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Havas fák, tiszta vizű források és hagyományos borforralás
December elején az idő téliesre fordult. A hónap első szombatján,
hetedikén már hidegebb, zordabb időben túráztunk a Majláthkúthoz. Éjszaka havazott, még reggel is szállingózott a hó. Rendre érkeztünk a román opera melletti megállóba, kicsit megfázva,
szokatlan volt a reggeli –6 °C a hosszú és meleg ősz után.

A SZERZŐ FELVÉTELEI

PÁL GYÖNGYI

Bár nyoma sincs az egykori pihenőhelynek, kedvenc úti célunk a Majláth-kút

Immár 25 éves a borforraló évzáró túra a Bácsi-torokban

A Csürülye (Ciurila) községig közlekedő M16-os autóbuszszal utaztunk a Bükki házakig
(Colonia Făget). A Majláth-kút
a Kolozsvár melletti Bükk-erdő egyik legkedveltebb, legfinomabb vizű forrása, a Mikesi
házak (Kaszoly, Casele Miceşti)
nevű kis településtől alig egy
kilométerre található bent az erdőben.
Az idő, ahogy arra számíthattunk, ködös, szürke, komor volt. Felfelé a Tordai úton
a köd sűrűsödött, a hidegtől a
nedvesség fehér jégkristályok
formájában csapódott ki a fákra. Már előre örvendtünk, hogy
milyen szép fotókat fogunk készíteni a fehér ruhába öltözött
erdőről. Az egykori bükki kemping utáni megállóban szálltunk le az autóbuszról, onnan
indultunk neki a gömbköveiről
híres, Sárosbükknek nevezett
erdőrésznek. Kicsit meglepődtünk, itt már felszállt a köd, felettünk az égbolt kékellett, a
hideget sem éreztük, vagy talán bemelegedtünk a gyaloglástól? Nem volt olyan hideg,
mint reggel az induláskor és
a fákat sem borították hókristályok. A Kis-Szamos völgyét
ellenben sűrű köd lepte be,
semmi sem látszott a városból,
csak az erdő borította dombtetők emelkedtek ki szigetekként a felhők tengeréből. Elhaladtunk a Rajka-forrás mellett
(a forrás később a Helena nevet
kapta). Emelkedő következett,
majd elágazás, jobbra a kék jelzésen haladva, szép erdei úton
értük el a Majláth-kutat. A forrásoknak általában története
van. Vannak, amelyeket szervezett turisták építettek ki, tartottak rendben és neveztek el.
Vannak, amelyeket nem turisták építettek, de túrakalauzokban szerepelnek. Sok ezek kö-

zül elapadt, vagy vizük ihatatlanná vált. Az utunk célpontjául szolgáló forrás nevét gróf
Majláth Gusztáv Károly gyulafehérvári püspökről kapta, a
kutat az EKE 1905. szeptember
17-én avatta fel. A kút és környéke kedvenc kirándulóhelye
lett sok turistának, asztallal és
paddal ellátott pihenőhely is
épült. Sajnos ennek már nyoma sincs. A Bükk román természetjárói Gheorghe Bilaşcu kolozsvári orvosprofesszorról nevezték el a kutat, a forrás melletti kövön most ez a név szerepel. Hazafelé a fehér békával
jelzett tanösvényen ereszkedtünk le a szelicsei útra és a Páter úton tértünk vissza a Monostor negyedbe. Nem maradt
el a fehér hókristályokkal bevont fák festői látványa sem. A
Bükk-erdőnek ezen a köd borította részén a nedves, hideg levegőből lecsapódott pára jégvirágokkal vonta be a növényzetet.
December 14-én került sor
az év végi hagyományos borforraló túrára a Bácsi-torok egyik
tisztásán. Ezt a túrát Szilágyi
András már 25 éve minden évben megszervezi. A kirándulók
egy része a szervezővel együtt a
Törökvágástól, a falumúzeumtól
indult a hideg decemberi reggelen, majd a Hója erdőn keresztül
érkeztünk a borforralás tisztására. Mások Kisbács felől, a Bácsi-torkon keresztül a rövidebb
utat választották. Az idő a déli
órákban kissé megenyhült, még
a nap is kisütött. Megraktuk a
tüzet, többen szalonnát is sütöttek, míg az üstben felforrt a fűszeres bor. A kiránduláson 39en vettünk részt, kellemesen, jó
hangulatban telt el a nap. Hazafelé a társaság egy része Kisbács
felé indult az autóbuszmegállóhoz, akik hosszabb sétára vágytak, azok a Hója-gerincen tértek
vissza Kolozsvárra.
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Túravezetőségétől búcsúztattuk
Székely Lavottát

Kirándulóként visszavárunk!

