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Előszó

Ahogy hagytuk a 2020-at úgy talált ránk 
a 2021-es év is. Vegyes érzelmekkel, 
tervekkel, de szorongásokkal kezdtük az 
évet, hiszen a már szinte egy éves világ-
járvány egyfajta bizonytalanságot hozott, 
mely nem tűnt úgy, hogy hamarosan 
távozna életünkből. 
A szilvesztert hagyománybontó módon 
már nem ünnepeltük együtt, habár 
továbbra is vágytunk arra, hogy ne csak a 
szociálhálón tartsuk a kapcsolatot, hogy 
megszorítsuk egymás kezét és a pezsgős-
poharat koccintva kívánjunk “bÚék”-et 
és folytathatnám tánccal, énekkel ... 
Az éves tevékenységünket a tenger 
hullámzásához és az apály-dagály jelen-
séghez lehet hasonlítani, mert hol a csapat 
lelkesedése, hol a vírushelyzet uralta. 
Több túrát is sikerült megszervezni, többé-
kevésbé a csegezi ház körüli teendőket is 
elvégeztük és ami a legfontosabb, mind itt 
vagyunk, még akkor is ha páran átestek a 
járvány kellemetlenségein. 
miért írom e sorokat? Arra gondoltam, 
hogy míg a szociálhálón megjelent 
digitális emlékek, a bejegyzések, fotók, 
videók,  elvesznek a bitek tömkelegében, 
addig hátha a papírra vetett betűket 
könnyebb felidézni, vagy pár év múlva az 
asztalfiából  elővenni és újból átélni. 

130 éves az EKE – 130 éve hirdetik a természetjárás, 
a környezetvédelem fontosságát

Százharminc éves az Erdélyi Kárpát-Egyesület. Pont öt évvel idősebb, mint 
európa legrégebbi elektromos földalattija, amelyet budapesten avatott fel I. Ferenc 
József magyar király, osztrák császár a magyar millennium alkalmával.

Három évvel öregebb, mint a Nemzetközi olimpiai bizottság, amelynek – 
Kemény Ferenc társalapító révén – Magyarország a kezdetektől tagja volt, de szintén 
három évvel öregebb, mint a Tower híd vagy a manchesteri hajócsatorna. egy évvel 

öregebb, mint a komáromi Erzsébet híd és mint a világ első automata kapcsolású telefonközpontja, amelyet 
Chicago mellett szereltek fel, és amelyet pár hét múlva követett a kolozsvári is. Hat hónappal idősebb, mint 
a mathematikai és physikai Társulat, amelyet ma szintén egy erdélyi zseni neve fémjelez: bolyai János 
matematikai Társulat.

A fennebb említettek mind szimbólumok. A fejlődés, a technológia, a béke és a barátság, a közösségépítés 
és a kapcsolattartás jelképei. Hidak, csatornák és alagutak, amelyek összekötnek, akadályokat ívelnek 
át, biztonságosabbá teszik a közlekedést. szerkezetek és eszközök, amelyek segítségével azonnali 
kapcsolatot tudunk létesíteni embertársainkkal, egyesületek, társulatok, amelyekben megélhetjük 
közösséghez tartozásunkat, tovább tanulhatunk, fejleszthetjük önmagunkat, teret és időt szentelhetünk 
szenvedélyeinknek, passzióinknak. De jelképei az egyetemes emberi és különösen a magyar zsenialitásnak, 
a feltalálásnak, a világelső megalkotásának.

Az erdélyi kárpát-egyesület alapítói nagyon hamar felismerték azt, amit ma divatos szóval egyesek 
világtrendnek neveznek – de valójában az események ésszerű következményei: a londoni Alpine Club, az 
osztrák és svájci turistaegyesületek, majd a magyarországi kárpát egyesület megalakulása után kolozsváron 
is zászlót bontott 1891. május 12-én az erdélyrészi kárpát-egyesület. Annak ellenére, hogy az egyesület 
alakuló gyűlése január 11-én volt a városháza nagytermében, az alapszabályzat szerinti működését csak 
május 12-én kezdte meg, ezért az utóbbi dátumot tartjuk az eke születésnapjának.

Bizony, százharminc éve róják elődeink, rójuk mi az utak, ösvények porát, 130 éve visszhangoznak 
bakancsos lépteink az eget tartó sziklafalak alatt, s ugyanennyi ideje hirdetjük a természetjárás, a honismeret 
és a környezetvédelem fontosságát, hisz vannak elvek és életcélok, amelyek nem változnak. mint ahogy nem 
változnak egyes szervezeti szabályok sem. Történészek szerint az eke központi választmányának egyik 
legbölcsebb döntése volt az, hogy osztályait megyék szerint szervezte. Így le tudta fedni az egész erdélyt, 
sőt, annak ellenére, hogy már léteztek más magyar turistaszervezetek is, az EKE meg tudta alakítani a 
Székesfővárosi, majd a Bécsi Osztályát, de működtek osztályai Pozsonyban, Dévényben és más távolabbi 
helységekben is.

