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Számos újítással, kisgyermekes 
családok és gyakorlott sportolók 
számára is érdekes útvonalak-
kal készülnek a Bánff y Miklós 
emlék- és teljesítménytúrák 
június 27-ei kiadásának szer-
vezői. Kismihály Boglárka, az 
EKE  Kolozsvár 1891 szervezet 
irodavezetője a változtatásokról, 
a természetjárás fontosságáról 
beszélt lapunknak.

 » BEDE LAURA

A járványügyi korlátozások lazí-
tásának köszönhetően az Er-
délyi Kárpát-Egyesület (EKE) 

kolozsvári tagszervezete úgy döntött, 
hogy speciális körülmények között 
megszervezi a június 27-re meghir-
detett Bánff y Miklós emlék- és tel-
jesítménytúrákat. „Tudjuk, hogy 
a karantén miatti bezártság után 
mindenki vágyakozik a szabadba. 
Szerintünk még sosem volt ennyire 
létfontosságú a túrák megszervezé-
se, hiszen a természetjáráson kívül 
különleges közösségi élményről 
is szólnak ezek az események. Itt 
köttetnek új barátságok, talán még 
szerelmek is” – mondta el a Krónika 
érdeklődésére Kismihály Boglárka 
szervező. Hozzátette, a résztve-
vők felfedezhetik, hogy mennyire 
csodás a közvetlen környezetük, 

ugyanakkor a kolozsvári születésű 
író, politikus szellemi örökségét is 
továbbéltetik, hiszen a túrák egy 
része a valamikori Bánff y-birto-
kok területén halad, olyan helye-
ken keresztül, amelyekről Bánff y 
is sokszor tesz említést írásaiban. 
A fi atal Bánff y Miklós kamaszévei-
ben nyaranta egy hónapot töltött a 
Sebesvárhoz közeli Remetén, ahol 
a nagyapja lakott. Ekkor lett szerel-
mese a környék hegyeinek.

Az EKE Kolozsvár 1891 szervezet 
irodavezetője az idei újításokról is 
beszámolt. Mint kifejtette, a kerék-
párosoknál lesz két teljesen új tú-
raváltozat: a 15 és 37 km-es. Ezeket 
főként kisgyerekes családoknak 
ajánlják, vagy kezdő kerékpáro-
soknak, mert nem annyira hosszú 
a szakasz. A két hosszú kerékpáros 
szakasznál kitaláltak egy-egy új al-
ternatívát, ennek megfelelően át-
nevezték a változatokat: tavaly K60 

JÚNIUS 22-IG LEHET JELENTKEZNI A GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS ÚTVONALAKAT MAGÁBA FOGLALÓ TELJESÍTMÉNYTÚRÁKRA 

Közösségi élmény „Bánff y hegyei” között

A hosszú kerékpáros szakasznál idei újításként a Kolozs megye Sebesvárt is érinthetik a túra résztvevői

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
CS

O
K 

ZS
O

LT

és K85 volt, idén pedig K60/70 és 
K85/95. A különbség abban áll, 
hogy a biciklisek Székelyjón el-
dönthetik, merre mennek tovább. 
Így a 70-es és 95-ös változaton 
résztvevők útba ejtenek egy új el-
lenőrző pontot, Sebesvárt.

A szervezők a gyalogosok szá-
mára is készültek új túraváltozat-
tal: Gyalogos Kőhegy A/B/C. En-
nek is van három külön változata, 
a helyszínen mindenki eldönthe-
ti, melyik útvonalat választja. A 
gyalogos 35-öt pedig átneveztük 
gyalogos 35A/B-re, ugyanis aki 
nem akar elhaladni a romatelep 
mellett, az felmászhat a Kőhegyre, 
érintve a hármas kőszikla ellenőr-
ző pontot.

Habár egyes túraváltozatok ki-
indulópontja nem a Kolozs megyei 
Kalotaszentkirály-Zentelkén lesz, 
mégis mindenkinek itt kell beje-
lentkeznie, hogy átvehesse indító-
csomagját. A különleges helyzetre 
való tekintettel a szervezők idén 
létszámkorlátot is bevezettek, ezért 
legtöbb 250 előre bejelentkezett és 
fi zetett résztvevőt tudnak fogadni. 
Helyszíni regisztráció nincs. A tú-
raszabályzatba pedig belefoglalták 
az általuk megírt járványügyi sza-
bályzatot, amelyet a résztvevők a 
regisztráció során elfogadnak. Az 
érdeklődők június 22-ig jelentkez-
hetnek az Ekekolozsvar.ro oldalon, 
ahol megtekinthetik a pontos útvo-
nalakat is.

 » A túra olyan 
helyeken keresz-
tül halad, ame-
lyekről Bánff y is 
sokszor tesz emlí-
tést írásaiban.

 » KRÓNIKA

Lezárult a külhoni magyar óvodások-
nak és kisiskolásoknak szóló Miénk 

a város! online játék, megvannak az 
idei nyertesek, 113 külhoni intézmény 
nyert könyv- és fejlesztő játékcsoma-
got, úgynevezett Csodasarkot – jelen-
tette be Facebook-oldalán közzétett vi-
deójában tegnap Potápi Árpád János, 
a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára.

