
Színes vándortábor Feketehalomban

A Kárpát-medence legtöbb tagot számláló magyar civil szervezete, az Erdélyi Kárpát

Egyesület [EKE], a barcasági Feketehalom megyei jogú város területén tartotta hagyományos

éves vándortáborát,  a Kotla-hegy lábánál,  ahol a helyiek majálisoznak. A gyönyörű fekvésű

város a Kotla egykori Schwarzburg váráról kapta nevét. 

                                             

Kiváló, gondos házigazdák

 

 Az EKE  XXVII.  Országos  Vándortáborát  a  125.  születésnapját  ünneplő  EKE Brassó

vállalta el, július 30-augusztus 5. között. Bátor tett volt, de megérte. Dr.Kovács Lehel István, a

brassói osztály elnöke, aki egyben országos elnök is, és az agilis Szász Ágnes ügyvezető elnök

meggyőzte a tagságot, így az 1995-ös sikeres IV. Országos Vándortábor után, másodszor adtak

találkát a turisták a páratlan szépségű brassói hegyek közelségében. Igaz, akkor csupán 241

volt a táborlakók száma, ami az évek során ezer fölé emelkedett. Érdekes számösszefüggés,

hogy éppen 27 éve született újra az EKE Brassó. 

A jó kezdeményezéseket az égiek is segítik. Így volt ez most is. A táborhelyet Kirsch

Gábor,  a  Felfalusi  Kovács  Antal  Alapítvány  elnöke  és  Corina  Slaveanu,  Feketehalom

Múzeumának igazgatója ajánlotta, ami telitalálatnak bizonyult. Mindketten, valamint Catalin

George Muntean polgármester, Mihai Campeanu alpolgármester és a Városi Tanács tagjai is

kiváló  és  gondos  házigazdáknak  bizonyultak.  Nekik  köszönhető,  hogy  a  város  lakossága

sajátjának tekintette a vándortábort. Napokkal a tábornyitás előtt, a feketehalmiak jelentős

segítséget  nyújtottak  Román  Árpádnak,  aki  már  sok  táborépítést  irányított.  A  helyiek

segítettek a főzésnél,  a beszerzésnél,  a villamoshálózat felszerelésénél,  raktározási  felületet,

remorkát,  54  raklapot  ingyen biztosítottak.  A városi  Rendőrörs járőrözött,  a  Tűzoltóság  is

sokat segített. A táboron átvezető utat háromszor elmosta a zápor a táborépítéstől számított

első napokban. Kétszer a Városháza, egyszer pedig a helyi Tűzoltóság javította meg. Az idei

vándortábor jó példája volt a közös összefogásnak.

Megnyító áldással, színvonalas kultúrműsorral



Hétfő  délutánján,  rendhagyó  módon,  a  vándortábor  megnyitóját  megelőzte  a

Feketehalmi Múzeumban tartott XVII. Nemzetközi Magyar Fotószalon tárlat. Magdó István

négyfalusi  fotóművész,  a  Magyar  Fotóművészek  Világszövetségének  elnöke,  megnyitó

beszédében  elmondta,  szerencsés  véletlenek  hozták  össze  a  kiállítást.  A  vándorkiállítást

Brassóban megtekintette Kirsch Gábor és javasolta, hozzák el Feketehalomba. Nyolc ország 95

fotóművészének 860 alkotásából válogatta ki a 45 kiállított fotót egy négytagú igényes zsűri. A

tárlat, amely nagy népszerűségnek örvend, augusztus végéig megtekinthető. 

A vándortábor  megnyitóján  dr.Kovács  Lehel  István  táborparancsnok köszöntötte   a

nagyszámú  táborozót.  Megemlítette:  „A  Barcaság  a  dél-erdélyi  magyar  szórvány  földje.

Hétfalusi,  barcaújfalusi,  krizbai,  apácai  csángók  hazája.  A  borica,  a  kakaslövés,  a  csángó

kapuk, a tojásírás és bútorfestés, a különleges népviseletek és a házoromdíszek tájegysége.