Az EKE turisztikai etalon lett. Megalakulása minőségi ugrást jelentett a hazai természetjárás 
fejlődésében. Ezt a szintet elsősorban első elnökének, gróf Bethlen Bálintnak és első alelnökének, örökös 
tiszteletbeli tagjának, pákéi Sándor Józsefnek köszönthetjük, főként azért, mert mindenben a szakmaiságot 
tartották szem előtt. Az egyesület megalakulását hosszú és termékeny külföldi tanulmányutak előzték 
meg, felismerték a szervezett formában gyakorolt természetjárás összetartó és közösségformáló hatását, 
egyesületi lapot indítottak, az EKE működését kiterjesztették a fürdőkre, menedékházakat kezdtek építeni, 
múzeumot létesítettek, nagy tömegeket megmozgató rendezvényeket szerveztek. kezdtek kikristályosodni 
a természetjárás eszmei kérdései és ágazatai, és ami a legfontosabb: kinevelődött a feltétlenül szükséges 
önkéntes túravezetői személyzet.

Az EKE szimbólummá vált, alapító atyáink, őseink erős alapra építkeztek, amely kiállta az idők próbáját. 
Százharminc év ugyanannak az eszmének a szolgálatában. Nem kis idő, s most rajtunk múlik, hogy milyen 
lesz a folytatás, hogyan építkezünk tovább a kapott alapokra, hogyan formáljuk közösségünket, az eke 
nagy családját, hisz minden természetjárót, minden hegyszeretőt testvérünknek tekintünk. Rajtunk múlik, 
hogy 130 év múlva lesz-e valaki, aki ugyanezeket elmondhatja, leírhatja, aki tovább tudja majd görgetni az 
általunk is továbbgörgetett, építgetett dicső múltat és jelent. Mert a jövő most a mi kezünkben van!

Isten éltessen még sokáig, százharminc éves EKE! Mi építünk, mert munka van bőven, s hiszünk benned, 
mert szellemiséged örök!

Dr. Kovács Lehel István
EKE-elnök
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Az Aranyos folyó völgye januárban.

már nem is fontos hogy 
mennyit sikerült teljesíteni 
terveinkből. Annyit ameny-
nyit az Úr is akart. Annál 
fontosabbnak tartom, hogy 
legyünk hálásak ennyiért 
is, ami van, ami volt. és ha 
tovább lapoztok és a képeket 
nézegetitek, remélem feléb-
red minkegyikünkben a vágy, 
hogy továbbra is járjuk szép 
vidékünk járt és járatlan 
ösvényeit és népszerűsítsük 
e szépet.  
próbáljuk javítani az ember-
természet kapcsolatot akár 
a példaadó túrák, tevé-
kenységek során, akár célzott 
akciók által. mutassuk meg 
kis közösségünknek, hogy 
nem is olyan ördöngös dolog turistának 
lenni, nem kell egy adott szellemi-testi 
felkészültségi szint, hanem mindezt el 
lehet érni, meg lehet tanulni és szeretni. 
Izomnál többet ér a segítő túratárs. 
e reményekkel zárom az évet és soraimat, 
jövőre még többet tervezzünk és legyünk 
hálásak, ha ezekből is legalább annyi 
teljesül, mint az ideiekből. 

Sipos Árpád - EKE alelnök

EKE 130 videó
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Felsóaklos szoros

Az erdei lomb alatt már türelmetlenül 
ücsörög a hóvirág, a tavaszi hérics, a 
csillagvirág, a pirosló hunyor, s valószínű 
még kicsit alussza téli álmát az erdei 
álganajtúró, de már jelek vannak, hogy 
a természet ébredezik a még uralkodó 
szürke és barna színek ellenére is. 
A Felsóaklos patak partjait fehér hó és 
jég már csak helyenként díszíti, de hangja 
zajosabb a megszokottnál, hangosan 

duruzsol, s mint munkás feltűrt ingujjú 
karjain a vénák, megduzzadva ered 
az Aranyos völgyének. No, nem mint 
az informatikusnak, inkább mint a 
kőművesnek. És dolga van. Táplálékot 
hord a földbe, az árterületekre, feltölti 
a pocsolyákat, hadd legyen bölcsője a 
békaivadéknak. 
De más jelek is vannak arra, hogy közeleg 
a tavasz, hinni se akartam a szememnek 
amikor pillangót pillantottam meg, fekete  
piros szárnnyal, akár egy tünemény. 

Valószínű csak egy eltévedt korai hírnök. 
A tél és tavasz örökös harca még tart, 
de amint tudjuk mindig a tavasz győz 
és akkor, majd hangos lesz az erdő 
a madarak énekétől, színes lesz a 
virágoktól és a világos zöld levelektől, 
meg az égszínkék égbolt kontrasztjától. 
Tele van az erdő szerelemmel, ahogy az 
ének mondja (inspiráció - prognózis: 
Tele van a város szerelemmel). és minket 
is eltölt hangulata, úgy a magába zárt, 
hibernáló, fehér takarós természeté, mint 

a ragadós hangulatú hangos, színes és 
vidám élővilágé. 
Felsóaklos szorosa nem annyira látványos 
mint a híresebb Tordai Hasadék, vagy 
Remetei szoros, de a túrázó nem 
hasonlítási pontokat keres, hanem a 
felfedezés örömét, a kikapcsolódást.

