EKE Tábor 2018

Az idei Eke tábor a Barcaságban került megrendezésre Brassó mellett. Hosszú buszozás után
szakadó esőben érkeztünk meg Feketehalomra és rekordgyorsasággal 3percen belül sátrat
vertünk. Szerencsére az idő kegyes volt hozzánk a továbbiakban, a napi zuhét leszámítva
ragyogó időnk lett. A másnap reggeli regisztráció után a Buzau iszapvulkánnál tettünk rövid
túrát debreceni szervezésben. Érdekes volt ahogy az iszap bugyogva tört a felszínre kis
kúpokat, hegyeket alkotva, majd évek múlva megkeményedve bedugult. Este a megnyitó után
régi ismerősöket keresgélve szívtuk magunkba a tábor hangulatát, a konyhasátorban finom
illatokkal készültek a tájjellegű ételek. Reggel kávé után bakancsba ugrottunk. Rövid
buszozás után túránk a Zernyesti szurdok hatalmas, vadregényes sziklái között indult, majd
az erdőben rengeteg gomba között kiértünk egy bárányokkal teli hegyi rétre ahonnét mesés
kilátás nyílt a Királykőre. Utunk hol párában hol ragyogó napsütésben a sziklák alatti
gerincre vezetett, ahol megebédeltünk. és csak bámultuk a környező hegyeket. Visszafelé a
Curmatura menedékháznál pihentünk egy keveset, majd sietve indultunk a távoli
mennydörgéstől kisérve. A Zanoaga rétnél leszakadt az ég, és zuhogó esőben csúszkáltunk
le a sötétbe borult erdőn a Botorog forráshoz. Itt a reggel még nyugodt kis patak már ijesztő
sártengerként rohant és elzárta az utunkat. A túratársak és a később érkező tűzoltók
segítségével végül mindenki szerencsésen, bár nyakig sárosan kikeveredett ebből a
kalandból... Este meleg vacsora után enyhén nomád körülmények közt -szabad ég alatt a
vályúnál- próbáltuk lemosni az út sarát, majd a tácházban vigasztaltuk magunkat. Következő
nap egy honismereti túra keretében Szinaját kerestük fel ahol a román királyok nyári
rezidenciáját néztük meg rövid ám annál meredekebb túra után, majd látogatást tettünk a
pompás Kazinóban is. A táborban boricások adtak műsort és várt bennünket a sok finom falat.
Másnap következett a fotókon már sokszor megcsodált Transzfogarasi út, a rég vágyott nap a
Fogarasi havasokban. Fogvacogva indult neki a kis csapat az útnak, néhol virágok, itt ott
hófoltok között. Hatalmas sziklatömbök mellett másztunk egy éles gerincre, itt csomag le és
rövid szédítő kiszögellés után fent is voltunk a Buteanu "kéklő bérce" 2507m magas csúcsán.
Bámulva csodáltuk az alattunk futó hegyláncokat és a picike, kanyargós Transzfogarasi utat.
Majd halmas puha fűben gázolva, zergék és birkák nyomát követve lecsorogtunk a Zerge
tóhoz. Itt pihenő, majd pici mászás után átbuktunk a nyergen és újra sziklák közt
ereszkedtünk le a párába burkolózott Bilea tóhoz finom hegyi sajtot kóstolni. Este
magyarországi citerazenekar és népdalkórus szórakoztatott minket, majd vacsora közben
gitáron játszott valaki. A pénteki pihenőnap is aktívan telt, íjászat, kézműves programok,
Feketehalom megtekintése élén a csodaszép régi templom, ahol gyönyörűen zengett az
orgona. Délután szedret csipegetve átsétáltunk a hegy túloldalán levő tóhoz és a zöld
nyugalomban kellemesen úsztunk, kilazítva megfáradt izmainkat. Kellett is a pihenő, este a
szokásos táncházban tanultunk különleges lépéseket.

Szombati levezető program a szépen felújított Fogarasi vár bejárása volt. Este táborzárás,
zászló átadása a következő szervezőnek, tombolasorsolás, Sajtózenekar, tábortűz
nótázással...…Reggel fájó szívvel csomagoltunk, nagyon hamar elszaladt ez a hét. Tartalmas
színes program volt, csodálatos környezetben. Köszönet a szervezőknek, rengeteget
dolgoztak értünk. Jövőre találkozunk Szovátán!
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