Erdély keleti kapuja, amelyet most kitárunk az érkezőknek, hadd ismerjék meg értékeinket.” 

Corina  Slaveanu,  a  helyi  Múzeum  igazgatója  tolmácsolta  Catalin  George  Muntean

polgármester üdvözletét, aki akkor a Városi Tanács ülését kellett vezesse. 

 A  vándortábor  három  védnöke  közül  Tóásó  Imelda,  Brassó  Megye  Tanácsának

RMDSZ-es  alelnöke,  meleg  szavakkal  mondott  istenhozzádot  a  turistáknak.  A  másik  két

védnök:  Kalmár  Ferenc,  Magyarország  szomszédságpolitikájának  fejlesztéséért  felelős

miniszteri  biztosának  és  Zákonyi  Botond,  Magyarország  bukaresti  nagykövetének  üdvözlő

sorait  dr.Kovács  Lehel  István  olvasta  fel,  akik  hivatali  elfoglaltságuk  miatt  hiányoztak.

Köszöntötte  a  táborlakókat  Lehotzky  Gyula,  a  Magyarországi  Kárpát  Egyesület  ügyvezető

elnöke és Vámos László, a Pestkörnyéki Kárpát Egyesület elnöke. 

Áldásért fohászkodott a táborra nt. Koszta Enikő evangélikus lelkész és nt. Nagy Veres

Hajnal református lelkész. Mint később kiderült, kérésük teljesült. 

Következett  az  „Ezért  szeretjük  az  erdőt,  ezért  szeretjük  a  fát”  témájú  EKE-napi

pályázat kiértékelője. A nyertes diákok csillogó szemekkel vették át az értékes díjakat Kovács

Lehel  István  elnöktől  és  Veress  Ágnes  országos  EKE  titkártól.  A  IX-XII.  osztályos

kategóriában  a  négyfalusi  Zajzoni  Rab  István  X.  osztálya,  16  diák,  Regman  Zsuzsanna

szaktanárral, első díjat nyert. 

Ünnepélyes zászlófelvonás, tábori harangszó adta hírül a vándortábor megnyitását. Az

EKE-harangot  Nádudvary  Mária  és  Nádudvary  György  kongatta,  akik  ott  bábáskodtak  az

1995-ös brassói vándortábornál is. 



Színvonalas kultúrműsorral zárult a megnyitó. Megérdemelt tapsot arattak a Csíkszéki

EKE néptáncosai, a brassói Mátka néptánc és népdalcsoport fiataljai és a Nagy Veres Hajnal

karmester vezette Feketehalmi Magyar Kórus.

Ismerkedés Barcaság szépségeivel, nevezetességeivel

A tábor regisztrációs fősátrában, a számítógépekkel alaposan ellátott titkárságon, első

perctől lázas tevékenység folyt. Itt kapták meg a turisták a tábori belépőt, a kitűzőt, az Enciánt,

a  brassói  természetjárók  folyóiratának  különszámát,  mely  tartalmazta  a  vándortábor

programfüzetét  is.  Ajándékcsomagot  is  kaptak  a  táborlakók,  benne  Kovács  Lehel  István:

Barangolások  a  Barcaságon  című  tartalmas,  szép  fotókkal  bőven  illusztrált  kötetével,

túrasapkával, hűtőmágnessel.

Puskás Csaba és csapata:  Puskás Melinda,  ifj.Puskás Melinda,  Vitek Norbert,  Barna

Lehel, mindent elkövetett, hogy a bejelentkezés, a túrákra való feliratkozás zökkenőmentesen

történjen. Norbi volt a tábori szem, mindenütt ott volt ahol segíteni kellett. 

Kedden, szerdán, csütörtökön indultak a túrák, 35 közül válogathattak. Örvendetesen

népes gyereksereg volt a táborban. A „Strand a Goldbach patakon” elnevezésű gyerektúrán

133-an vettek részt. Vezetője Soós Tibor volt, Ági feleségével és 3 kislányával. Mint később

kiderült ez volt a legnépesebb kirándulás. 