Február 7

A túra videója elérhető a QR kódot beszkennelve. 
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Runki szoros

Minden időnek megvan a maga bája. A 
még foggal, körömmel kapaszkodó tél 
is tud olyat felmutatni amiért érdemes 
kimenni a ... szinte a zöldbe mondtam, 
de hát a természetbe. s habár a tavasz 
múlt héten már erre járt, nyomai itt is 
maradtak mint pillanatképek, igencsak 
rétegesen kellett öltözni a sétára. A nap 
sugaraival végig követett, illetve épp ott 
ahova be tudott nézni az égboltról a Runki 
szoros völgyébe, enyhítvén a tél hideg, 
arcpirító fuvallatát. A szél néha pajkosan 
megbolygatta a leveleket idelenn, de 
többnyire a gerincen futkosott a hideg. A 
hirtelen jött sarki hideg a patakra fehér 
bajuszt meg szakállt varázsolt, a belelógó 

ágakra jégből harangokat akasztott, 
vízét meg jégkásává varázsolta. egyedül 
a fenyők és a moha zöldje töri meg e 
színtelen várakozó táj monotóniáját, a 
csendet pedig az erdei énekes madarak 
csicsergése. mint például a szinte rajban 
röpködő zöldikék (Chloris chloris) vagy 
a kékcinegék (parus caeruleus). Jólesett 
látni őket, hiszen az idén elkerülték 
a kertben kihelyezett etetőinket 
és hírüket sem láttuk. A völgyből 
feltekintve megcsodáltuk a sziklaszirtek 
formáinak sokszínűségét, helyenként a 
sziklából kinyúló kézfej vagy a “három 
grácia” sírkövét véltük felfedezni. Csak 
képzeletünk szabott határt a kőben 
elképzelt formáknak.

Február 13
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Tordai Hasadék

A legendák szorosa. A hely amelynek 
minden zegzugához történetek és 
történelem látható és láthatatlan fonala 
kötődik. Amelynek barlangjaiban az 
ősember lakott, de most többnyire rókák 
és turisták látogatják. Ahol a hegyi sport 
csillagjai születtek és néha hullottak alá. 
A határok feszegetésében benne rejlik 
a siker öröme és a kudarc keserűsége 
is, kudarc amiből tanulunk, de ami 
végzetessé is válhat, amint emléktáblák 
bizonyítják. 
Az önismerés és a természet meg-
ismerésének öröme viszont, újra és újra 
útra készteti a túrázót és hegymászót 
egyaránt. minden napszak egy új belátást 
enged a szorosba, minden évszak egy 
új arcát mutatja, minden viszontlátás 
emléket idéz, olyan mint régi baráttal 
való meghitt találkozás. 
Túránk a szindi kőbányától indult a 
Tordai Hasadék tetejére, a kereszthez, 
illetve az ennek közelében levő Oszlopos 
barlanghoz. A csalóka, verőfényes 
napsütéshez egy kitartó szél is járt, 
amelyet a barlang fölötti gödörben 
(beomlásban) megpihenve nem éreztünk 
annyira, de a szélálló kabát és sapka jól 
fogott a tetőn. Viszont a platóról kiálló 
sziklákat, köveket felmelegítette annyira, 

hogy jól esett rajtuk megpihenni. 
A kereszt előtti szikláról számba vettük 
a Mészkői sarkot, a Lépcsős falakat, a 
porlik tömböt alatta a porlik barlanggal, 
a Gömbölyített szirtet, a patkós követ 
(szürimé), amely a legendák szerint szent 
lászló lova patkójának megkövesedett 
nyomát viseli, a Csipkés szirtet, a 
Legények barlangját (a falu fiataljai ide 
bújtak el a katonaságba való sorozás elől), 
Balika vár törmelékeit (kőfolyását), a 
szánsil szirtet és más víz és szél alakította 
sziklaképződményeket. 
A pihenő után leereszkedtünk az Oszlopos 
barlanghoz, a mészkőben kialakult 
természetes “architektúra”, amelynek 
bejárata Alsópeterdre néz és amelyben 
az ősember is lakott. 
megbizonyosodván arról, hogy “barátunk” 
is ugyanúgy várja a tavaszt mint mi, 
meleg köveire bogarakat csalogat, bokrok 
alján virágok leselkednek napsugarak 
után, a madarak párkeresésbe kezdtek 
hangoskodva a csipkebokor puha és 
édeskés gyümölcsei között, búcsúzván 
továbbállunk. Viszlát régi barát, viszlát 
Tordai Hasadék!