 December 18-án a Cérna-forrás tisztására kirándultunk. A
Cérna-forrás a kolozsvári Bükkerdőben, a Papok-rétje alatt ered
a Hideg-patak medrének a közelében. A forrás neve állítólag onnan származik, hogy kicsi vízhozama miatt csupán cérnaszálnyi erecske csordogál a forrás csövéből, de a kis forrás jóízű vize sok kirándulónak oltotta a szomjúságát. A kolozsvári ekések is sokszor felkeresték ezt a tisztást, a szerdai túrák
egyik célpontja is a Cérna-forrás volt. Ez a túra is átlagos szerdai túraként indult, de mindenki sejtette, hogy sokkal ünnepélyesebb lesz, mint a többi. Ezen
a kiránduláson megköszöntük

Székely Lavotta tagtársunknak a
sok szép túrát, amit annyi éven
keresztül szervezett a kolozsvári ekéseknek. Kedves, barátságos
modorának köszönhetően sok
emberrel szerettette meg a természetjárást, mert ahogy mindig mondta: „Gyalogolni jó!”.
Kedveltek voltak a szerda délelőtti Kolozsvár környéki túrái,
amelyeket minden héten, télen,
nyáron, tavasszal, ősszel rendszeresen megtartott, és amelyeken átlagosan 30-40 kiránduló
vett részt. Szívvel-lélekkel vállalt szerepet más tevékenységekben, titkárnő is volt és könyvtáros, régebb kincskereső túrákat is szervezett gyermekeknek,
hogy megszerettesse velük a ter-

mészetjárást. A havi túratervekben mindig megjelent a neve a
túravezetők között, felejthetetlenül szépek voltak a Mikesi-tóhoz szervezett túrái, és folytathatnánk a felsorolást. Egészségügyi problémák miatt az új évtől
már nem vállalja a túrák vezetését, de reméljük, hogy túratársként még sokszor viszontláthatjuk a kirándulásokon. Kívánunk
neki erőt és egészséget, hogy továbbra is részt vehessen az EKE
Kolozsvár – 1891 rendezvényein.
Köszönetnyilvánításként szeretnénk megosztani egy általa közölt írást, amely a 2018-as
Kolozsvári Magyar Napok alatt
meghirdetett túrájának beharangozójaként született meg.

és mások). Számos művészi alkotásban is megörökítették ezeket a szépségeket. Brassai Sámuel, az utolsó erdélyi polihisztor
is sűrűn látogatott ki Kolozsvár
környékére.
A kolozsvári EKE egy csoportja minden szerdán a bükki erdő ösvényeit tapossa. Érdekességünk: hóban, fagyban, esőben, szélben, hőségben és szép
időben is túrázunk. Rekordokat
nem döntöttünk sem távolságban, sem gyorsaságban. Hajnali 10 órakor indulunk a tömegközlekedési járművek monostori végállomásától, és 16 órakor
már otthon lehet zuhanyozni.
A mai napon a Rejtett-forráshoz megyünk, a távolság menetjövet nem egészen 7 km. A végál-

lomástól a lépcsőkön felkapaszkodva dél felé indulunk. Többnyire bükkfák között haladunk a
vadvirágokkal, gombákkal szegélyezett ösvényen. Van, amikor egy-egy mókust is látunk átszaladni az úton. Tavasszal még
a madarak párkereső énekét is
halljuk. Kis emelkedő után máris a Diós nyergében vagyunk. Innen gyönyörű kilátás nyílik a
környező tájra (Plecska völgye,
Gorbó-gerinc). A középső úton
haladva mintegy 2 km után szép
vadvirágos rétre érünk, nem
messze a forrástól, ami egy vízmosás árkában van. Többnyire
csak nedves talajt találunk, víz
ritkán csordogál belőle.

