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Íme a kolozsvári EKE új logója!
Könczey Elemér grafikus és kollégái kitartó munkájának köszönhetően sikerült véglegesíteni a júliusi közgyűlésen bemutatott új kolozsvári EKE-logót. Ráadásként egy kreatív jelmondattal
is megleptek az alkotók: csak természetesen!

KISMIHÁLY BOGLÁRKA
BRANEA RÓBERT
2020 tavaszán felkértük Könczey Elemér neves grafikust,
hogy a jelenlegi logónkból kiindulva tervezzen egy vektoriális logót az egyesület részére. Az
Elemér vezette Idea Plus grafikai stúdió több változatot is kidolgozott, egyrészt a hagyományostól eltérő, modernebb, fiatalosabb, címer nélkülieket, illetve a hagyományokat követő
címeres, vektoriális változatokat. A szakemberekkel való tanácskozás nyomán, illetve az
elmúlt 5 év tapasztalataiból kiindulva végül a hagyományos
alapokon nyugvó logótervet választottuk. Az új logók bemutatására és elfogadtatására a közgyűlésen került volna sor, amelyet a járványügyi helyzet miatt kisebb-nagyobb késéssel, július 29-én tudtunk megszervezni. Az egyesület régi, illetve jelenleg érvényes, új alapszabálya

egyaránt előírja, hogy az egyesület logóját a közgyűlésnek kell
elfogadnia, így utolsó napirendi
pontként bemutattuk a tervezeteket abban reménykedve, hogy
a jelenlévők egyöntetűen elfogadják. Az új logó két, egymástól függetlenül és szabad választás szerint felhasználható változatban készült el: magyar címeres, illetve Kolozsvár-címeres
változatban. A jelenlévők nagy
része látszólag elfogadta az új
változatokat, de néhányan találtak kivetnivalót az új logón,
a havasi gyopár formáját ellenvéleményezve. Ennek eredményeként – bár szabály szerint megtehettük volna – nem
bocsátottuk szavazásra a logó
elfogadását, helyette szóbanírásban összegyűjtöttük az új
logótervekkel kapcsolatos kifogásokat, észrevételeket és ezeket
továbbítottuk Könczey Elemérhez, megkérve, hogy próbálják
orvosolni a felmerült gondokat.
Ez meg is történt, így november

12-én megbeszélést szerveztünk
azokkal, akik a gyűlésen kivetnivalót találtak a logóban. Bemutattuk a grafikusokkal folytatott megbeszéléseink, illetve
a beérkezett javaslatok nyomán
elkészített új logóterveket, és
hosszas, szerteágazó beszélgetést követően végül a gyűlésen
részt vevők elfogadták azt, hogy
a következőkben az EKE – Kolozsvár 1891 két színes, illetve
fekete-fehér (Magyar Királyság-,
illetve Kolozsvár-címeres) logóváltozatot használjon arculati elemein. Mivel a 2021-es közgyűlés március környékén lenne esedékes, és a járványügyi
helyzet kérdésessé teszi megtartásának lehetőségét, elnökségi határozat készült az új logók
elfogadásáról és további használatáról, így ezentúl minden
online és offline felületen a magyar címeres változattal találkozhat a széles közönség, esetenként a jelmondatunk kíséretében: csak természetesen!

Padjavítás takarítással a Cérna-forrásnál
Kihasználva az enyhe időjárást, február 10-én a Cérna-forrásnál
munkálkodtunk: megjavítottuk a tönkrement padokat és néhány
zsák szemetet is összegyűjtöttünk. Reméljük, ezentúl mindenki
jobban fog vigyázni a rendre és a tisztaságra.
KISMIHÁLY BOGLÁRKA

nak (és egy másik, korhadt lábán
épphogy csak ingadozó padnak)
új lábakat készítettünk az elkorhadt cövekek helyett: méregettünk, fűrészeltünk, faragtunk,
kalapáltunk, mígnem meglett a
kívánt eredmény. Emellett kitakarítottuk a tűzhelyet és összeszedtük a környéken szétdobált
szemetet, amely között többéves, de friss „termést” is találtunk. Sajnos a szúrós bokrokba behajított példányokhoz nem

tudtunk hozzáférni, így következő alkalommal alaposabb tisztítást szeretnénk végezni. A kezdeményezésért és kitartó segítségért köszönet jár Nagy Lajos és
Lőrinczi István önkéntes EKEtagjainknak. Reméljük, az összegyűjtött szemét nem fog újratermelődni, és kezdeményezéseink
által sikerül azoknak a figyelmét
is felhívni a rendtartásra, akik
eddig nem vigyáztak megfelelően a környezetre.

