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Év végi túrák ködben, sárban, napsütésben

PÁL GYÖNGYI
Az ősz hamar elrepült, bár november 15-én még csodálatos,
napsütéses, őszi napon jártuk
végig a Bácsi-torkot, a szucsági
legelőn keresztül, az erdő szélét
követve értünk a Bongár-forrás
völgye feletti nyeregbe, ahonnan szép kilátás nyílt minden
irányba. Észak felé a Bácsi-erdő, a Lombi-erdő, a Szent Lőrinc-tető és Nádaspapfalva felé,
déli irányban pedig a Kis-Szamos völgye, a Feleki-gerinc,
a kolozsvári Bükk-erdő és
Szászfenes felé csodáltuk az
őszi tájat. Élveztük a késő őszi
nap kellemes melegét, a fák már
elszáradt, barna levelei közt
csillogott a novemberi bágyadt
napsugár. Éreztük, hogy ez volt
az utolsó szép őszi nap és igye-

keztünk kihasználni minden
percét, utána már ködös, nedves idő következett. A Szent
Pál-tetőn keresztül a Mária-út
jelzését követve indultunk hazafelé a Hója-erdő gerincén, a
Kányafői úton ereszkedtünk le
a Donát negyedbe.
A járványhelyzetre való tekintettel és a távolságtartás betartása érdekében, december
5-én a hagyományos Mikulástúra helyett Mikulás-napi sétát
szervezett a Rejtett-forrás tisztására Kovács D. Zsuzsa, a kolozsvári EKE elnöke és túravezetője. Nem volt piros köpenyes
EKE-Mikulás, se csomagok kisorsolása, mint máskor, hó sem
volt, ahogy Mikulás-napkor lenni szokott. De örvendtünk a találkozásnak, mindenki hozott
magával édességet, csokoládét,
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Eltelt egy nagyon nehéz év, januárban és februárban még minden a megszokott módon indult, de márciustól életünk megváltozott. Eddig számunkra ismeretlen helyzettel álltunk szemben. A
koronavírus-járvány, amely az év első hónapjaiban még csak távoli rémhírnek tűnt, márciusra elérte térségünket is, és teljesen
felforgatta életünket. A világjárvány miatt bevezetett szigorú intézkedések fájdalmasan korlátozták szabadságunkat, munkánkat, életünket, de kedvenc hobbinkat, a természetjárást is. A várva várt tavaszt lakásunk falai közt töltöttük, az ablakból néztük
a virágzó fákat, a természet megújulását. A nyár elején kissé enyhítettek a szigorú korlátozásokon, így a közegészségügyi óvintézkedések betartásával, kis csoportokban, azon belül is távolságot
tartva, elkezdtünk ismét kimerészkedni a természetbe. Legroszszabb álmainkban sem gondoltunk volna, hogy 2021 januárjában még mindig a járvány okozta gondokkal küszködünk. A közeli erdők ösvényein sétálva próbáltunk megnyugvást keresni a
jelen nyomasztó gondjai alatt. A szigorítások, az állandó maszkviselés, a távolságtartás miatt kerültük a forgalmas üzleteket, utcákat, a közszállítást. Mozgásigényünket a Kolozsvár környéki
erdők ösvényein gyalogolva próbáljuk pótolni, ahol megnyugtat
a csend és jólesik a tiszta levegő.

Felszáll a köd a Diós-nyeregben
és kellemes, napsütéses sétával
töltöttük a Mikulás-napot.
December 12-én hagyományos borforraló túrát szervezett
Szilágyi András túravezetőnk a
Bácsi-torokban. Az ég elég borús volt, a járvány és a zord idő
miatt pedig sokkal kevesebben
gyűltünk össze, mint az előző
években, de jólesett a mozgás
és kellemesen telt a kirándulás
a ködös, a nyálkás idő és a tapa-