Február 28

Túra videó.
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Csegez-Hidas

Festői táj közepében, Székelyhidas 
határában található egy impozáns 
kőbánya, nem is olyan rég múlt idők 
bizonyítékaként. Ez az egyik kőbánya 
amely a bukaresti Nép háza építőköveit 
adták, s talán a környék régi falusi házainak 
és kerítéseinek is, hiszen Hidason és 
Csegezben még mindig fellehetők, 
helyenként omladozó, karbantartott vagy 
éppen újjáépített kőfalak. 
Körülveszi a Bedellő, Sárkánykapu, 
Székelykő, Bélavára, azaz minden amit 
az Aranyos felső folyásának völgyén 
megtalálunk, másik oldaláról a Kőkőz 
zárja a maros és Aranyos folyók közé, s 
ennek a szinte háromszögnek az ipari 
részétől messze esik, szinte meglepő 
ahogy rátalálunk a dombok között. 
Csegezből indultunk a tordai EKE háztól, 
a kultúrház mellett balra tartva ki a mezei 
útra, majd átkeltünk a disznók pataka 
nagyárkán és a teraszos domboldalon 
szinte párhuzamosan a főúttal tartottunk 
Hidas irányába. Kis idő múltán rátaláltunk 
egy mezei útra, amely a régi határvonal 
keresztje mellett halad el és onnan már 
tisztán látszik a Székelykő gerince és 
a Vártető. Megmászva az előttünk levő 
dombot, megpillantjuk a kőbánya fel nem 
használt “tégláit”, a hatalmas, valószínűleg 
hibás kőtömböket amelyeket a bánya 
végében elszórtak. 
5-6 km gyaloglás után elérjük a munka-

telep villanyoszlopait, melyek messziről 
összevissza beszúrt fogpiszkálóknak 
tűntek. Mára egyesek már a földön 
fekszenek, drót nem lóg már rajtuk. A 
bánya tetejébe érünk ki és rájövünk, hogy 
igazából a környéken a fű és aránylag 
vékony földszőnyeg alatt végig ilyen kő 
húzódhat meg, de itt volt a legkönnyebb 
kitermelni. Egy évtizeddel ezelőtt még a 
gépek és a kőbe ragadt hatalmas fűrészek 
maradványai is láthatók voltak, sajnos 
időközben eltűntek. Körbejárjuk a bányát 
és a szabályos méretre kivágott köveket, 
amelyekből a fáraók fénykorában 
akár egy piramist is építhettek volna, 
megcsodáljuk az arányokat, a méreteket, 
és kicsit úgy érezzük magunkat mint 
Gulliver az óriások országában. A naptól 
megmelegedett köveken uzsonnázunk, 
még egy kicsit fényképeződünk, majd 
visszaindulunk Csegezbe a kőkereszt 
mellett vezető úton, a falú határához 
közel egy olyan friss, virágzó fenyvesre 
találva, amely alig évtizedes lehet 
és amely hangos volt a madarak 
csicsergésétől. Jól esett látni, hogy a 
természet megújuló ereje legalább itt 
felülkerekedett az ember térhódítása 
fölött és feltöltődve folytatjuk utunkat a 
mellettünk folyó patak völgyében vezető 
úton. A patak még jégvirágokkal fogad, 
jelezve, hogy dúl még a tél-tavasz 
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Székelykő

évente többször elsétálunk a csegezi eke 
háztól a Székelykőre. Az út ugyanaz, de az 
utazás mégis mindig más. más belül, más 
kívül. április hordozza még a tél jeleit, de 
már a tavasz megujúló ereje bontakozik 

ki az avar alól, a táj szürkeségéből. Színes 
virágok, üveggolyó szerű békaporonytok 
keresik a nap melegítő sugarát. 
A Székelykő nyeregből lenézve Torockót 
köszöntjük, míg a Nagy árok oldalában 
még itt-ott hó virit. 

Április 5

harca, de a melengető nap és az élénk lila 
ibolyák már hirdetik a tavasz győzelmét. 
elhagyjuk a falu csordáját, a csendes 
kőfalak és kőházak között kiérünk a régi 
templomkert alá, majd a kis sikátoron 
felmegyünk a házhoz, ahol várnak az 
időközben megérkezett társaink, mert 
ugye nőnap van, sőt két születésnap is. 

Virágosztás és ajándékozás puszi nélkül, 
idén is, egy kis süteményt elfogyasztunk 
az udvaron, majd lassan elválunk remélve, 
hogy jövőre közelebb kerülhetünk 
hagyományainkhoz, egymáshoz és soha 
el nem távolodunk a természettől.