A SZERZŐ FELVÉTELEI

Szerdai túráink egyik leglátogatottabb helyszíne, a Bükk-erdő
sűrűjében bujkáló Cérna-forrás
tisztása sokak számára ismerős
lehet. Fából összeállított takaros padokkal és asztalokkal vár-

ja a pihenni vágyó természetjárókat, cudar idő esetén pedig
a kis filagóriában nyújt menedéket a túrázóknak. Sajnálatos
módon nemrég Nagy Lajos EKEtagunk (akinek mellesleg hoszszú évek óta szívügye a pihenőhely és az ő nevéhez is fűző-

dik a forrás környékének kiépítése és folyamatos karbantartása) olyan képeket küldött, amelyek azzal szembesítettek, hogy
az egyik padot valaki tönkretette, emellett a tűzhely környékén valakik hanyagul szemeteltek. A nyomozások ellenére
sem derült ki a felelős(ök) személyazonossága, ezért úgy döntöttünk, néhány önkéntessel kimegyünk a forráshoz és helyrehozzuk a károkat. A kidőlt pad-

A bokrokba szorult szemeteket legközelebb!

Új lábak készültek a padokhoz
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Sztána hóban, Sztána sárban
Január végére sztánai kirándulást terveztem, remélve, hogy addig megérkezik a tél és lesz egy szép, havas kirándulásunk. Meg
is érkezett a várva várt havazás, de a tervezett kirándulásnál jó
két héttel hamarabb. Az utóbbi évek rövid teleire gondolva nemigen reméltem, hogy kitart a hó két hétig, ezért gyorsan felhívtam néhány túratársat és elindultunk egy sztánai előzetesre.
Nyugodtan mondhatom, hogy nem bántuk meg.

Ragyogó napsütésben sétáltunk
a gyönyörű kis kalotaszegi faluban, ropogott a hó a talpunk
alatt, igazi téli kirándulás volt.
Sejtésem sajnos beigazolódott,
a néhány napos télnek hamar
vége lett, mire elérkezett a tervezett kirándulásunk ideje, nyoma sem volt már a hónak, de hát
az igazi turista nem ijed meg az
időjárástól. Január 30-ra az EKE
teljesen véletlenül két sztánai
kirándulást tervezett, más-más
útvonalon, csak a vonatozás volt
közös. Jó sokan összegyűltünk,
ránk is kérdeztek az állomáson, hogy mi lesz ma Sztánán,
hogy mindenki oda megy. Kirándulás – hangzott az egyszerű
válasz. A csoport nagyobbik része – 51 fő – Szima Márton vezetésével indult gyalogtúrára Egeres felé. A kisebb csoporttal – 17
fő – a vasútállomástól 3 km-re
fekvő faluba indultunk. Dagasztottuk a sarat, főleg az út elején, aztán füves részre értünk,
ahol már könnyebben és tisztábban haladtunk, vidámságban sem volt hiány. A faluba érkezés előtt igyekeztünk szalonképessé tennünk magunkat. A
falu református temploma éppen külső-belső felújítás alatt
áll, és mint ilyenkor szokás, régészeti kutatás is folyik. Remény szerint nyár derekán már
a megszépült templomot veheti újra birtokba a helyi közösség
és ezt látogathatjuk meg mi is.
Most a gyülekezeti házban tartják az istentiszteletet, minket is
ott fogadott a helyi református
lelkész, aki mesélt a falu múltjáról, jelenéről, az utóbbi években beindult turizmusról, aminek semmiképpen sem tett jót
a világméretű járvány. De egyszer ennek is vége lesz, remélhetőleg újraindulhat a turiz-

mus is. Látványosságban nincs
hiány, van néhány gyönyörű
napsugaras díszítésű ház a faluban, szépek a faragott, festett
kapuk, a felújított egykori iskola falán emléktábla jelzi, hogy
1914-ben Kós Ká roly ott szervezte meg azt a farsangi bált,
amelynek Móricz Zsigmond is a
vendége volt, majd itteni élményei hatására írta meg a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című
regényét. A gyülekezeti házban
látható a budapesti Fővárosi Levéltár 2014-ben megalkotott kiállítása, amelyet a sztánai bál
100. évfordulója alkalmából állítottak össze Kós Károly munkáiból. A templom előtt áll Kós
Károly 2013. október 13-án fel-

avatott mellszobra, Gergely Zoltán szobrászművész alkotása.
Sztána, Kalotaszeg legkisebb települése, ma már alig
több mint hatvan lakosával a
nyugalom szigete. Valószínűleg ezért szeretett bele Kós Károly is, és építette fel a vasútállomás közeli nyaralótelepre az
eredetileg hétvégi háznak szánt
Varjúvárat a múlt század elején. Csakhogy a történelem kereke nagyot fordult, a nyaralóból állandó lakhelye lett a Budapestről hazaköltözött családnak. A Varjúvár közelében áll
a mai telep legnagyobb épülete, a szintén Kós által tervezett
Szentimrei-villa. A faluból viszszatérőben ezeket is meglátogattuk. Ettől feljebb, a Csigadomb
oldalában építette Kós Károly
az 1920-as években a Varjú-tanyát, amelyet alkotóhelyként
használt. 1944 októberében a
környékbeliek módszeresen kifosztották a nyaralótelepet, ekkor pusztult el a Varjú-tanya is.

