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Június


27. (szombat): Bánffy Miklós Emlék- és Teljesítménytúrák (II. kiírás). Információk és bejelentkezés a honlapon: teljesitmenyturak.ekekolozsvar.ro ♦ Bácsi-torok (7-8
km). Találkozás a 31-es autóbusz Széchenyi téri végállomásán
9.45–10.00 között (az autóbusz 10 órakor indul). Szervező: Kovács D. Zsuzsa.
Július 1. (szerda): Hagyományos séta a Páter-gerincen (7

km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Szabó János.
Július 2–4. (csütörtök–szombat): Háromnapos sátorozás a

Cérna-forrásnál. Érdeklődni telefonon. Szervező: Fazakas Ferenc.
Július 4/5. (szombat vagy vasárnap): Bagolysűrű (20 km,

300 m szintkülönbség) – vadcseresznyeszüret. Érdeklődni telefonon. Szervező: Kiss János.
Július 8. (szerda): Hagyományos séta az István-forráshoz (9

km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Szabó János.
Július 9–12. (csütörtök–vasárnap): Csucsa: takarítás az

EKE-házban, szombat és vasárnap 25 km-es túrák 1000 m szintkülönbséggel. Utazás vonattal vagy kiskocsival. Érdeklődni telefonon. Szervező: Kiss János.
Július 11. (szombat): Vasvári Pál Kerékpáros Emlék- és Tel
jesítménytúra. Információk és bejelentkezés hamarosan a honlapon: teljesitmenyturak.ekekolozsvar.ro/vasvaribringa ♦ Feleki
tévétorony – Nagy-Csolt (25 km). Találkozás 8.15 órakor a 20-as
(borháncsi) autóbusz román opera melletti megállójában. Szervező: Fazakas Ferenc.
Július 12. (vasárnap): Magyarfenesi fenyves (15 km). Talál
kozás 9 órakor az M21-es autóbusz Bucium utcai megállójában.
Szervező: Csorba Anna.
Július 15. (szerda): Hagyományos séta a Cérna-forráshoz (8

km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Szabó János.
Július 18. (szombat): Vonatos kirándulás a Révi-szorosba,

látogatás a Zichy-barlangba. (Belépődíj a barlangba: felnőtt 10
lej/fő; diák, nyugdíjas 5 lej/fő). Találkozás 6.45–7.00 óra között
a vasútállomás előtt, jegyvásárlás helyben, egyénileg. A TFCvonat 7.18-kor indul. Szervező Kovács D. Zsuzsa.
Július 18–19. (szombat–vasárnap): Gyalui-havasok kisko
csikkal – 20-25 km-es túrák 800-1000 m szintkülönbséggel. Érdeklődni telefonon. Szervező: Kiss János.
Július 22. (szerda): Hagyományos séta a Rejtett-forrásnál (7

km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Szabó János.
Július 25. (szombat): Majláth-kút (16 km). Találkozás 8.45
kor az M16-os autóbusz román opera melletti megállójában.
Szervező: Pál Gyöngyi.
Július 25–26. (szombat–vasárnap): Kisbányahavas üdülő
telep kiskocsikkal. Onnan túrák az Öreghavasra (20 km, 500 m
szintkülönbség) és a Bélavárhoz (18 km, 800 m szintkülönbség). Érdeklődni telefonon. Szervező: Kiss János.
Július 29. (szerda): Hagyományos séta a Páter-gerincen (7

km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Szabó János.

Újra túraösvényeken, a Leányvártól
Havasbükkéig
Az elmúlt három hónapban a
koronavírus-járvány miatt nem
kirándulhattunk, eltelt a szép
tavasz anélkül, hogy végignézhettük volna a természet ébredését. Itt a június, már a nyár
kezdete. A járvány terjedését
megakadályozó szigorú rendeletek részleges feloldása lehetővé tette, hogy újra túrázni induljunk szabadidőnkben.
PÁL GYÖNGYI
Június 13-án, szombaton a Bucium
utcai (Monostor negyed) autóbuszmegállóban gyülekezünk és izgatottan várjuk, hogy induljunk egy
jó kis kirándulásra. Reggel 9 óra
előtt rendre érkezünk hátizsákkal felszerelve a meghirdetett találkozóhelyre. Rövid idő alatt jó
kis csoport gyűl össze, túravezetőnk Csorba Anna. Örvendünk a
viszontlátásnak, a találkozásnak
és annak, hogy néhány órára magunk mögött hagyjuk a város zaját, élvezhetjük az erdők csendjét, a virágos réteket, a friss levegőt, mindez nagyon hiányzott az
elmúlt hetekben. A régi ismerősök
mellett új túratársak is érkeznek.
A csoportban szinte minden korosztály képviselteti magát, fiatalok, idősebbek és gyerekek is, öszszesen 15-en indulunk útnak. Az
időjárás-előrejelzés nem a legbiztatóbb, sajnos az utóbbi hetekben
nagyon hirtelen változik az idő,
kiszámíthatatlan. Hideg és meleg
napok váltakoznak, hol nyárias,
hol fázunk, sokszor magas a páratartalom vagy hirtelen beborul,
ijesztő fekete felhők borítják be az
eget, záporok, zivatarok, jégesők
jönnek. A kirándulás előtti éjszaka is esett az eső, de a reggeli induláskor már kék ég virít felettünk
és melegen süt a nap, felszárítva az
utakat és ösvényeket.
Autóbusszal utazunk Szászfenesre, a Leányvár nevű lakóne-