Március 7

Túra videó.
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Túri Hasadék

A 25 hektáron elterülő Tordatúri 
hasadék természeti rezerváció. A Tordai 
hasadéktól északra, kolozsvártól délre, 
Tordatúr és koppánd között található, 
a Rákos-patak (Valea Racilor) mentén 
alakult ki. közel 2 kilométer (1850m) 
hosszan tört utat magának a Peterdi-tető, 
a Kőhegy és a Koppánd-tető között. A 
völy mélysége 100-150 m között változik. 
Az 1905-ben felavatott, a hasadékon 
átkelő turistaösvényt Czárán Gyulának 
köszönhetjük. ennek emléktáblája, most 
is, az alsó bejárathoz közel eső sziklafalon 
látható (eke, 1999), de orbán balázs is 
kutatta. 
Rendkívül vad völgy, a természetjárók 
és sziklamászók paradicsoma, hiszen itt 
több mászóútvonal is létezik. 
Túránkban ezúttal nem a völgyön halad-
tunk végig, amely elég zsúfolt volt, 
hanem a tordatúri bekötő útról tértünk 
jobbra és az erdő szélén hagytuk az 
autókat. Az alacsony, bozotós, de sűrű 
erdőben vezetett útunk, ahol a bokrok 
aljában kockás liliomot fedeztünk fel 
teljes pompájában és más, szintén 
gyönyörű, tavaszi virágot. Az őzikék 

által is járt ösvényen leereszkedtünk a 
Rákos patak völgyébe és itt haladtunk 
egész a menedékházakig, ahol a jobb 
oldali kapaszkodón át a Koppándi tetőre 
jutottunk és így jártuk körbe a szurdokot. 
Fentről, a peremen végíg járva, látszik, 
hogy a patak milyen drámai szakadékot 
vágott a mészkő sziklába, festői 
alakzatokat és barlangokat kialakítva. 
Nem bántuk a mászást, hiszen a látvány 
és a talált tavaszi virágok díjazták a 
fáradságot. A  Kőhegy tető és a Koppándi 
tető elhagyása után elértünk a patak 
befolyásához, amely Tordatúr falu végét 
jelenti. Innen visszafordultunk fel a 
Peterdi oldal felé az erdő tetején hagyott 
autókhoz és kissé fáradtan, de lélekben 
feltöltődve tértünk haza. 

Április 11
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Közmunka

ma közmunkára került sor Csegezben, a 
turistaház és a szemben levő unitárius 
parókia udvarán. pontosabban tavaszi 
nagytakarítás, a parókián pedig a javítási 
munkálatok után maradt törmelékek 
elhordása, bozót kivágás, kerítés javítás, 
stb. mozgalmas és eredményes nap volt, 
köszönjük szépen a résztvevőknek! 

Április 24

Az áprilisi alkalmon kívül persze volt 
máskor is közmunka, fűnyírás, takarítás, 
úgy a papilak mint az eke udvarán,  a 
kerekes kút fedelének megjavítása és 
egyebek. Fénykép nem készült, de azok 
résztvevőinek is szívből köszönjük! 

Medvehagyma túra

A tegnapi közös munka után ma már 
kikapcsolódás következett, vagy 
inkább egy, a kellemest a hasznossal 
összekapcsoló túra, a “medvehagyma 
túra”. Délelőtt felkerekedtünk Tordáról 
és a torockószentgyörgyi erdők talajában 
előszeretettel termő medvehagymákat 
kerestük meg, utunkban sok szép tavaszi 
virágot és az egyre zöldülő természetet 
csodálva. Hát erről meséljenek az alábbi 
képek, illetve alább egy kis leírás az 
említett növényről. 
A medvehagyma (Allium ursinum) 
nevét arról kapta, hogy a barna medvék 
előszeretettel fogyasztják terméseit, és 
még a föld alól is gyakran kiássák, de 
hasonlóképp kedvelik a vaddisznók is. 
Egész Európában megtalálható évelő 

növény. A nedves, árnyas erdőkben érzi 
jól magát, az enyhén savas talajt kedveli. 
Erősen fokhagymaillatú levelei kora 
tavasszal jelennek meg, és a nyár közepére 
elszáradnak. április-májusban virágzik. 
Hazánkban főleg a gyertyános, tölgyes 
vagy bükkös erdők aljnövényzetében nő 
tömegesen. 
Leveleit tavasszal, a virágzás előtt szedik, 
és frissen használják fel, mert szárítva 
gyógyhatásuk gyengül. Nagyon sokféle 
bántalomra használható. Kedvezően hat 
a gyomorra, a bélrendszerre, krónikus 
hasmenés és szorulás ellen jó hatású, 
a szédülést, fejfájást enyhíti, a magas 
vérnyomást csökkenti, tisztítja a vesét 
és a húgyhólyagot, elősegíti a vizelet 
ürítését, tisztítja a vért. Természetes 
Antibiotikum.

Április 25
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Tavaszi virágok

A teljesség igénye nékül szeretnénk 
bemutatni olyan tavaszi virágokat, 
amelyeket a Torda környéki túrista 
útvonalakat járva megtekinthetünk, sőt 
megcsodálhatunk. Talán ha megismerjük 
jobban őket, akkor ezzel is nő a természet 
értéke szemünkben és nemcsak a 
virágok által nyújott festői szépséget 

csodáljuk majd, hanem a biológiai 
diverzitásukat és szerepüket a természeti 
körforgásban, a rovarokkal és állatokkal 
való szimbiózisban, és miért ne a nekünk 
nyújtott előnyök által, amikor épp 
teafűnek használjuk valamelyiket. 
A virágok azonosításában és kép készí-
tésben, gyűjtésében Durugy Erika és Gál 
á. Hajnalka volt segítségemre. 

