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>  Ahol leoldom saruimat. Erdély több 
városa után Székelyudvarhelyen is bemutatja 
útinaplóját dr. Gellérd Judit. A siménfalvi szü-
letésű, Hawaii-on élő lelkész-orvos-zenész-író 
messzi országok tájai, népei, szent helyei kö-
zött kalauzol, „mindent és mindenkit székely 
szemmel lát és láttat; e mostani könyvében vele 
együtt zarándokolhatunk a dzsungel fojtogatá-
sából kiszabadított ősi kultúrák szent városai-
ba és az ökológiai katasztrófát jósló gleccserek 
Alaszkájába; Hawaii és Tibet száműzöttjeinek 

anyanyelvük és vallási hagyományaik mentésé-
ben pedig társaivá szegődünk”. Akik a vallások 
és útleírások iránt egyaránt érdeklődnek, vetítés-
sel egybekötött könyvbemutatóra hivatalosak 
szeptember 1-jén, csütörtökön 6 órától a Műve-
lődési Ház koncerttermébe. A szerzőt és művét 
Molnár Vilmos csíkszeredai író, a Székelyföld 
folyóirat szerkesztője méltatja. 

> Országépítő olvasótábor. A Székely-
udvarhelyi Városi Könyvtár és a Bibliofil Ala-
pítvány immár negyedik alkalommal szervezett 
Kalibáskőn Olvasótábor. A rendezvény idén 

az Országépítők nevet kapta: tizenöt gyerek 
számára biztosítanak táborozási feltételeket, 
közülük öt Székelyudvarhelyről, illetve környé-
kéről van, öt a tusnádfürdői árvaházból és öt 
csángó gyerek Lábnyikról érkezett a táborba. 
A kis országépítők reggeli imával kezdenek, 
majd olvasnak, aztán a játékra, természetjárásra 
is szakítanak időt – röviden játszva tanulnak. 
Nem mellékes, hogy a tábor kapcsolatépítésre, 
új barátságok kialakítására is lehetőséget nyújt, 
az elsődleges cél viszont a gyerekek olvasásél-
ményének visszaszerzése erdélyi írók alkotásain 
keresztül. Ily módon bővíthetik a tanuló korú 

gyerekek ismereteiket, ily módon válhatnak 
országépítőkké. 

> Sokan szeretnének kerékpárutat építeni. 
A kormány a környezetvédelmi minisztériumon 
keresztül ötvenmillió lejt különített el kerékpár-
utak építését segítő programjára, ez idáig 121 
település pályázott, pályázataik összértéke meg-
haladja a kétszázmillió lejt. Székelyudvarhely 
is pályázott: több mint kétmillió lejből, 
Kadicsfalvától Bikafalváig tíz kilométernyi ke-
rékpárutat építenének – egyelőre viszont nem 
tudni, bekerülünk-e a nyertesek közé.

Idén ünnepelte fennállásának 120 
éves évfordulóját az Erdélyi Kár
pátEgyesület (EKE) – ennek ap
ropóján kerestük fel Kovács Kendi 
Lehelt. A rendszerváltás után újra
alakult udvarhelyi osztály elnökével 
a II. Rákóczi Ferenc utcai székház
ban beszélgettünk túrákról, elő
adásokról, egyszóval az uEKÉsek 
mindennapjairól.

– Meséljen a „kívülállók” számá-
ra az Erdélyi Kárpát-Egyesületről.

– Az országos EKE 1891-től mű-
ködik kisebb-nagyobb megszakí tá-
sokkal. Idén ünnepeltük meg 120 
éves születésnapját a kalotaszegi Sztá-
nán. Az EKE-nek Erdély magyar-
lakta vidékein minden nagyobb vá-
rosban működik osztálya. Jelen pil-
lanatban tizenhat tagszervezete van, 
ezeknek egyike az udvarhelyi, mely 
a legrégebbiek közé tartozik. Ez azt 
jelenti, hogy 1893-ban alakultunk 
meg. Van egy kiadvány is, az Erdé-
lyi Gyopár folyóirat, amely jelenleg 
kéthavonta jelenik meg, és az erdélyi 
magyar természetjárók egyetlen, a 
rendszerváltás óta rendszeresen meg-
jelenő folyóirata.