A SZERZŐ FELVÉTELEI

Júliusi bakancslista

Mindenféle korosztálynak hiányzott már a kirándulás
gyedig. Itt az új tömbházak között indulunk felfelé a Leányvár
nevű ikerdombokra vezető úton.
Ez az erdő borította domb kettős
csúcsával Szászfenestől délre található, a keleti csúcson (557 m,
ez a Várhegy) régi vár maradványai láthatók az erdőben, a várhoz fűződő legendákból származik a Leányvár elnevezés. A
domb lábánál elterülő lakónegyed is innen kapta a nevét. Az út
meredeken halad felfelé a nyugati csúcsra, onnan beereszkedünk
egy nyeregbe, majd kimászunk a
Várhegyre, a várromokhoz. A közelben levő kilátópontról megcsodáljuk a tájat. Visszatérünk
a nyeregbe és az erdőben folytatjuk utunkat a kolozstótfalusi
hágó felé. Kiérünk az erdőből, füves, bozótos rész következik, belátszik a tótfalusi völgy. Elérjük a
falu szélét, sok új ház épül itt a
hágón. Lent, a Bocsor-patak völgyében hosszan elnyúlik a falu.
Nem ereszkedünk le, hanem a falutól nyugatra levő erdő borítot-

Ügyfélszolgálat
Kolozsvár, Magyar/1989. december 21. utca 116. (az udvarban,
a bal oldali épület), hétfőtől péntekig 10–16 óra között. Irodavezető: Kismihály Boglárka (0771-535848). ♦ Pénztár: az ügyfélszolgálati irodában.
További naprakész információk a honlapon: www.
ekekolozsvar.ro
Túravezetők, szervezők elérhetőségei
Csorba Anna 0740-407652
Fazakas Ferenc 0752-640319
Kiss János 0364-807639
Kovács D. Zsuzsa 0747-070790
Pál Gyöngyi 0742-373546
Szabó János 0757-220682
Elnök: Szima Márton 0766-703575
Titkár: Branea Róbert 0723-400496
Várromok, ikerdombok közt a Leányvárban