A SZERZŐ FELVÉTELE

KOVÁCS D. ZSUZSA

Varjúvár igazi télben

Speciális EKE-síversenyek idén is!
Március 6-án szervezi meg az Erdélyi Kárpát-Egyesület a XVII.
EKE-gyereksíversenyt, március 7-én pedig az EKE – Kolozsvár 1891
a II. Hangay Oktáv családi síversenyt a Kisbányahavas üdülőtelepi
buszkáti sípályán (Kolozs megye), mindkét napon 11 órától. A rendezvények speciális körülmények között fognak zajlani a járványügyi előírásoknak megfelelően: minden résztvevőnek kötelezően ki
kell töltenie, majd a rendezvényen felmutatnia egy felelősségvállalási nyilatkozatot egészségügyi állapotára vonatkozóan.



Tavaly néhány nappal a síversenyek után vezették be az
első járványügyi szigorításokat,
így szerencsére sikerült még a
vetélkedőket megszorítások és
korlátozások nélkül lebonyolítani. Idén viszont alkalmazkodnunk kell a járványügyi helyzethez, ha nem akarunk teljesen lemondani a síversenyekről. Ennek érdekében a versenyszabályzatot kiegészítettük néhány fontos járványügyi előírással, amelyeket a jelentkezők automatikusan elfogadnak a regisztráció pillanatában, valamint a felelősségvállalási nyilatkozat aláírása által. Továbbá az egészségügyi állapotukra vonatkozóan is
ki kell tölteniük egy nyilatkozatot, amelyet a síverseny napján
kötelezően fel kell mutatniuk a
regisztrációs irodában. Nagyon

Márciusi bakancslista

fontos, hogy senki ne felejtse otthon az iratot, különben nem vehet részt a síversenyen.
A gyereksíversenyen 15. életévüket még be nem töltött gyerekek indulhatnak hat különböző
korcsoportban. A verseny napján született gyerekek az aznap
betöltött életkoruknak megfelelő korcsoportban indulhatnak,
míg a 15. életévüket épp a verseny napján betöltő gyerekek kivételes módon jogosultak a részvételre a 13–14 éves korcsoportban. Részt vehetnek azok a gyerekek is, akik a verseny napjáig még nem töltötték be a 3. életévüket – őket a 3–4 éves korcsoportba soroljuk. Regisztrálni a
siverseny.ekekolozsvar.ro honlapon a Síverseny 2021 menüpontnál lehet március 2-án, kedden,
déli 12 óráig.

A családi síversenyen 2, 3, 4
és 5 vagy ennél több tagú csapatok indulhatnak, amelyeknek tagjai ugyanazon családhoz
és ezen belül legalább két generációhoz tartoznak (pl. szülő-gyerek,
nagyszülő-unoka
stb.). Egy családból származó,
de csak egy generációhoz tartozó személyekből alkotott csapatot (pl. csak férj-feleség vagy
csak testvérek) nem lehet benevezni. Regisztrálni a csaladisi.
ekekolozsvar.ro honlapon a
Családisí 2021 menüpontnál lehet március 2-án, kedden, déli
12 óráig.
Nagyon fontos, hogy közvetlenül a regisztráció után ellenőrizzék le a postafiókjukat, és
amennyiben nem kapják meg a
visszaigazoló e-mailt, vegyék fel
velünk a kapcsolatot. További információért látogassanak el a síversenyek weboldalára és tekintsék meg a Szervezési információk, valamint Versenyszabályzat menüpontokat, ahol minden kérdésükre választ találhatnak. Emellett a siverseny@
ekekolozsvar.ro e-mail-címre is
írhatnak nekünk.