Évnyitó túra: útban a Rejtett-forrás felé

dó sár ellenére is. A törökvágási
falumúzeumtól indultunk a Hója-erdőn keresztül a Bácsi-torok
egyik tisztására, majd a Hója-gerincen tértünk vissza.
December 19-én bükki sétára indultunk. A Monostor negyed tömbházait elhagyva erdei
ösvényeken folytattuk utunkat
az enyhe emelkedőn, elhagytuk a két magasfeszültségű vezetéket, az ösvény a Gálcsere
gerincére vezetett. Felértünk
egy erdő nélküli nyereg tisztására, ezt nevezik Diós-nyeregnek, mert az egyik oldalán diófák vannak, valószínűleg faiskola lehetett régen, de a facsemetéket nem ültették ki onnan. A
nyeregből gyönyörködhettünk
az alattunk húzódó Plecskavölgyben és a velünk szemben
levő Dumbrava-gerincben. Az
út itt elágazik, a gerincen a Bükki-telep felé halad, a másik út levezet a Plecska-völgyben lévő
aszfaltozott útra. Erről az útról
a domboldal közepén balra elágazik egy ösvény, amely a Rejtett-forráshoz vezet. A gerincúton haladtunk tovább, bal kéz
felől a sárga sávval jelölt út kapcsolódik be a gerincútba. Pár
méterrel feljebb ösvényt láttunk
a fák között, amely az erdőben
egy kis tisztásra vezetett, ahol
asztalt és padokat találtunk, ott
ebédszünetet tartottunk. Hazafelé a sárga jelzésen mentünk,
amely a Monostor negyed délkeleti részére vezetett. Az erdő
széléről szép kilátás nyílt a városra, de a borús, felhős idő miatt a színek elmosódtak, nem
volt annyira látványos a pano-

ráma, mint ahogy napos időben
szokott lenni. Ezen a részen valamikor régi gémeskút is állt és
füves domboldalon ereszkedtünk le a Mező utcára, ám azóta
ez a terület teljesen megváltozott. A Mező utca és a Cigánypatak között sok tömbház és
családi ház épült, az erdő alatti régi sportpályákat felújítják,
sportolásra és kikapcsolódásra
alkalmas korszerű szabadidőközpontot hoznak létre. A Hajnal negyedtől délre, az Európa
lakónegyedben hatalmas tömbházak épülnek. Miután végignéztük az előttünk elterülő város panorámáját ebből a szokatlan perspektívából, pár méter
után elértünk egy aszfaltozott
utat, amely a Mehedinţi utca
tömbházai közé vezetett.
Január 2-án tartottuk az EKE
– Kolozsvár 1891 évnyitó túráját. Induláskor sűrű köd borította a kolozsvári Monostor lakónegyedet, de ahogy haladtunk felfelé az erdőben, a köd
lassan felemelkedett és előbújt a
napsugár. A Diósnál már a kék
ég ragyogott felettünk, csak a
Plecska-völgyet borította még fehér pára. A Rejtett-forrás tisztását beragyogta a napsugár, egészen tavaszias idő volt, csak a
tisztás alsó, árnyékos részén
maradt meg a fehér zúzmara a
fűszálakon, emlékeztetve arra,
hogy január van. Az újév első
kirándulása, a napsütés, a kék
ég reménnyel töltötte el szívünket. Reméljük, hogy 2021-ben ismét visszatérhetünk a régi megszokott életünkhöz és megszűnnek az elmúlt év gondjai.
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Milyen volt?

Februári bakancslista
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Január

Sül a szalonna, forr a bor

 No, nem szőkesége, szeme kékje,
hangja selyme, hanem a 2020-as év.
Az biztos, hogy egyhamar nem felejtjük el ezt az esztendőt. Jó néhány jelzővel illették már eddig és fogják ezután is. Szerintem ez az év olyan volt,
amelyre az utóbbi évek közül legjobban ráillik az a kijelentés, hogy ember tervez, Isten végez. Tervünk volt
nekünk is bőven, egy részük meg
is valósult, de nagyobb részük sajnos nem. Elmaradt a teljesítménytúrák egy része, elmaradtak kirándulások, és az EKE 1991-es újraalakulásától számítva először fordult elő,
hogy Vándortábor sem volt. Az Erdély című mellékletünk viszont minden alkalommal megjelent, csak a bakancslista hiányzott belőle egy időre.
A kijárási tilalom idején túráztunk virtuálisan, emlékeztünk régebbi kirándulásaink vidám pillanataira
és reménykedtünk, hogy lesz folytatás. Az egyesület honlapja is folyamatosan működött, többek között ennek
is köszönhetjük, hogy a három hónapos kijárási korlátozás időszaka után
hamar megindult a turistaélet. Eleinte kisebb-nagyobb csoportocskák,
baráti társaságok indultak el, hiszen
mindenki vágyott már kirándulni, a
túratársakkal találkozni, beszélgetni. Június második felében kezdtünk