ta gerinc felé folytatjuk utunkat.
Elhagyunk egy telefonjel-erősítő tornyot és egy emlékművet, tovább az út hosszan, szép erdőben
vezet a gerincen déli irányba. Ez
a rész Kereszthegy és Medvehegy
néven szerepel a Kolozsvár és környéke térképen. A Kolozstótfalu
feletti legelőkre érünk, az erdő
szélét követve meredek emelkedőn jutunk fel egy széles fennsíkra. Innen jól látható Szelicse település, a Kismagura (826 m) és a
Feleki-gerinc zárja a kilátást dél
felé. Kelet felé is erdő terül el, ott
található az EKE-forrás. A fennsík északi oldala meredeken lejt,
erdő borítja, nyugat felé haladunk az erdő széle és a szántóföld
között, a gabonatáblában tengernyi pipacs virít. Elérjük a plató
szélét. Az itt levő magassági pont
a Havasbükke-csúcs (759 m). Innen az oldal meredeken lejt nyugat felé, a Rákos-patak völgyébe,
ott halad az erdélyi autópálya,
szép a kilátás a Gyalui-havasokra. Déli irányba a Székelykő és a
Tordai-hasadék körvonalai jól kivehetők.
Ez a túránk legtávolabbi pontja, innen visszatérünk a Tótfalu
feletti legelőkig, szépen belátszik
északra a Kis-Szamos völgye. Június közepe van, az erdők és a rétek még megőrizték friss, üdezöld
színüket, még nem perzselte meg
a nyár forrósága. A rét tele margarétával és németszegfűvel, csiperkegombát is találunk a fű között. A Gorbó-gerinc felé folytatjuk utunkat, hol erdőn keresztül,
hol füves réteken haladunk Kolozsvár felé a gerincen. Ahogy közeledünk, egyre szebben látszik a
város. Este fél hét körül érkezünk
haza kissé fáradtan a szép és látványos kirándulásról, a megtett
20 km-es út után. Az időjárás is
kedvezett, egész nap szép nyári időnek örvendhettünk, csak éjszakára érkezett meg az eső.
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Óvintézkedések mellett megtartjuk a Bánffy-teljesítménytúrákat!
Sok újítás, korlátozott létszám, új túraútvonalak
Családbarát gyalogos és kerékpáros túraváltozatokkal is készülünk az idei Bánffy Miklós Emlék- és Teljesítménytúrákon, hogy kicsiktől nagyokig minden érdeklődő kiválaszthassa a számára legmegfelelőbb próbatételt. Az önkormányzat nyitottságának és segítségének köszönhetően az
esemény epicentruma idén is
Kalotaszentkirály-Zentelke
lesz, így minden előre regisztrált résztvevőnek itt kell bejelentkeznie és átvennie indítócsomagját.

A korlátozások lazításának köszönhetően úgy döntöttünk,
hogy speciális körülmények között megszervezzük a június
27-re meghirdetett Bánffy Miklós Emlék- és Teljesítménytúrákat. Ehhez viszont nagy szükségünk lesz a túrázók közreműködésére és felelősségtudatos viselkedésére is. Éppen
ezért mindenkit megkérünk,
hogy figyelmesen olvassa el a
honlapon
(teljesitmenyturak.
ekekolozsvar.ro) található Túraszabályzat és Fontos információk menüpont tartalmát a későbbi félreértések elkerülése érdekében, különös hangsúlyt fektetve a Járványügyi szabályok
és ajánlások fejezetre.
A különleges helyzetre való
tekintettel létszámkorlátot vezettünk be, ezért maximum
250 előre bejelentkezett és befizetett résztvevőt tudunk fogadni. A helyszíni regisztráció lehetőségét nem tudjuk felajánlani. Bár egyes túraváltozatok kiindulópontja nem
Kalotaszentkirály-Zentelkén
lesz, mégis mindenkinek itt
kell bejelentkeznie, hogy indítócsomagját átvehesse.

Bővített kínálat,
új túraútvonalak
Idén a kerékpárosok és a gyalogosok számára is készültünk újdonságokkal, bővítettük túrakínálatunkat, hogy gyerekektől felnőttekig mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb
változatot.
A Gy22 és Gy35 mellett egy
rövidebb körtúrát is kínálunk
kisgyermekes családok, idősebb
túrázók számára (Gyalogos Kőhegy A/B/C), három különböző alternatív útvonallal, amelyek közül majd a helyszínen
választhatnak a résztvevők. A
Gy35 ezentúl Gy35A/B név
alatt fut, ami azt jelenti, hogy a
székelyjói ellenőrzőpont után a
túrázók választhatnak az A és B
útvonalak közül.
A kerékpáros repertoár is
bővült egy 15 km-es és egy
37 km-es túrával, amely bárki számára könnyen teljesíthető. Emellett a hosszú túraváltozatok (K60/70, K85/95) esetén is
behoztunk néhány újítást, így
Székelyjón mindenki eldöntheti, hogy melyik útvonalon fejezi be a túrát.
A túrák nyomvonala letölthető a honlapról, de térképekkel is készülünk a résztvevők
számára, amelyeket az indítócsomagban fognak megkapni. A
könnyebb tájékozódás érdeké-