A budapesti nemzetpolitikai állam-
titkárság szerkesztőségünkhöz eljut-
tatott közleményében idézte Potápi 
Árpád Jánost, aki elmondta: az idei já-
tékban rekordszámú versenyző, 2500 
külhoni gyerek vett részt, nyolc héten 
át 60 ezer feladatot oldottak meg. Ki-
emelte: az aktív részvételért nemcsak 
a gyerekeket, de a szülőket, család-
tagokat is köszönet illeti, akik végig 
segítették a gyerekeket. Potápi Árpád 
János ismertette: a játék eredménye-
ként 113 külhoni oktatási intézmény 

– 62 erdélyi, 22 felvidéki, 22 vajdasági 
és 7 kárpátaljai intézmény – tanulói 
nyertek 100 ezer forint Csodasarkot 
saját közösségüknek. Hozzátette: a 113 
nyertes intézmény mellett további 500 
gyerek értékes könyvjutalomban része-
sül, a nyereményeket az új tanév elején 
adják át.

Az államtitkár minden játékosnak és 
résztvevőnek gratulált. A nyertesek tel-
jes listája elérhető a www.kulhonima-
gyarok.hu oldalon. A nemzetpolitikai 
államtitkárság nyolcadik éve hirdeti 
meg a külhoni magyar 6-10 éveseknek 
szóló Miénk a város! játékot, idén a szo-
kásos őszi kezdés helyett már tavasszal 
elindult a vetélkedő, amely a megszo-
kott 4 hét helyett 8 héten át tartott.

A játék indításának őszről tavaszra 
átütemezésével az volt a cél, hogy az 
államtitkárság segítséget nyújtson a 
külhoni területeken a járványhelyzet 
miatt otthonaikban tartózkodó kisgye-
rekes családoknak, akik a játékon ke-
resztül tartalmas időt tölthettek együtt.

Erdélyi Csodasarok-győzelem

 » Az idei, Miénk 
a város! online 
játékban rekord-
számú versenyző, 
2500 külhoni 
gyerek vett részt, 
nyolc héten át 
60 ezer feladatot 
oldottak meg.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Zöld fényt észleltek a Mars lég-
körében – közölte tegnap az 

MTI a BBC hírportáljára hivatkoz-
va. Hasonló fényt látnak időnként 
az asztronauták, amikor a Föld tá-
nyérjának peremére tekintenek. A 
fény az oxigénatomok és a napfény 
reakciójából születik. A jelenségről 
régóta sejtették, hogy más bolygók-
nál is létezhet, az európai–orosz 
Trace Gas Orbiter (TGO) nevű űr-
szonda azonban az első, mely ilyen 
megfigyelést tett a Földön kívül.

A most megfigyelt fény különbö-
zik a klasszikus sarki jelenségek-
től, mint amilyen az északi vagy 
déli fény. A fénykibocsátás a lég-
köri molekulák és a Napból érke-
ző töltött részecskék ütközéseinek 
eredménye. A Földön ezt a kölcsön-
hatást jelentősen befolyásolja a 
bolygó erős mágneses mezeje, mely 
ezeket a részecskéket a sarkok felé 
vonzza.

 A fény a Marson nem így fóku-
szálódik, mivel ennek a bolygónak 
nincsen globális mágneses mezeje, 
ennek ellenére a fényjelenség lé-
tezik. A Föld peremén látható és a 
TGO által a Marsnál észlelt zöldes 
fény eredete ugyanis eltérő. A nap-
fény mindkét esetben teszi a dol-
gát: megnöveli az oxigénatomok 
energiaszintjét, majd amikor azok 
visszakerülnek nyugalmi állapo-
tukba, fényt bocsátanak ki.

A Föld bőségesen tartalmaz oxi-
gént a légkörében, a Marson azon-
ban jórészt csak a szén-dioxid 
lebomlásának termékeként van je-
lent. A napfény a szén-dioxid egyik 
oxigénatomját szabadítja fel, és en-
nek az atomnak az áthelyeződése 
okozza a zöldes fényt – írja a BBC.
com. A TGO az oxigénatomot No-
mad spektrométerével észleli, mely 
nagyon különleges magasságban 
végzi a megfigyelést, 80-120 kilo-
méterrel a felszín felett. A pontos 
magasság a szén-dioxid nyomá-
sától függ. „A fénykibocsátás ma-
gasságának megfigyelése alapján 
meg lehet mondani, milyen vastag 
a légkör, és hogyan változik” – 
mondta Manish Patel, a brit Open 
University kutatója.

Ezek az információk segíthetik 
a következő missziókat is, a zöld 
fény megfigyelése ugyanis segít-
heti azokat az eszközöket, melyek 
a Mars-szondák légkörbe való be-
lépését, süllyedését és landolását 
irányítják. A kutatók eredménye-
ikről a Nature Astronomy című tu-
dományos lapban számoltak be. 
Egyébként kevesebb mint egy hó-
nap múlva indul az Egyesült Arab 
Emirátusok Mars-küldetése, az 
űreszköz jövő februárban érheti el 
a vörös bolygót. Az arab űreszköz 
nem fog landolni a vörös bolygón, 
ehelyett egy marsi éven át, kering-
ve vizsgálja majd az égitest légkö-
rének dinamikáját és éghajlatát.

Zöld fény a Mars légkörében