Bükki séta


A természetjárás a legszebb,
legnemesebb, legolcsóbb sport.
Testet épít, lelket szépít. Bármikor lehet művelni, időtől és kortól függetlenül. Rossz idő nincs,
csak rosszul öltözött turista. Kolozsvár környéke sok szép kirándulóhellyel büszkélkedhet. Többnyire bükkfákkal benőtt erdői között elterülő tisztásokkal, tiszta
vizű, hűs forrásokkal, látványos
gömbkövekkel megállásra és csodálásra hívja az odaérkezőt.
Írókat, festőket, fotóművészeket ihletett meg szépségük. Jókai
Mór Torockóra menve megcsodálta az útjába eső gömbköveket. Költőink ezeken a tájakon
ihletődtek verseik megírására
(Tavaszy Sándor, Palocsai Zsigmond, Létay Lajos, Áprily Lajos

EKE EMLÉK- ÉS TELJESÍTMÉNYTÚRÁK
Február 8. Téli Túrasíző TT – EKE
Székelyudvarhely
Május 2. Udvarhely körüli TT – EKE
Székelyudvarhely
Május 16. Jókai Mór ETT (gyalogos és kerékpáros)– EKE Kolozsvár 1891
Május 23. Erőss Zsolt TT – EKE Gyergyó
Június 27. Bánffy Miklós ETT (gyalogos és kerékpáros) – EKE Kolozsvár 1891
Július 11. Vasvári Pál kerékpáros ETT – EKE Kolozsvár 1891
Augusztus 15. Kós Károly ETT (gyalogos és kerékpáros) – EKE Kolozsvár 1891

Székely Lavotta

Szeptember 5. Hargita TT – EKE
Székelyudvarhely
Szeptember 12. Dél-Hargita TT – Csíkszéki EKE
Szeptember 26. Teleki TT – EKE Marosvásárhely
Október 10. EKE-bál, EKE Gyergyó
ORSZÁGOS ÉRDEKELTSÉGŰ
RENDEZVÉNYEK
Március 20–22. EKE Országos Vezetőtanácsának gyűlése, Gyimesfelsőlok
Május 8–10. EKE-napok, Várfalva
Augusztus 4–9. XXIX. EKE Vándortábor,
Gyimesfelsőlok

Februári bakancslista
Február


1. (szombat): Meszes-hegység: Gereben-hegy, Barlangvölgyi jeges sziklavájat (20 km, 650 m szintkülönbség). Szervező: Kiss János. Bejelentkezni telefonon.
Február 2. (vasárnap): Gyalogtúra Sztánától Egeresig, a vas
úttól északra fekvő erdőkön és dombokon keresztül, érintve a
Kék Lagúnát (17 km, szintkülönbség 400 m). Találkozás 7.15 órakor a vasútállomáson. Szervező: Szima Márton.
Február 5. (szerda): Hagyományos séta a Páter-gerincen (7

km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Érdeklődni
telefonon Szabó Jánosnál. ♦ 18 órától közgyűlés a János Zsigmond
Unitárius Kollégiumban (fizikum, földszint).
Február 8. (szombat): Gyalogtúra a következő útvonalon:

szászfenesi Leányvár–Gorbó-gerinc–Gorbó-völgy (15 km, szintkülönbség 400 m). Találkozás 8.45 órakor az M21-es autóbusz monostori (Bucium utcai) megállójában. Szervező: Csorba Anna.
Február 10. (hétfő): 18.30 órától választmányi gyűlés és a túra
vezetői testület tanácskozása az EMT gyűléstermében (Magyar/December 21 sugárút 116. szám).
Február 12. (szerda): Hagyományos séta az István-forráshoz (9

km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Érdeklődni
telefonon Szabó Jánosnál. ♦ Őzek völgye, a Sáros-bükkön keresztül (15 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Fazakas Ferenc.
Február 15. (szombat): Lomb, Kajántói fenyves, Bácsi-erdő (25

km, 600 m szintkülönbség). Szervező: Kiss János. Bejelentkezni
telefonon.
Február 16. (vasárnap): Téli séta az erdőben: Pusztatopa–