LŐRINCZ FERENC/ARCHÍV

KISMIHÁLY BOGLÁRKA

Siess regisztrálni: 250-nél határidő előtt lezárjuk a jelentkezést
ben mutatjuk a különböző túraváltozatok útvonalát.
A Gyalogos Kőhegy A/B/C
útvonala vázlatosan:
Kalotaszentkirály-Zentelke,
lakodalmas terem (bejelentkezés) – Kőhegy tava (1. EP; A,
B) – Hármas kőszikla-csúcs (2.
EP) – Tomordok-csúcs (3. EP; B,
C) – Kalotaszentkirály-Zentelke,
lakodalmas terem (cél).
A Gyalogos 22 útvonala vázlatosan:
Kalotaszentkirály-Zentelke,
lakodalmas terem (bejelentkezés) – Stanciu-tisztás (rajt) –
Rekiceli (Menyasszony fátyla)vízesés (1. EP) – Fehér-kövek (2.
EP) – Vlegyásza menedékház (3.
EP) – Havasrogoz (Rogojel), mamutfenyő (4. EP) – Székelyjó
(Săcuieu) (cél).
A Gyalogos 35A útvonala
vázlatosan:
Kalotaszentkirály-Zentelke,
lakodalmas terem (bejelentkezés)
– Stanciu-tisztás (rajt) – Rekiceli
(Menyasszony
fátyla)-vízesés
(1. EP) – Fehér-kövek (2. EP) –
Vlegyásza menedékház (3. EP) –
Havasrogoz (Rogojel), mamutfenyő (4. EP) – Székelyjó (Săcuieu)
(5. EP) – Kőhegy tava (7. EP) –
Kalotaszentkirály-Zentelke (cél).
A Gyalogos 35B útvonala
vázlatosan:
Kalotaszentkirály-Zentelke,
lakodalmas terem (bejelentkezés) – Stanciu-tisztás (rajt) –
Rekiceli (Menyasszony fátyla)vízesés (1. EP) – Fehér-kövek (2.
EP) – Vlegyásza menedékház (3.
EP) – Havasrogoz (Rogojel), mamutfenyő (4. EP) – Székelyjó
(Săcuieu) (5. EP) – Hármas kőszikla-csúcs (6. EP) – Kőhegy
tava (7. EP) – KalotaszentkirályZentelke (cél).
A Bánffy K15 kerékpártúra
útvonala vázlatosan:
Kalotaszentkirály-Zentelke,
lakodalmas terem (rajt) – Kőhegy tava (1. EP) – Magyarókereke (Alunişu) – Kalotaszentkirály-Zentelke,
lakodalmas
terem (cél).
A Bánffy K37 kerékpártúra
útvonala vázlatosan:
Kalotaszentkirály-Zentelke,
lakodalmas terem (rajt) – Kőhegy
tava (1. EP) – Székelyjó (Săcuieu)

(2. EP) – Sebesvár (Bologa)
(3. EP) – Marótlaka (Morlaca)
– Malomszeg (Brăişoru) –
Kalotaszentkirály-Zentelke, lakodalmas terem (cél).
A Bánffy K60/70 kerékpártúra útvonala vázlatosan:
Kalotaszentkirály-Zentelke,
lakodalmas terem (rajt) –
Nagykalota (Călata) – Meregyó
(Mărgău) – Szkrind (ScrindFrăsinet)
–
Havasrekettye
(Răchiţele) (4. EP) – Rekiceli
(Menyasszony fátyla)-vízesés (5.
EP) – Havasrekettye – Székelyjó
(Săcuieu) (6. EP)
Bánffy
K60:
Székelyjó
(Săcuieu) (6. EP) – Kőhegy tava
(7. EP) – KalotaszentkirályZentelke, lakodalmas terem (cél).
Bánffy
K70:
Székelyjó
(Săcuieu) (6. EP) – Sebesvár
(Bologa) (7a. EP) – Kalotaszentkirály-Zentelke, lakodalmas terem (cél).
A Bánffy K85/95 kerékpártúra útvonala vázlatosan:
Kalotaszentkirály-Zentelke,
lakodalmas terem (rajt) –

Magyarvalkó (Văleni) – Magyargyerőmonostor
(Mănăstireni)
(1. EP) – Jósikafalva (Beliş)
(2. EP) – Kerekhegy (Dealu
Botii) (3. EP) – Havasrekettye
(Răchiţele) (4. EP) – Rekiceli
(Menyasszony
fátyla)-vízesés
(5. EP) – Havasrekettye –
Székelyjó (Săcuieu) (6. EP).
Bánffy
K85:
Székelyjó
(Săcuieu) (6. EP) – Kőhegy tava
(7. EP) – Kalotaszentkirály-Zentelke, lakodalmas terem (cél).
Bánffy
K95:
Székelyjó
(Săcuieu) (6. EP) – Sebesvár
(Bologa) (7a. EP) – Kalotaszentkirály-Zentelke,
lakodalmas
terem (cél).

