
XXV. EKE Vándortábor

Ez az alkalom a negyedik vándortábor volt, melyen részt vettünk. 

Az izgalom már januárban elkezdődött, kíváncsian vártuk mikor teszik fel a szervezők a programokat, 

melyekből csemegézhet a táborlakó. 

Korunknak megfelelően úgy véltük a legkényelmesebb, ha vonattal utazunk Maroshévízig, ahol 

kedves csíkszeredai Barátunk, Bölöni Sanyi várt Bennünket majd elvitt Borszékre a minden igényt 

kielégítő RIKI szállóba. Mivel hétfőn este érkeztünk, már regisztráltuk is magunkat és feliratkoztunk a 

kiválasztott programokra. Mind három napra honismereti kirándulást terveztünk.  Kedd szabad volt. 

Sanyi és családja társaságában kocsival kirándultunk. A Békási gátról le–le pillantva a Békási i tó egy - 

egy belátható szakaszában és a csodálatos tájban gyönyörködtük. Hazafelé betértünk 

Gyergyótölgyesre, ahol az egykori laktanyaépületeket tekinthettük meg, melyekben a 21. határvadász 

zászlóalj szolgált a II. világháború alatt. Visszatérve Borszékre még tettünk egy rövid sétát a Medve 

barlang, Tündérkert felé. A jó levegő megtette hatását. A délután hátralévő részében a szálló 

balkonján pihentünk, olvastunk és gyönyörködtünk a szemben levő hegyekben majd a táborba 

mentünk a megnyitóra. 

 

Az első túranapunk reggel 6 órakor kezdődött. Úticélunk: Bukovina és benne néhány kiemelkedően 

szép freskókkal, ikonokkal ékesített középkori kolostor, melyeket az U.N.E.S.C.O. a Világörökség Kincsei

közé sorolt. 

Bukovina a történelem folyamán a kijevi  és halicsi fejedelemségek, Lengyelország , Ausztria, Románia

és a Szovjetunió fennhatósága alatt volt.  Ma Románia és Ukrajna osztozik rajta. 1774-1918 között 

osztrák korona-tartomány , központja Csernovitz volt. 

A táborhelyről indulva átkeltünk a tölgyesi szoroson , az Esztenás- hegységen majd a Besztercei –

havasok között a Beszterce folyó völgyében folytattuk utunkat. Szép, tiszta, virágokkal díszített 

falvakon haladtunk keresztül. Holda falunál kelet irányba átkeltünk a Puzdra szoroson a Gura Humrulai

medencébe. A város bejáratától délre , 2 km-re volt a Voroneti Kolostor, melyet  1488 –ban építettek. 

A Kelet Sixtuszi kápolnájának is nevezik a Szentek családfája , az Ótestamentum prófétái , de főleg a 

nyugati falon található „Utolsó Ítélet” miatt. A freskók alapszíne a kék (a”voroneti kék”), melynek 

összetételét a mai napig nem tudták pontosan megállapítani, ezért a freskókat nem restaurálják. 

A várost elhagyva mintegy 5 km-re megérkeztünk a humori kolostorhoz, mely 1530-ban épült a 

Humorului folyó völgyében. A Szűz Mária mennybemenetele kolostor külső freskói a régiségükkel és 

fennmaradásukkal egyaránt tükrözik e vidék lakóinak esztétikai érzékét, hitük mélységét, a történelmi 

sorsuk diadalát és melankóliáját. Különösen értékes a tiszafából épült ikonosztáza és a Szűz Mária 

mennybemenetele freskósorozat. A festmények és a freskók kromatikus alapszíne téglavörös. 

Utunkat nyugat – észak nyugat felé folytatva eljutunk a Moldovita kolostorhoz. Korábban remeték 

éltek itt a Moldovita völgyében majd 1532-ben Petru Rares emeltette ezt a templomot. Az alapító 

családját a nyugati falon található freskón örökítették meg. A megfeszítést ábrázoló kép kimagasló 

esztétikai értékű. A külső falakon a Szentek családfája és a Konstantinápoly ostroma kimagasló értékű 

a keresztény szellemiség szempontjából. 

Minden kolostor előtt a már megszokott bazárok között kiemelkedtek a bukovinai szőttesek, melyeket 

az itt élő asszonyok még a régi szövőszékeken szőnek az ősi módszerekkel. 



Innen utunk hazafelé vezetett. Túravezetőink Laczkó-Szentmiklósi Endre és felesége Judit  

nyugalmazott tanárok voltak, akik szinte végig új és új információkkal csillapították kíváncsiságunkat.

Hamarosan előkerültek és a táborig ki sem fogytak a szép népdalok, magyar nóták na és a 

„csúcspálinka” sem.

Második nap Gyergyószék megismerése volt. 

Ezt a kirándulást Simó Ádám tette feledhetetlenné. Annyi mondanivalója volt, napestig hallgattuk 

volna. 

Utunk első állomása Gyergyóremetén egy vízimalom és posztoványoló meglátogatása volt. Éppen az 

elkészült cserge szőnyegeket ványolták, (tisztították) a ványolón átfolyó Eszenyő patak vizében.