Nagyszegű-bérc–Vértesekő-bérc–Magyargorbó (Gârbău) vasútállomás (19 km, 15 km erdőn keresztül). Találkozás 9 órakor a Beta távolságiautóbusz-állomáson. Szervező: Szima Márton.
Február 19. (szerda): Hagyományos séta a Cérna-forráshoz (8

km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Érdeklődni
telefonon Szabó Jánosnál.
Február 22. (szombat): Kolozsvári panoráma: Gruia–Törökvágás–
Hója-gerinc–Kányafő (10 km). Találkozás 9.50 órakor a 38-as autóbusz Széchenyi téri megállójában (az autóbusz 10.05 órakor indul). Szervező: Pál Gyöngyi.
Február 22–23. (szombat–vasárnap): Középkori templomok

nyomában. Előzetesen kell jelentkezni legkésőbb február 10-én,
hétfőn 18 óráig az EKE ügyfélszolgálati irodájában. A helyek beteltek, már csak várólistára lehet feliratkozni. Indulás: február 22-én,
szombaton reggel 7-kor a volt FLIP üzlet elől – Széchenyi/Mihai
Viteazul tér 9. A szám, buszmegálló. Szervező: Szima Márton.
Február 26. (szerda): Hagyományos séta a Rejtett-forráshoz (7

km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Érdeklődni
telefonon Szabó Jánosnál.
Február 26. – március 1. (szerda–vasárnap): Vári László-em
léktúra a Vlegyászára. Szervező: Szilágyi András. Bejelentkezni
február 10-ig a szervezőnél!
Február 29. (szombat): Csonkateleptől Kolozsvárig a kajántói
Akasztófa-dombon át (16 km, 160 m szintkülönbség). Bejelentkezni telefonon. Szervező: Kiss János.
Márciusi programelőzetes
Március 7. (szombat): XVI. EKE-gyereksíverseny. Helyszín:
Kisbányahavas üdülőtelep, a buszkáti sípálya (Kolozs megye). Időpont: de. 11 óra. Indulhatnak: 15. életévüket még be nem töltött
gyermekek. Versenyszám: gyermek-óriásműlesiklás, a pálya hoszsza 300 m (1 futam). Regisztráció hamarosan az alábbi weboldalon
lehetséges: http://siverseny.ekekolozsvar.ro/
Március 8. (vasárnap): Hangay Oktáv családi síverseny. Helyszín:
Kisbányahavas üdülőtelep, a buszkáti sípálya (Kolozs megye). Időpont: de. 11 óra. Indulhatnak: 2, 3, 4 és 5 vagy ennél több tagú csapatok, amelyek tagjai ugyanazon családhoz és ezen belül legalább
két generációhoz tartoznak (pl. szülő-gyermek, nagyszülő-unoka
stb.). Egy családból származó, de csak egy generációhoz tartozó
személyekből alkotott csapatot (pl. csak férj-feleség vagy csak testvérek) nem lehet benevezni. Regisztráció hamarosan az alábbi weboldalon: https://csaladisi.ekekolozsvar.ro/
Ügyfélszolgálat
Ideiglenes iroda: 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 ideiglenes ügyfélszolgálati irodában, valamint a közgyűléseken.
♦ EKE Fotóklub: minden kedden 17 órától a székházban (Fürdő/
Cardinal Iuliu Hossu utca 20. sz., 13-as ajtó).
További naprakész információk a honlapon: www.ekekolozsvar.ro.
Túravezetők, szervezők elérhetőségei
Csorba Anna 0740-407652
Fazakas Ferenc 0752-640319
Kiss János 0364-807639
Pál Gyöngyi 0742-373546
Szabó János 0757-220682
Szilágyi András 0742-625130
Elnök: Szima Márton 0766-703575
Titkár: Branea Róbert 0723-400496
Pénztáros: Molnár Ildikó 0742-471280
MESÉL AZ EKE
Január 30., csütörtök, 10.30 óra. Kolozsvári Rádió (98,8 FM). Műsorvezető: Maksay Magdolna.