– Udvarhelyen mikor indult újra 
az EKE?

– 1996-ban indult újra. Addig vol-
tak olyan időszakok, amikor nem volt 
sok tagja, ketten-hárman is voltunk, 
1996 óta viszont rendesen működik. 
Amikor újraindultunk, azt hiszem, 
voltunk vagy kétszázan is. Úgy volt, 
hogy a gimnáziumból Laczkó György 
tanár úr és Geréb Péter tanár úr a ta-
nítóképzőből támogatták az egyesü-
letet és hozták a diákokat. Mindenki 
nagy lendülettel kifizette a tagdíjat, és 
beállt három hónapra, aztán három 
hónap múlva maradtunk vagy tízen-
tizenöten. Ez így ment körülbelül 
2004-ig, azután kezdett fejlődni újra 
a szervezet. Most van vagy hetven ta-
gunk, és ennek körülbelül a fele stabil 
tag. Erre a negyven emberre lehet szá-
mítani, ha szervezünk valamit. 

– Nemcsak kirándulásokból áll 
az uEKE élete...

– Az EKE-nek három célkitűzése 
van: az első a természetjárás, a máso-

dik a honismeret, harmadik pedig a 
természetvédelem. Ezeken belül pró-
bálunk szervezni dolgokat, így példá-
ul az iskolás gyermekeket igyekszünk 
bevonni az EKE-be, hisz sajnos nem 
nagyon jönnek a fiatalok. Öt-nyol-
cadik osztályosoknak természetjáró 
versenyeket szervezünk rendszeresen, 
háromszor évente, így a kisgyereke-
ket sikerült megfogni. Célunk, hogy 
megszerettessük a természetjárást, 
megismertessük velük a gyógynövé-
nyeket, gombákat, állatokat és tör-
ténelmi nevezetességeket. Vannak 
sikereink, hisz olyan is volt, hogy há-
romszáz gyermek jött el egy verseny-
re, és bekapcsolódtak nemcsak az 
udvarhelyi iskolák, hanem a környe-
ző települések iskolái is. Hívtak már 
meg tábort szervezni Máréfalvára, 
Tibódba, Boldogfalvára és Lengyel-
falvára is. Ugyanakkor a tagság szá-
mára szervezünk még előadásokat 
is, többnyire itt a székházban. És van 
egy pár olyan rendezvény is, amely a 
nagyközönségnek szól, mint például 
minden év végén Erőss Zsolt előadá-
sa, aki itt mindig beszámol az utolsó 
expedíciójáról.

– Azért a túrázás a „fő” tevékeny-
ségük...

– Igen. Évente megszervezzük 
a teljesítménytúránkat a Hargitán. 
Idén ezt kilencedik alkalommal tesz-
szük szeptember 3-án, azaz egy bő 
hét múlva. Az elején 50 km távon 
ment a túra, aztán lecsökkentettük, 
változtattunk az útvonalon, mert 
úgy jó három-négy éven keresztül 
maximum tíz résztvevő volt csak. 
Szinte nem volt érdemes megszer-
vezni, de az utóbbi időben van egy 
45 km-es, egy 25 km-es és egy 10 km-
es szakasz, melyeket megadott szint-
időn belül kell teljesíteni. Elértük, 
hogy száz résztvevő volt az utóbbi 
három évben, és a fiatalok is jönnek, 
egész kicsi gyermekek, 5-6 évesek is, 
mert a 10 km-es út nagyon könnyű, 
s ezt ők is végigsétálják. Már vannak 
jelentkezők az idei túrára is. Érde-
kesség, hogy a 120 éves évfordulóra 
megjelent könyvben is úgy vagyunk 
számon tartva, mint a teljesítmény-
túrákat szervező osztály.

– Van legnagyobb rendezvényük?