A közeli Kotla-hegy varázslatos világát Györbíró Emese és Márk Emese, a Háromszéki

EKE túravezetői mutatták be. 

A Keresztényhavasra a Beke Aranka, Kertész Emilia, Szőcs Ilona trió vitte a turistákat.

Mint elmondták, nagyon jól esett a szíves, baráti fogadtatás a Julius Römer menedékházban,

mely a szász természetjárás remekműve. A Tejbarlangba is bevitték a turistákat. 

A  Nagy-kőhavasra,  a  hétfalusi  csángók  szent  hegyére,  a  Hétlétrás  szakadékon  át,

Kovács Kendi Lehel, az EKE Székelyudvarhely elnöke, vezette a társaságot.

Kedden a zápor néhányszor kellemetlen útitársnak bizonyult. A Blénesi család, Edit és

Gyuri,  Bagoly  Ágotával  és  Ungvári  Évával  együtt,  azért  bemutatta  a  Királykő  sziklás

birodalmát a népes csoportnak. A Botorog-kútnál bokáig gázoltak a kiáradt hegyipatakban. 

Szerdán  és  csütörtökön,  derűs  időben,  a  Királykőn  már  a  zergék  is  előjöttek.

Meglepettve nézték a sziklákon, párkányokon kapaszkodó turistákat, akiket Gergely Zoltán és

Petki  Pál  vezetett.  A  Királykő  Erdély  egyik  legszebb  hegyvonulata.  Nem  csoda,  hogy  ide



vezetett három túra is. Soós Gábor túravezető, Szabó József és Reinitz Erzsébet segítségével

bemutatta  a  Királykő  mesés  sziklacsipkéit.  Támogatta  a  csapatot  a  Pestkörnyéki  Kárpát

Egyesület kiváló hegymászója, Mályi József és a Kárpát Egyesület Eger részéről Nagy Péter is.

Józsi egyedül teljesítette az Első Kárpát-koszorú expedíciót 1995-96 telén.

 A  Gergely-Petki  kettős  vezetésének  köszönhetően  ötvenen  csodálhatták  a  Negoj-

csúcsról a Fogarasi-havasok csodálatos világát. Két másik nehéz túrán a gleccserek világában,

a kéklő bércekben, a tavak világában lehetett  gyönyörködni Taus Adrian,  Steinesz Valeria,

Fülöp László, Gajdó Éva és Márk Miklós vezetésével. 

A Bucsecs-hegység sem maradhatott  ki.  Talán a legnehezebb túrát  vezette  ide Tőke

Dénes és Fénya Miklós,  a csíkiak kiválóságai,  de tőlük már megszoktuk.  A szintkülönbség

2000 m volt, a Molnár völgyben nincs jelzés, mégis profiszinten teljesített a csapat. A Bucsecs

egyik  ékessége  a  Malaiesti-cirkuszvölgy.  Ide  vezetett  egy  közepesen  nehéz túra,  amelyet  a

három  nap  folyamán  több  mint  százan  teljesítettek,  Izsák  Dénes,  Miklósi  Csaba  és  Jákó

Katalin segítségével. Délelőtt tíz órára mindig felértek a menedékházhoz, ott uzsonnáztak. Sok

6-7  éves  gyerekecske  is  nagyszerűen  menetelt.  Minden  nap  20-30  főnyi  zergecsapatnak

integettek. 

A Csukás-hegység mesés szikláit Mihály Melinda, Ileana Krisztina, Miklós Jácinta és

Vajda  Péter  mutatta  be  három napon át,  a  közel  másfélszáz  túrázónak.  A  számos  gyerek

jóízűen majszolta az érett áfonyát. Sikerült több határkövet is bemutatni. 

A Baj-havast Soós Olivér, Márkos Mária, Miklós Katalin és Magdó Vilma mutatta be. A

harmadik napon, a jórafordult időben sok gyerek is érkezett, málnászni is lehetett. 