Tavasz, 2021. Ernyős madártej Ezerjófű

Gyászoló imolaFürtös gyöngyike

Erdei iszalagPirosló hunyor

Mezei zsúrlóLeánykökörcsin

Biboros kosborMezei ibolya

Berki szellőrózsaNemes májvirág

Pettyegetett tüdőfűAranypimpó

Salamonpecset

Pázsitos nőszirom (írisz)Tavaszi kankalin

Erdei galambvirágKéknefelejcs

Odvas keltike (fehér)Hegyi kockás liliom
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Odvas keltike (rózsaszín)Szamóca

Tavaszi hérics

Kaukázusi nőszirom

Utilapú

Kakasmandikó

Színeváltó kutyatej

Valeriana (Macskagyökér)

Fogaslevelű Veronika

Kígyószísz

Üstökös gyöngyike

Vörös acsalapú

Húsos som virágVeronica turilliana

Kikeleti hóvirág

Bogláros szellőrózsa Salátaboglárka

Szellőrózsa

Vajvirág

Sáfrány - Krókusz

Mocsári gólyahír

Mocsári gólyahír

 “A növény virágot bont, hogy a méhek rászálljanak 
és megtermékenyítsék. A gyümölcs elszórja magvait, 
hogy új növények bújjanak elő a földből, amelyek aztán 
újra virágba borulnak, hogy odacsalják a méheket, 
amelyek megtermékenyítik, hogy újra gyümölcsöt 
hozzanak, és így tovább, a végtelenségig.”

Paulo Coelho
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Jókai túra 2021

Több éve részt veszünk a Jókai túrán, vagy 
úgy mint túrázó, vagy mint önkéntes. Az 
utóbbi években a tordai EKE a Székelykő 
ellenőrző ponton vállalt pontbíró szere-
pet. egy év kimaradás után idén ismét 
megszervezte a kolozsvári eke, a már 

1998 óta hagyománnyá vált teljesítmény 
túrát. A rendezvány a teljesítményen 
kívül mindig közösségépítő szerepet is 
játszik és nagy természetszerető tömeget 
mozgat meg. Erről szeretnénk megosztani 
egy pár képet.  

Május 15

Madarak és nemcsak

Aki ilyenkor gyalog megy ki a Tordai 
hasadékba, a Súlya tetőn, vagy a 
Szindi mezőket átvágva, rengeteg 
madárral találkozhat.  
közülük csak egy párat 
sikerült lefényképezni, 
de ezeken kívül fácán, 
fürj, mezei pacsirta, 
kakukk, vércse, rigó, 
fecske és még sok más 
röpköd a bokrok vagy 
búzatáblák fölött, vagy 
éppen jelzi jelenlétét 
szebbnél szebb énekével.  
persze a tápláléklánc 
külön-böző szereplői is 
jelen vannak  ilyenkor, 
szebbnél szebb 
pillangók röpködnek a 
levegőben, avagy épp 
kígyók  (képen a lábatlan 
gyík) melegednek a 
napsugaras tisztásokon. 
Talán a madarak a 
legaktívabbak ilyenkor, 
hiszen a fészkekben 

már éhes szájak tátonganak eledel után.  
sajnos kevésbé értek a gombákhoz, és 
egyik legfontosabb projektnek tartom a 
gombák megismerését és a gombászat 
kultúráját elsajátító rendezvény megszer-
vezését, hiszen óriási gasztronómiai 
értékük van, magyarul szeretjük, 
mert finomak.  Ugyanakkor, ismeret 
hiányában, szedése és fogyasztása 
leszükül egy pár közönséges gomba 
fajra, mint a rókagomba, szegfűgomba, 
mezei csiperke, őzláb, stb., pedig sokkal 
több fogyasztható gomba van. egyeseket 
azért kell ismerni mert ehető, másokat 
pedig azért mert nem, és még másokat 
csak azért mert szépek vagy másra is 
felhasználhatók, mint a bükkfa-tapló, 
amiből kalapot is készítettek.  

Június

szajkó

közönséges lábatlangyík

Vörös vércse kakukk



Data csúcs

Júliusban négyesben, bocsánat 4+1, 
elindultunk a Data csúcsot meghódítani. 
Az időjárási viszonyok adottak voltak, a 
kedv is hozzá, a fizikai kondició meg olyan 
amin mindig lehet dolgozni. Torockó-
gyertyánost elhagyva, még a Kőközi 
szoros elején leparkoltuk az autót és 
nekivágtunk a bal oldali kapaszkodónak. 

Dél lett mire felértünk a tetőre, kissé 
fáradtan, de az elénk táruló kilátás 
kárpotólta az elhasznált energiát, na 
meg az otthonról hozott szendvics is, 
ugye. Egyik felől a Kőközi szorosba 
kaptunk betekintést, másik oldalról a 
dombok közé szorult Bedellő falucskát, 
majd arrébb Torockószentgyörgyöt és 
Torockót pillanthatuk meg. 