Ezt követően Gyergyóditró felé haladva meg tudtuk , hogy 1658. szeptember 6-án a ditrói asszonyok 

csellel hogyan győzték le a Moldvából betolakodó tatár katonákat. Mocsárba csalták őket, ahová 

mindenféle drótot, szöget, rossz edényeket rejtettek. A lovak és emberek ezekbe belegabalyodva 

könnyen sebezhetővé váltak. Másnap a holtakat egy nagy gödörbe temették el, fölöttük kis dombot 

emelve. Ennek neve a Tatárdombi –emlékmű, az asszonyok emlékékre készült. 

Mire a legendából felocsúdtunk már Gyergyószárhegyen a Lázár kastély előtt álltunk, mely sajnos 

jelenleg nem látogatható. A kastélyt némileg restaurálták és képzőművészeti tábor működött benne. 

Jelenleg az örökösökkel nem tudnak megegyezni, ezért zárva van. Az a hír kelt szárnyra, hogy a 

legfőbb részvényes Böjte Csabának felajánlotta a kastélyt. Reméljük a hír igaz, így biztosan jó 

kezekben lesz. 

Néhány szép kis falun áthaladva Gyergyószentmiklósra értünk. A Békény patak völgyében és a 

Gyergyói havasok lábánál terül el. Műemlékei közül a katolikus -, majd az örmény templomot 

tekintettük meg. Végig sétáltunk az „örmény” utcán és kívülről megnéztük a zsidó templomot, a 

magyar nyelven oktató gimnáziumot, szakközépiskolát , általános iskolát. 

Mindazt amit láttunk, éreztünk a nap végére, Orbán Balázs gondolatával tudom összefoglalni. 

„Végre feltárul, mint képlapon egész Gyergyó előttünk: ez a gyönyörű havasoktól keretelt, páratlanul 

szép fenntér, a Székelyföldnek ezen bájos Árkádiája, melyet ide a havasok közé féltékenyen rejtett el a 

teremtő.” 

Harmadik napon a Békás –szoros, Gyilkos tó volt a cél. 

Kirándulásunk kezdetén az egész békás tót körbe utaztuk, látva a tó szépségeit, a hegyek változó 

zöldjeit, de sajnos láttuk a megsebzett hegyeket, a bezárt elhanyagolt békási cementgyárat is. A 

látványban nem szűkölködő szerpentineken észrevétlenül szaladt az idő, amikor megpillantottuk az 

óriás, tekintélyt parancsoló sziklákat kiemelkedően az oltárkővel. Kiszállva az autóbuszból végig 

sétáltunk a szoroson, majd vissza. A nagy forgalom még inkább éreztette velünk milyen kis semmik 

vagyunk a hatalmas sziklák lábánál. 

A szorosban a korondi kereskedők árultak mindenfélét, sajnos kínai bóvlit is. 

Ezt követően a Gyilkos tóhoz mentünk. Egy kis futó zápor bezavart bennünket egy lángossütőbe, ami 

éppen jókor jött. A legenda ismeretében mély áhítattal kapaszkodtunk a tó jobb oldalán, hogy 

időnként ki-ki pillanthassunk a fák lombjai közül a még látható facsonkokra, a tó zöldes vizére és a 

bátor csónakázókra. Talán egy kilométeres kapaszkodás után a tó partján haladva körbe sétáltuk a 



csodát”. Emlékeimben mintha nagyobb lett volna… Persze a tudósok azt jósolják, hogy fel fog 

töltődni… Talán ezért véltem úgy, hogy húsz évvel ezelőtt nagyobb volt és több fa volt benne. Azért 

most is, így is csodálatos volt. 

Miután együtt volt a csapat utunk hazafelé irányult. Megálltunk még Gyergyószentmiklóson majd 

Maroshévízt útba ejtve értünk a táborba. 

Szombat volt az utolsó nap. Mivel nem a táborban laktunk, ezt a napot szántuk arra, hogy 

találkozzunk a brassói, zilahi, csiki ismerőseinkkel. Bekapcsolódtunk a dal és tánctanulásba és vártuk a

tábor zárást. 

Vadász Szatmári István elégedetten értékelte a tábort. Nem volt könnyű 1501 embert kiszolgálni 

minden szinten. A résztvevők közül 684 fő volt Magyarországról.

Összességében a tábor programjai és a szervezés jó volt. A honismereti kirándulások a várt 

színvonalúak voltak. A vezetők felkészültek. Meglepő, hogy fiatalok is jönnek ezekre az utakra. Talán 

pihennek egy napot a túrák közt, vagy őket is érdeklik ezek az utak, hisz egyedül nem mindenhová tud

eljutni az ember. 

Bátorítunk mindenkit, aki már nem mer a hegyeknek nekivágni, ezekért az utakért is érdemes a tábor 

programjába bekapcsolódni.

Nagytarcsa, 2016. 08. 14.                          

Pócsa Anna Mária és Kaj István


