adják tovább barátaiknak, ismerőseiknek. Végül pedig ne felejtsék el aláírni
a vendégkönyvet!
Kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk!
EKE-Kolozsvár

IV. Téli Túraléces és Gyalogos Teljesítménytúra
Időpont: 2019. február 9., szombat
www.facebook.com/ekeudvarhely
III. Udvarhely körüli Teljesítménytúra
Időpont: 2019. május 4., szombat
www.facebook.com/ekeudvarhely
Jókai Mór Emlék- és Teljesítménytúrák, XXII. kiírás
Időpont: 2019. május 11., szombat
www.teljesitmenyturak.ekekolozsvar.ro
VI. Erőss Zsolt Teljesítménytúra
Időpont: 2019. május 25., szombat
www.ekegyergyo.ro
XIV. Tour de Túr Teljesítménytúra
Időpont: 2019. június 1., szombat
www.tourdetur.ro
Vasvári Pál Emlék- és Teljesítménytúra, XIX. kiírás
Időpont: 2019. június 29., szombat
http://teljesitmenyturak.ekekolozsvar.ro
Kós Károly Emlék- és Teljesítménytúrák, XVI. kiírás
Időpont: 2019. augusztus 17., szombat
http://teljesitmenyturak.ekekolozsvar.ro
XVII. Hargita Teljesítménytúra
Időpont: 2019. szeptember 7., szombat
www.facebook.com/ekeudvarhely
IX. Dél-Hargita Teljesítménytúra
Időpont: 2019. szeptember 14., szombat
www.cseke.ro
XIII. Teleki Samu Emlék- és Teljesítménytúra
Időpont: 2019. szeptember 21., szombat
www.ekemvh.ro
III. Háromszéki Teljesítménytúra
Időpont: 2019. szeptember 28., szombat
www.heke.ro

Bakancslista

Február

2. (szombat): Meszes-hegység: Gerebenhegy, Barlangvölgyi jeges sziklavájat (20 km, 650 m szintkülönbség). Szervező: Kiss János. Érdeklődni telefonon.
Február 3. (vasárnap): Kirándulás a Barlang-völgybe:
Hodosfalva – jegesbarlang – Felsőfüld (10 km). Találkozás 8 órakor a Flip előtt. Szervező: Vlád Pál. Érdeklődni telefonon Kosztin
Erikánál.
Február 6. (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).
Február 7. (csütörtök): 18 órától választmányi gyűlés és a
túravezetői testület tanácskozása az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban (9-es terem, földszint).
Február 9. (szombat): Mikes-tető (14 km). Találkozás 8.45
órakor az M16 (40-es) autóbusz megállójában (a román színház
mellett). Szervező: Pál Gyöngyi.
Február 10. (vasárnap): Autóbuszos honismereti túra Nagyszebenbe (Kolozsvár – Szeben – Vízakna – Kolozsvár). Szervező:
Szima Márton. Információk a honlapon, a Facebookon, vagy telefonon.
Február 11. (hétfő): Házsongárdi séta. Találkozás 14 órakor
a temető bejáratánál. Szervezők: Kovács D. Zsuzsa és Lőrinczi
István.
Február 13. (szerda): István-forrás (9 km). Találkozás 10
órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
Február 16. (szombat): Lomb, Kajántói erdő, Bácsi erdő (25
km, 600 m szintkülönbség). Szervező: Kiss János. Érdeklődni telefonon.
Február 17. (vasárnap): Téli séta az erdőben: Pusztatopa –
Négyszegű-bérc – Vérteskő-bérc – Gorbó vasútállomás. Találkozás 9 órakor a Beta távolságiautóbusz-állomáson (a szatmári autóbusszal). Szervező: Szima Márton.
Február 20. (szerda): Cérna-forrás (8 km). Találkozás órakor
a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
Február 24. (vasárnap): Kajántói fenyves (12 km). Találkozás 9.15 órakor az M39-es autóbusz megállójában (a kisállomás
előtt). Szervező: Vlád Pál. Érdeklődni telefonon.
Február 26. (kedd): Kilimandzsáró: a fekete kontinens fehér csúcsa – Nagy Károly ismeretterjesztő előadása és élménybeszámolója 19 órától az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban (díszterem).
Február 27. (szerda): Rejtett-forrás (7 km). Találkozás 10
órakor a monostori végállomáson. Szervező: Székely Lavotta.
Márciusi előzetes

Március 17. (vasárnap): Jád-völgye: a tó vége – Jadolinavízesés (15 km). Szervező: Vlád Pál. Érdeklődni telefonon
Kosztin Erikánál.
Március 31. (vasárnap): Kirándulás a Fehér-Körösvízeséséhez és a Vidrai vízeséshez (14 km). Szervező: Vlád Pál.
Érdeklődni telefonon Kosztin Erikánál.
További naprakész információk a honlapon: www.ekekolozsvar.ro
A következő Erdély tájain február 15-én lesz.
Ügyfélszolgálat

Székház: Kolozsvár, Cardinal Iuliu Hossu (Fürdő) utca 20
szám, 13. ajtó.
Ideiglenes ügyfélszolgálati iroda: Magyar/21 decembrie 1989.
utca 116. (udvar, bal oldali épület), hétfőtől csütörtökig 10–14
óra között.
Pénztár, titkárság a székházban (Fürdő/Cardinal Iuliu Hossu
utca 20. sz., 13-as ajtó): hétfő 17–18, csütörtök 11–12 óra között, illetve a meghirdetett közgyűléseken és választmányi gyűléseken.
EKE-fotóklub: kedden 17 órától.
Könyvtár: hétfőn 17–18 óra között. Bejelentkezni telefonon.
Túravezetők, szervezők elérhetőségei
Kiss János 0364-807639
Kovács D. Zsuzsa 0747-070790
Kosztin Erika 0746-05592
Lőrinczi István 0747-136310
Pál Gyöngyi 0742-373546
Székely Lavotta 0748-036290
Szima Márton 0766-703575
Vlád Pál 0264-435866
Elnök: Szima Márton 0766-703575
Titkár: Branea Róbert 0723-400496
Pénztáros: Molnár Ildikó 0742-471280
Könyvtáros: Székely Lavotta

Rendezvényeire minden érdeklődőt
szeretettel vár az EKE – Kolozsvár 1891!