Július 18

Bélavára túra - EKE 130

Az eke megalakulásának 130. évfordu-
lója alkalmából szervezett ünnepi 
rendezvény egyik része a bélavára túra, 
amely kisbányáról indult és podságán ért 

véget. Szinte 20 km, 7-8 óra alatt gyönyörű 
időben és szép tájakon. Köszönjük a 
szervezőknek a túrát, az ünneplést az 
együttlétet. 

Szeptember 25
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Csáklyakő túra (1233m)

A Csáklya patak a Torockói-hegység 
mészkő szikláit mossa, és évezredes 
türelemmel vájt bele látványos 
szurdokvölgyet. eme patak völgyét pedig 
a Csáklyakő uralja, amelynek csúcsát 
igyekszünk ma meghódítani. 
A rövidebbik útvonalat választottuk, 
amely egyben a nehezebbik is, egyenesen 
a frissen aszfaltozott útról térünk fel 
jobbra a lovak patakán felfele, ott, 
ahol ez beömlik a Csáklya patakba. A 
piros kereszttel jelzett kapaszkodó első 
szakasza nem nehéz, de közeledvén 
a szikla tető alatt fekvő tanya és 
templomocskához kissé meredekebbé 
válik. A tanya gyümölcsösében még nyílik 
at őszi krókusz a lehullt roszdaszínű 
falevelek között. A közelben találtunk egy 
olyan tölgyfát is, amelynek lehullt levelei 
tele voltak kis sárga gömböcskékkel, 
melyen tüske szerű apró kinövések 
díszítettek. A gömbök úgy alakulnak 
ki, hogy a tölgy darázs leteszi petéjét a 
falevélben, majd a fa saját sejtjeiből egy 
védő burkot növeszt a petének még a 
levelek lehullása előtt. Érdekes szimbiózs, 
a darazsak már kitalálták az üzenő RNS-t 
Karikó Katalin előtt évezredekkel, vagy 
talán évtizedekkel és elbolondítják a fát, 
hogy nekik dolgozzon. 

A gyömölcsösben kicsit megpihentünk, 
néztük a már kitárulkozó tájat, majd 
a jelzést követve eltértünk a jobbra. 
Csak azt nem figyeltük meg, hogy pár 
lépés után eltűnt a jelzés, s habár jól 
kitaposott ösvényt követtünk az már nem 
a tőrautvonal volt. Az valahol fölöttünk a 
nyeregben kapaszkodott fel a csúcsra, míg 
mi kijutottunk a sziklasor alá ahol cserjés, 
bozotós, valamikor vihar által kicsavart 
fák vártak. Nem fordultunk vissza, hanem 
innen másztunk ki a sziklaoldalban a 
fölöttünk levő ösvényre és folytattunk 
utunkat a csúcs felé, amelyet hamarosan 
el is értünk. Gyönyörű kilátás fogadott, 
sajnos nem volt teljesen tiszta a levegő, 
de a Fogarasok, a Páring és a Retyezát 
csúcsait véltük kirajozolódni a felhők 
fölött. persze tisztán látszott a kecske-
kő (Piatra Craivii), Kerek sarok, Strigleu, 
magura, stb. csúcsok, dombok, amelyekkel 



30 31

még meg kell közelebbről ismerkednünk. 
odafenn találkoztunk egy másik 
csapattal akik a kék vonal jelzésen 
ereszkedtek le, így mi is velük tartottunk, 
biztonságosabbnak tartva, hiszen felfele 
már találtunk egy frissen lerágott őzlábat 
és utánunk érkező fiatalok pedig medve 
nyomokat is láttak. Így egy körtúrát 
sikerült bejárni és jó választásnak 

bizonyult, mert ez az oldala is látványos 
volt a nap lementével, illetve az erdei 
ereszkedés, amit már sötétben tettünk 
meg nem volt olyan nehéz mint a lovak 
patakja kövei között botorkálni. Az utolsó 
fél órányi utat sötétben tettük meg a 
bokáig érő levél takaróban. Megérte.  

Október 31

Havasi cincér (Rosalia alpina) Krókusz 

Tölgy gubacsdarázs (gubacs)
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Csegez-Székelykő

Novemberi séta a Csegez-Székelykő útvo-
nalon. 
Az avar alól még hébe-hóba kikandikált 
az őszi kikerics és a mezei szegfű, de már 
egyre monokrómabb táj fogadott. 
A napsütés és a barátságos időjárás 
viszont egész kellemessé tette a túrát, 
sőt az előző napok esőzése sem hagyott 
járhatatlan sáros utakat. 

kedvenc útvonalunk minden alkalommal 
tud újat és szépet mutatni. 
Legfiatalabb túrázónk csak 7 és fél 
hónapos, még anyukája hasában, de a 
többi három kislány is segített a csapat 
“fiatalításában”. 

November 7
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Kedves tagtársam!