– A legnagyobb dolog, amit 
most akarunk megszervezni, az a 
XXI. Országos Vándortábor. Az 
EKE alapszabályzatába bele van 
írva, hogy minden évben valame-

lyik osztály meg kell szervezze ezt a 
vándortábort. Az idén volt a husza-
dik, amit Kolozsváron szerveztek, és 
körülbelül ezren vettek részt rajta, 
ez egyfajta jubileumi vándortábor 
volt. Reméljük, hogy Udvarhelyre 
még többen fognak eljönni. Ennek a 
tábornak az a lényege, hogy ilyenkor 
találkoznak az EKE szervezeteinek 
tagjai egymással.

– Udvarhelyen még nem volt 
vándortábor?

– Nem volt még ilyen Udvarhe-
lyen, mert egy ilyen tábor megszerve-
zéséhez legalább száz ember kell, aki 
aktívan részt vesz a munkálatokban. 
Most értünk el arra a szintre, hogy 
meg tudjuk ezt csinálni. A negyven 
aktív ember még mozgósít kétszer 
ennyi embert, és külső emberekkel 
meg tudjuk valósítani ezt a tábort. 
Ilyenkor mindennap indul vagy tizen-
öt túra, és mindegyik túrán legalább 
két-három túravezető kell legyen, és 
ezenkívül még a táborban is zajlik az 
élet. Sok mindent szeretnénk a tábori 
életben is megszervezni óvodától el-
kezdve, a népdaltanításon át egészen a 
tánctanításig. Szükség lesz a segítségre. 
Reméljük, hogy megerősít majd ez a 
rendezvény, amit jövő év augusztus 
első felében, pontosabban július 31-
től augusztus 5-ig rendezünk. 

– Az évek során volt-e emlékeze-
tes programjuk? 

– Legnagyobb megvalósítá-
sunk az Orbán Balázs Emléktábor 
volt, amit 2004-ben tartottunk a 
Szejkefürdőn. Többéves program 

volt, már 2000-ben elkezdtük. Cél-
ként fogalmaztuk meg, hogy négy 
év leforgása alatt felkeressük az 
Orbán Balázs által meglátogatott 
falvakat, és egy füzetbe pecséteket 
kellett gyűjteni a helységekből. 
Nem vettek részt olyan sokan a tá-
borban, de akadtak olyanok, akik 
mindenhová eljutottak, és minden 
pecsétet megszereztek. Ez a ren-
dezvény volt az, ami után több, je-
lenlegi oszlopos tag is itt maradt az 
EKE-nél.

– Ha EKE, akkor eszünkbe jut a 
Zete-tanösvény. Tervezik még újabb  
ösvények meg jelölését?

– Igazából mi kezdtük el a tanös-
vények felfestését, azóta mások is csi-
náltak már hasonló dolgokat. Mivel 
most lefoglal a vándortábor szervezé-
se, ezért eltolódik a tanösvényfestés, 
ám tervezzük, hogy a környéken 
építsünk ki még hasonló ösvényeket. 
Közben felkérték az országos EKE-t 
a Mária-zarándokútvonal kiépítésére, 
és ennek keretében az udvarhelyszéki 
szakaszt például mi jelöljük ki.

– A túrakedvelők, csatlakozni kí-
vánók hol jelentkezhetnek? 

– Az udvarhelyi EKE nyitott 
minden túrázni vágyó felé, egyszóval 
kereshetnek bátran minden szerdán 
délután hatkor székházunkban, a II. 
Rákóczi Ferenc utca 9. szám alatt. 
Ugyanakkor figyelemmel követhetik 
honlapunkat (www.ueke.ro) is, ahol 
friss információkkal szolgálunk az ér-
deklődőknek.

Berkeczi Zsolt

Kovács Kendi Lehel: „az EKE 16 tagszervezete közül az udvarhelyi a legnagyobb”
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IntERjú Kovács KEndI LEhELLEL, Az uEKE ELnöKÉvEL

A teljesítménytúrákat szervező osztály

székelyudvarhely önkormányzata
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Bethlen Gábor, Tábor és Villanyte-
lep utcák találkozásánál létesítendő körfogalom építése című tervet benyúj-
totta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi 
beleegyezés elnyerése céljából. 

A javasolt tervek környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások besze-
rezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra 
között és Székelyudvarhely Önkormányzatának székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi leszabályozás alatt 
nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám. Fax: 0266–310041, e-mail: office@
apmhr.anpm.ro.