újra tervezgetni, előbb csak óvatosan, Kolozsvár környéki gyalogtúrákat, majd lassan bátrabban, vonatos,
kerékpáros, sőt autóbuszos kirándulásokat is. Aztán jött a járvány második hulláma, ami bár durva volt, nem
állította le teljesen a működésünket.
Továbbra is terveztük, szerveztük kirándulásainkat, az egészségügyi szabályok betartásával, ahogy lehetett,
bár sokkal szerényebben, mint az előző években.
A járvány alatti kirándulásaink
során érdekes dologra figyeltünk fel.
Az előző évekhez képest sokkal több
fiatal vett részt túráinkon, nemritkán egész családok is. Lehet, hogy
csak azért jöttek velünk, mert nemigen lehetett másfelé menni, főleg
külföldre. Akárhogy is történt, nagyon örvendünk, hogy eljöttek az
EKE által szervezett kirándulásokra, reméljük, hogy jól érezték magukat és ezután is a vendégeink lesznek, sőt akár tagtársaink is lehetnek.
Többször álltunk az elmúlt év folyamán koporsó mellett, örök búcsút
vettünk több tagtársunktól, kiváló
túravezetőktől és egykori elnökünktől is. Nyugodjanak békében, emléküket kegyelettel őrizzük.
Ilyenkor, év elején, ahogy szokás, tervezgetünk, bár sokkal vissza-

fogottabban, mint eddig bármikor.
Ha lassan is, de remélhetőleg biztosan vége lesz a járványnak és viszszatérhetünk a megszokott tevékenységünkhöz. Szeretnénk újból megszervezni teljesítménytúráinkat, kirándulni sok szép eddig is ismert és
látogatott közeli és távolabbi helyre,
újabb szép helyeket felfedezni, megismerni. Csucsai kulcsosházunkat
is szeretnénk gyakrabban meglátogatni, hiszen remek túralehetőségek
vannak a környékén. Nagy reményeket fűzünk a Gyimesekben megrendezendő vándortáborunkhoz is, ami
az idén remélhetőleg már nem marad el. Tervezgetéseink során nagy
fejedelmünk, Bethlen Gábor mondását tartjuk szem előtt: „Nem lehet
mindent megtenni, amit kell, de meg
kell tenni mindent, amit lehet.”
Rendezvényeinkre ezután is
minden érdeklődőt szívesen látunk,
ezekről az Erdély hasábjain, honlapunkon és az egyesület Facebookoldalán találnak további részleteket.
Kirándulásokban gazdag, egészségben eltöltendő, békés, boldog új
esztendőt kívánok minden természetet tisztelő és szerető tagtársunknak
és szimpatizánsunknak!
Kovács D. Zsuzsa