Megtisztelő feladatom van, pár mondatban 
akarlak egyben üdvözölni, és valahogy egy 
év (eléggé rendkívüli) zárásával beszámolni, 
köszönetet mondani neked, e sorok olvasó-
jának, az egész évi tevékenységért. 
Elsősorban írásban is meg akarom köszönni 
Árpinak, lelkes vezetőségi társamnak ezt 
a ötletet is, igazán helyénvaló ebben a 
mai helyzetben. Tényleg egy különösen 
kellemetlen évet zárunk, de lássuk pozitívan 
magunkat és az egyesületünk helyzetét. 
Az eke, mint turista-egylet megélt ennél 
nehezebb időket is. Gondoljunk a második 
világháborúra, erdély hovatartozási 
változásaira meg azt követő kommunista 
rezsim magyarellenes szigoraira, tiltásaira. 
sajnos valahogy a mai helyzet is olyan 
háborús állapotot idéz elő, nagyon sok 
tiltásokkal.
Örömmel írom azt, hogy mindnyájan 
megvagyunk, és a tagságunkat nem tizedelte 
meg ez a rettenetes járvány, mindenki 
túlélte, kisebb-nagyobb nehézségekkel. 
Sőt annak is örvendjünk, hogy vannak 
új túratársak, csapatunk ahelyett, hogy 
apadjon, növelte létszámát.
Annak ellenére, hogy a szigorítások durvák 
voltak, sikerült egy jó pár közös rendezvényt 
megszervezni úgy, hogy nem léptük át a 
hatóságok által megszabott rendeleteket. 
Nem voltak olyan nagy kirándulások 
mint eddig, de a kis túráinkon így is a 
csapat együtt volt, több időt tölthettünk 
közvetlen közeli helyeken, felfedezve 
újabb túracélpontokat. sikerült Csegezen a 
turista-házunknál és az Unitárius-papilak 
telkein elvégezni az egész évi munkálatokat! 
A lényeg az, hogy nem hagytuk magunkat, 
és szerencsésen átvészeltünk még egy 
kritikus évet.
lássuk azt is, hogy idén, 2021-ben jelent 
meg a Gyopárban a legtöbb írott anyag a 

Tordai EKE tevékenységéből! Ugye milyen 
jó volt ezeket olvasni? sikerült folytatni a 
Várfalvi-tanáccsal eltervezett Aranyosszéki-
túraútvonal kialakításának kivitelezését is. 
Itt is egy nagy lépést tettünk meg a helyi 
turistaság fejlesztésére.
pozitívumként azt is kihangsúlyoznám, 
hogy sikerült naprakészre befejezni 
egyesületünk hivatalos okiratait. Nagyon 
nehéz feladat volt, mert valójában egy kicsit 
elmaradtak a dolgok… külön köszönöm 
szedilek lenkének, és márton lenkének a 
segítségüket, akiket szeretettel, szívesen 
várunk a további rendezvényeinkre.
említeni szeretném azt is, hogy idén 
először a Tordai EKE,, mint jelentős 
tordai-civilszervezet, részt vett a Tordai 
magyar-napok rendezvényein, ismertetve 
mindenkinek, hogy mi is itt vagyunk és a 
szórványban élő kis tordai magyar közösség 
segítségére lehetünk ahol egy finom gulyást 
főztünk, mindenkinek megköszönve a 
hozzáállását, segítségét, támogatását!
Reméljünk szebb időket, de ha nem lesznek, 
akkor se adjuk fel, és vigyük tovább elődeink 
munkáját, tiszteljük ezt, vigyázzunk 
magunkra, egymásra, tartsunk ki, mert 
együtt könnyebben átvészeljük majd a 
nehéz időt! Vegyük elő a szép túrafotókat, 
nézzük meg őket, emlékezzünk vissza a szép 
időkre, osszuk meg ezeket a kommunikációs 
lehetőségeinken, emlékezzünk arra, hogy 
milyen szép volt. 
értékeljük a jelent, örvendjünk, tiszteljük a 
múltat, reméljünk szebb jövőt!

Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet 
kívánok mindenkinek!

Tordai Jenő
EKE Torda elnök
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„A turistaság a tömegek sportja, amely 
nem ismer versenyt és nem takar üzletet. 
Gyakorlását nem korlátozza az évszakok 
változása, sem az életkor haladása.
Tüdőt és lelket tisztít! Visszavet a 
Természethez, az örök megújhodás 
forrásához! Felemel a sár, a por, a gyárak füstje, 
a hétköznapi gondok fölé! Nagy távolságokon 
repül végig a turista tekintete és lelke, mint 
dalos madár száll a magasságokba, hódolatra 
a csodálatosan szép és harmónikus Örök 
Alkotója elé!

A turista jobb, a turista emberibb ember, 
mint a többi.
Aki pedig a turistaság brigádjaiba újoncokat 
toboroz, embertársainak jótevője, mert 
felfedi előttük a testi-lelki megújhodásnak 
antheusi titkát! …”

zsitvay Tibor
zubor István: Levelek egy kezdő turistához 

című művének előszava