A  Törcsvári-Magurán  Kertész  Csabát,  Bara  Józsefet  két  sepsiszentgyörgyi  diák  is

segítette, Gáll Krisztián és Kovács Szabolcs. A szép látványról rádión keresztül beszámoltak a

külvilágnak is, mert Csaba rádióamatőr. 

Hamar  betelt  a  jelentkezők  listája  a  barcasági  falvakon  átvezető  szekeres  túrákra,

amelyeket Soós Ibolya és Gyerkó Lenke vezetett. Segítőjük is került, Lenke 5 éves unokája,

Németi  Kristóf.  Első  nap  négy  szekér,  másodikon  öt  állt  rendelkezésre.  A  barcaújfalusi

asszonyok ízletes lepénnyel lepték meg a vendégeket. Bence Nimród és Fehér Csilla lelkészek

bemutatták a krizbai, illetve barcaújfalusi templomot is. 

   A brassói számos magyar vonatkozású emlék bemutatása is sorra került.  Nádudvary

Mária, Veres Emese Gyöngyvér, Mezei Júlia és Nádudvary György irányításával a Cenkre is

felment a társaság, felvonóval. Szép élményben részesültek a túrázók a Szent Péter – Szent Pál

plébániatemplomban. Fülöp Zsombor, elsőmisés káplán, aki nemrég került Brassóba, áldást



kért csapatunkra. Mint elmondta, Székelyföldön úgy tartják, egy elsőmisés áldásáért érdemes

elkoptatni egypár jó csizmát. Mindenkinek ízlett a Pilvax vendéglő kosztja. 

A biciklisek Kozma Zoltán,  Gajdó Ödön és Abonyi Lóránd vezetésével a három nap

során  270  km-t  kerekeztek.  A  második  napon a  8  defekt  sem szegte  kedvüket.  Útjukban

vártemplomokat, múzeumot is meglátogattak. 

A Barcaság csodálatos szász templomerődeit Grész Judit , Benedek Zelma, Mester Nagy

Levente mutatta be, nagy szakértelemmel.

Regman Zsuzsanna, Bartos Anna Mária és Regman Dávid királyi sétányon, királyi réten

vitte a társaságot, a kaszinót is meglátogatták. 

Nagyon  sikeres  volt  a  gombásztúra,  Szász  Márta,  Balázsi  László,  Fekete  László

vezetésével.  Hozzájuk csatlakozott  a kiváló gombaszakértő,  Bélfenyéri  Gábor.  Meglepetésre

gombatokányt  készítettek  a  hegyen  a  résztvevőknek.  Többen  elmondták,  ezután  bátran

nyúlnak majd a gombákhoz. 

Veres Emese Gyöngyvér és  Hochbauer  Gyula,  a Látogatóban a hétfalusi  csángóknál

elnevezésű honismereti túrán ismertette a csángók történetét, jelenlegi helyzetét. Véleményük

szerint  még  több  ilyen  találkozóra  lenne  szükség,  hogy  az  anyaországiak  valós  képet

alkossanak a hétfalusi csángókról. 

Amatőrök is elmentek a fotós túrákra, amelyeket Magdó István vezetett és nem bánták

meg. Szenzációsnak minősítették a madárleses, valamint a sziklák birodalmába és a tanyák

világába vezető közös kirándulásokat.

Pénteken  hagyományőrző  napra  került  sor.  Vadász  Szatmári  István,  Hlavathy

Zsuzsanna,  Nagy  Attila  programfelelősök  változatos  programról  gondoskodtak:  rovásírás,

szövés,  kézművesség,  fafaragás,  nemezelés,  bútorfestés,  tojásírás,  íjászat,  táncház,

énektanulás. Kovács Ildikó bemutatta, milyen az élet a jurtában. 