30. (szombat): Vonatos kirándulás
Sztánára. Találkozás 7.20-kor a vasútállomáson (a
vonat 7.45-kor indul). Szervező: Kovács D. Zsuzsa. ♦
Majláth-kút – István-forrás – Monostori végállomás
(10 km, 200 m szintkülönbség). Találkozás az M16os autóbusz román opera melletti megállójában 8.45
órakor. Szervező: Kiss János.
Január 31. (vasárnap): Kolozsvári panoráma:
Gruia (Vânătorului utca) – Törökvágás – Kányafő-tető (10 km). Találkozás 9.50 órakor a 38-as (31-es) autóbusz Széchenyi téri megállójában (a 38-as autóbusz 10.05 órakor indul). Szervező: Pál Gyöngyi.
Február 3. (szerda): Hagyományos séta a Pátergerincen (7 km). Találkozás 10 órakor a monostori
végállomáson. Szervező: Szabó János.
Február 6. (szombat): Szent János-kút – Árpád
csúcs – Kis-Magura (20 km). Találkozás 9 órakor a
monostori végállomáson. Szervező: Fazakas Ferenc.
♦ Meszes-hegység: Gereben-hegy, Barlangvölgyi jeges
sziklavájat (20 km, 650 m szintkülönbség). Bejelentkezni telefonon. Szervező: Kiss János. ♦ Cérna-forrás
(8 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Kovács D. Zsuzsa.
Február 10. (szerda): Hagyományos séta az István-forráshoz (9 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Szabó János.
Február 13. (szombat): Cérna-forrás – Majláth-kút
(15 km). Találkozás 9 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Fazakas Ferenc. ♦ Bivalyos – Hideg-forrás – EKE-forrás – Gorbó-gerinc (13 km, 200
m szintkülönbség). Találkozás 8.45 órakor a román
opera melletti M16-os végállomáson. Szervező: Kiss
János.
Február 17. (szerda): Hagyományos séta a Cérnaforráshoz (8 km). Találkozás 10 órakor a monostori
végállomáson. Szervező: Szabó János.
Február 20. (szombat): Szászfenesi-erdő (12 km).
Találkozás 10 órakor az M21-es autóbusz Bucium utcai megállójában (M21-es autóbusz indul 10.10 órakor). Szervező: Pál Gyöngyi. ♦ Lomb – Kajántói fenyves – Bácsi-erdő (25 km, 600 m szintkülönbség). Találkozás 9 órakor a vasútállomás előtt. Szervező: Kiss
János.
Február 20–21. (szombat–vasárnap): Unitárius
vártemplomok nyomában – kétnapos autóbuszos kirándulás. Indulás szombat reggel 7 órakor a volt FLIP
üzlet (buszmegálló, Széchenyi/Mihai Viteazul tér 9A
szám) elől. Információk és bejelentkezés a honlapon
(www.ekekolozsvar.ro). Szervező: Szima Márton.
Február 24. (szerda): Hagyományos séta a Rejtettforráshoz (7 km). Találkozás 10 órakor a monostori
végállomáson. Szervező: Szabó János.
Február 27. (szombat): Leányvár – Gorbó-gerinc
(15 km), Matejovics Erzsébet-emléktúra. Találkozás
9 órakor az M21-es autóbusz Bucium utcai megállójában. Szervező: Csorba Anna. ♦ Csonkateleptől Kolozsvárig a kajántói Akasztófa-dombon át (16 km, 160
m szintkülönbség). Bejelentkezni telefonon. M33-as
autóbusz indul 7.30-kor a Kisállomástól. Szervező:
Kiss János.
Ügyfélszolgálat
Hétfőtől péntekig 10–16 óra között (Kolozsvár, Magyar/1989. december 21. utca 116., az udvarban a
bal oldali épület). Irodavezető: Kismihály Boglárka (0771-535848). Pénztár: az ügyfélszolgálati irodában. További naprakész információk a honlapon
(www.ekekolozsvar.ro), vagy az egyesület Facebookoldalán (EKE – Kolozsvár 1891).
Figyelem! Mindenkit megkérünk, hogy a túrá

kon tartsa be a közegészségügyi óvintézkedéseket,
valamint a hatóságok és egészségügyi szervek utasításait! Mivel járványügyi szempontból az elkövetkezendő időszakot is a bizonytalanság fogja jellemezni, és bármikor életbe léphetnek újabb korlátozások, a változtatás vagy a túrák lemondásának
jogát mindvégig fenntartjuk. Emellett minden túrára szükséges előre bejelentkezni a túravezetőknél, vagy a honlapon közzétett online űrlap kitöltése által.
Túravezetők, szervezők elérhetőségei

Sokkal több fiatal vett részt a túrákon 2020-ban, nemritkán teljes családok is

Csorba Anna 0740-407652
Fazakas Ferenc 0752-640319
Kiss János 0364-807639
Kovács Diószegi Zsuzsa 0747-070790
Pál Gyöngyi 0742-373546
Szabó János 0757-220682
Szima Márton 0766-703575
Elnök: Kovács Diószegi Zsuzsa 0747-070790
Titkár: Branea Róbert 0723-400496
Irodavezető: Kismihály Boglárka 0771-535848