Március 3. (szerda): Hagyományos séta a Páter-gerincen (7
km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező:
Szabó János.
Március 6. (szombat): Gyalogtúra a Révi-szorosba (14 km, 600
m szintkülönbség). Ha lehetséges, meglátogatjuk a Zichy-cseppkőbarlangot. Találkozás 7-kor a vasútállomáson, utazás TFC-vonattal.
Bővebb információk telefonon. Szervező: Szima Márton. ♦ Monostori fenyves – Erzsébet-forrás – Szénégető – Cérna- vagy Vadász-forrás (szalonnasütéssel): 15 km, 350 m szintkülönbség. Találkozás 9
órakor a monostori végállomáson. Szervező: Kiss János. ♦ Nőnapi
pánkós túra a Cérna-forrás tisztásán. Bejelentkezés a szervezőnél és
megbeszélés telefonon. Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Tóth Annamária. ♦ XVII. EKE-gyereksíverseny (15 év
alatti gyerekeknek). Helyszín és időpont: Kisbányahavas üdülőtelep, a buszkáti sípálya, 11 óra. Jelentkezni 2021. március 2-án kedd
délig lehetséges az alábbi linken: https://siverseny.ekekolozsvar.
ro/nevezes. Felelős szervező: Veres Ágnes, e-mail: siverseny@
ekekolozsvar.ro. További részletek a síverseny honlapján.
Március 7. (vasárnap): Hangay Oktáv családi síverseny (II. kiírás). Helyszín és időpont: Kisbányahavas üdülőtelep, a buszkáti
sípálya, 11 óra. Indulhatnak: 2, 3, 4 és 5 vagy ennél több tagú csapatok, amelyeknek tagjai ugyanazon családhoz és ezen belül legalább két generációhoz tartoznak (pl. szülő-gyerek, nagyszülőunoka stb.). Egy családból származó, de ugyanazon generációhoz
tartozó személyekből alkotott csapatot (pl. férj-feleség vagy testvérek) nem lehet benevezni. Jelentkezni 2021. március 2-án kedd
délig lehetséges az alábbi linken: https://csaladisi.ekekolozsvar.
ro/nevezes. Felelős szervező: Veres Ágnes, e-mail: siverseny@
ekekolozsvar.ro. További részletek a síverseny weboldalán.
Március 10. (szerda): Hagyományos séta az István-forráshoz
(9 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Szabó János.
Március 13. (szombat): Gyalui-havasok: Tőzike-oldal –
tőzikevirágzás (17 km, 700 m szintkülönbség) kiskocsikkal. Bejelentkezni telefonon. Szervező: Kiss János.
Március 15–16–17. (hétfő–kedd–szerda): Vári László-emléktúra a Vlegyászára. Szervező: Szilágyi András. Bejelentkezni telefonon március 6-ig.
Március 17. (szerda): Hagyományos séta a Cérna-forráshoz (8
km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező:
Szabó János.
Március 20. (szombat): 20 bükki forrás hagyományos körtúrája: 25 km, 900 m szintkülönbség, menetidő 10 óra. Találkozás 8.45
órakor a monostori végállomáson Szervező: Kiss János. ♦ Kerékpáros túra a Berettyó-forrásához. Részletek a honlapon, Facebookon
vagy telefonon. Szervező: Szima Márton.
Március 21. (vasárnap): Majláth-kút – Bivalyos-rét – Dumbravagerinc (16 km). Találkozás 8.45-kor az M16-os autóbusz román
opera melletti megállójában. Szervező: Pál Gyöngyi.
Március 24. (szerda): Hagyományos séta a Rejtett-forráshoz
(7 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező: Szabó János.
Március 27. (szombat): Gyalui-havasok: Hidegszamos üzem –
Bătrâna-csúcs (1208 m) – tavaszi sáfrány (krókusz) virágzása (16
km, 1000 m szintkülönbség) kiskocsikkal. Bejelentkezni telefonon.
Szervező: Kiss János. ♦ Vlád Pál-emléktúra: Tőzikék a Meszesen.
A gyalogtúra hossza 16 km, időtartama pihenőkkel 8 óra. Szintkülönbség ±600 m. Indulás a gyalogtúrára Hodosfalváról (Hodişu), a
templom elől, 8 óra 30 perckor. Megközelítés kiskocsikkal (Kolozsvár – Hodosfalva 65 km). Jelentkezni a honlapon vagy telefonon.
Szervező: Mezei Elemér.
Március 28. (vasárnap): Palczer János-emléktúra Sólyomkő várához, medvehagymaszürettel (8-10 km). Részletek hamarosan a
honlapon. Szervező: Kovács D. Zsuzsa.
Március 31. (szerda): Hagyományos séta a Páter-gerincen (7
km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Szervező:
Szabó János.
Figyelem! Mindenkit megkérünk, hogy a túrákon 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.
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 Facebook-oldalán (EKE – Kolozsvár 1891).
Túravezetők, szervezők elérhetőségei
Kiss János 0364-807639
Kovács D. Zsuzsa 0747-070790
Mezei Elemér 0724-892797
Pál Gyöngyi 0742-373546
Szabó János 0757-220682
Szilágyi András 0742-625130
Szima Márton 0766-703575
Tóth Annamária 0743-665293

Veres Ágnes 0723-159 000
Elnök:
Kovács D. Zsuzsa 0747-070790
Titkár:
Branea Róbert 0723-400496
Irodavezető:
Kismihály Boglárka
0771-535848