Kirsch  Gábor  volt  a  tábor  kultúrfelelőse.  Esténként  roppant  érdekes  és  értékes

előadások hangzottak el. Brassóból dr.Kovács Lehel István: Térben és időben...Barangolás a

Barcaságon  című  kötetét  mutatta  be.  Ziegler  Ágnes  pedig  A  brassói  Fekete  templom  ...

reformáció és renováció könyvével aratott megérdemelt sikert. Meg kell említeni, hogy a helyi

szász  evangélikus  templomban megtartott  orgonakoncerten  több mint  százan  vettek  részt,

amelyet Uncs Dieter helybeli orgonaművész tartott. 

Nagyszerű volt a tábori konyha, amelyért Sándor Levente felelt. Mindenkinek ízlett a

roppant változatos felhozatal. Még táborbontáskor, vasárnap is működött a remek konyha. 



Kitűnőre vizsgáztak az önkéntesek,  legtöbbjük az Áprily  Lajos Főgimnáziumból és a

négyfalusi Zajzoni Rab István Középiskolából került ki. Őket Székely Gyöngyi, Hlavathy Péter

és a diák Kirsch Edgár irányította. 

Nagyszerűen szórakoztunk a táncházakban, a Ráduly házaspár, Sanyi és Zsuzsa és nem

utolsó sorban a Csíkszéki EKE táncosainak jóvoltából. Kodoba Florin és bandája zenekara volt

a hab a tornán. 

Meg kell dicsérni Szász Ágnest is, aki nemcsak a pénzügyekről gondoskodott, hanem

segített, ahol szükség volt. 

A tapasztalt Farkas József, aki a szállítást vállalta el, mint a tavalyi táborban, mindent

megtett amit lehetett. Nem ő a hibás, hogy gépkocsivezetőkben nagy a hiány, így késések is

előfordultak. 

Szombaton  a  családi  vetélkedőkkel  párhuzamosan  került  sor  az  EKE  országos

nagygyűlésére. Kovács Lehel István lett a régi-új elnök. Alelnökök: Deák László – EKE Gutin

Nagybánya, Böjthe-Beyer Barna – EKE Marosvásárhely és Istvánffy Attila – EKE Torda, akit

az  év  emberének  választottak,  a  várasfenesi  EKE-Várban  kifejtett  tevékenységéért.  Az

országos  titkár  ismét  Veress  Ágnes  lett.  Az  idei  hagyományos  EKE-bált  a  Csíkszéki  EKE

rendezi a Gyimesekben, Borospatakán. Jövőre a vándortábort az EKE Marosvásárhely rendezi

Szovátán. 

Szombaton,  késő  délután,  került  sor  a  táborzárásra.  Dr.Kovács  Lehel  István

táborparancsnok,  az  Országos  EKE  elnöke  közölte:  1209  személy  vett  részt  a  táborban,

amelyben 188 szervező tevékenykedett.  Az EKE-tagok száma kereken 600 volt.  Az átlagos

életkor 43,9 év, keveset növekedett az előző vándortáborokhoz viszonyítva. A Csíkszéki EKE

osztályból  jöttek  a  legtöbben,  69-en.  A  legidősebb  táborlakó  a  87  éves  Gozs  Imre  volt,  a

hölgyeknél pedig Madaras Erzsébet, ő is túljutott a nyolc ikszen. 

Példás  volt  az  EKE-osztályok  hozzáállása.  A  gyerekek  örültek  a  hosszantartó

tombolasorsolásnak, sok ajándékot nyertek. 

Az anyaországi Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör remek előadása mindenki

tetszését elnyerte. 

Dr.Kovács Lehel István táborparancsnok felkérte Nádudvary Györgyöt az EKE-harang

meghúzására, ezzel befejezettnek nyilvánította az EKE XXVII. Országos Vándortáborát.

A  sepsiszentgyörgyi  PressTone  sajtózenekar  közreműködésével  fergeteges  buli

kerekedett. Sokáig szólt a magyar nóta a tábortűz mellett is. 

                                                                                                Nádudvary György 