Utazási lehetőségek
Az utazást Kalotaszentkirályra
(Gy22,
Gy35A/B,
Gyalogos
Kőhegy A/B/C), a rajthoz Havasrekettyére (Gy22, Gy35), Kalotaszentkirályról a túra kiindulópontjáig (Gyalogos Kőhegy
A/B/C), Székelyjóról Kalota-

Járványügyi szabályok
és ajánlások a túra alatt
• Teljesítménytúránkon csak az a túrázó vehet részt, aki a rendezvény előtti 14 napban nem lépett kapcsolatba olyan személlyel,
akinél fennállt a koronavírussal való fertőzés gyanúja vagy beigazolódott a fertőzése, valamint nincs semmilyen fertőző légúti betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség stb.).
• A többi résztvevő védelmének érdekében a szervezők fenntartják
a jogot, hogy a bejelentkezésnél/rajtnál megmérjék a túrázók testhőmérsékletét, és indokolt esetben megtiltsák a túrán való részvételt.
• Zárt helyiségekben (lakodalmas terem, busz stb.) kötelező a védőmaszk viselete és fontos az érintkezés kerülése.
• A bejelentkezésnél/rajtnál, ellenőrzőpontoknál, étkezésnél és a
túra során kötelező a hatályos törvény által előírt távolság betartása. Fontos, hogy a résztvevők a túraútvonalon kisebb, legtöbb hatfős csoportokban haladjanak.
• A fizikai érintkezés elkerülése érdekében a pontbírók csupán a
saját listájukra írják be az indulási/áthaladási/érkezési időpontot,
a matricát a túrázóknak kell beragasztaniuk az igazoló lapjukra és
beírniuk az idejüket. Továbbá az energiaellátó pontoknál a résztvevők nem nyúlhatnak be a tárolódobozokba, hanem a pontbíró
fogja nekik átnyújtani kérésre a becsomagolt energiapótlókat.
• Az ellenőrzőpontokat fertőtlenítőszerekkel látjuk el a résztvevők és a szervezők biztonsága érdekében, ugyanakkor mindenkinek javasoljuk, hogy saját fertőtlenítőszert is hozzon magával.
Ugyancsak ajánlott saját golyóstoll használata a nyilatkozat aláírásánál és az igazoló lapok kitöltésénél.

szentkirályra (Gy22), valamint
Kalotaszentkirályról
vissza
Kolozsvárra a szervezők biztosítják mikrobuszokkal vagy autóbuszokkal. Fontos, hogy regisztráció során mindenki a
megfelelő utazási lehetőséget
jelölje be.
A K60/70 és K85/95 túraváltozatok esetén a szervezők nem
biztosítják a résztvevők rajthoz
való szállítását, csupán a kerékpárok szállítását azok számára, akik vonattal utaznak, és
erre igényt tartanak. A kamion
6.45 órakor áll be a Dedeman
előtti parkolóba, 7.15-kor elindul, és 8.30 körül megérkezik a
bánffyhunyadi vonatállomásra.
Aki igényli kerékpárjának szállítását, az legkésőbb 7 óráig érkezzen meg a kamionhoz.
Bánffyhunyadtól a rajthoz
Kalotaszentkirály-Zentelkére
mindenkinek a saját kerékpárján kell eljutnia.
A K15 és K37 túraváltozatok esetén a szervezők egyaránt
biztosítják a résztvevők és kerékpárjaik szállítását a rajthoz
Kalotaszentkirályra. A járművek 9 órakor indulnak a volt
Flip üzlettől (buszmegálló,
Mihai Viteazul/Széchenyi tér
9A).
Kalotaszentkirályról vissza
Kolozsvárra minden túraváltozat esetén biztosítjuk a résztvevők és kerékpárjaik szállítását
egyaránt. A szállító járművek
várhatóan 18 és 21 órakor indulnak a lakodalmas teremtől.
Minden egyéb szükséges információ megtalálható a túrák
honlapján: a teljesitmenyturak.
ekekolozsvar.ro oldalon válassza
tetszése szerint a gyalogos vagy
kerékpáros változatot.
Benevezni lehetséges online
a Regisztráció 2020 menüpont
alatt, kiválasztva a megfelelő túraváltozatot, vagy személyesen
az ügyfélszolgálati irodánkban
hétköznaponként 10 és 16 óra
között. Jelentkezési határidő:
2020. június 22., déli 12 óra. Fizetési határidő: 2020. június 22.,
18 óra. Amennyiben a jelentkezők létszáma hamarabb eléri a
250-es korlátot, a regisztrációt
22-e előtt lezárjuk.

