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Nemzetközi vizekre eveznek (Országos EKE-vándortábor)
2017. július 31., hétfő, Közélet (/load/kategoria/kozelet)
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Elcserélném éjszakai babakocsis zergepárkánytúrámat tusnádi wellnessre – olvasható
többek között az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) sorrendben 26. országos
vándortáborának hirdetőfalán a Rétyi-tónál. A sátorozás nem a legkényelmesebb
nyaralási mód, de aki belekóstolt egy ilyen óriástábor életébe, megérthette, hogy a
természetjárók miért ragaszkodnak hordozható szállásukhoz. Pezsgés és jókedv
uralkodott a héten egész Háromszéken, hiszen a résztvevők a megye minden
nevezetességéhez eljutottak, és sokan vissza is fognak térni, de nem ez volt az
egyetlen hozadéka a rendezvénynek: az EKE közgyűlésén elhatározták, hogy Kárpátmedencei szintű magyar természetjáró szövetséget hoznak létre, és kérik felvételüket
a legnagyobb európai gyalogos turistaszövetségbe, az ERA-ba (European Ramblers’
Association). Bővült is az EKE: a Kárpáti Gyepű Egyesület immár a 16. tagszervezete,
amely a székely határjáró mozgalom csatlakozását jelenti Erdély legnagyobb civil
szervezetéhez.

Albert Levente felvételei

Az embernek egyféle rangja van csak, a jelleme – ez a Márai-idézet áll a sátortáborhoz
vezető út egyik fatörzsén. Több hasonló gondolatot is kifüggesztettek egymás mellé, de már
az alkalmi, elbontható fürdőszobáknál tréfás feliratok fogadják az érkezőt. A tó partjára
helyezett színpadról zene szól, előtte még üres a tér szombat délután, a vízből azonban
vidám hangok hallatszanak. Aznap nem volt túravezetés, de végre kisütött a nap, és a
gyűlésen részt nem vevő táborozók önállóan túráztak a környéken. Sokan már össze is
csomagoltak és hazaindultak, a többiek lassan szállingóztak a záróünnepségre. Nem
mindenki lakott a kempingben – a környékbeli szálláshelyeket is mind elfoglalták a
kirándulók –, de az utolsó estére is több százan összegyűltek. Dukrét Lajos, a házigazda
háromszéki szervezet (HEKE) elnöke elsőként a 130 fős szervezői stábot szólította színpadra,
majd az idei vándortábor sarokszámait ismertette: 1347 résztvevő regisztrált, közülük 555
EKE-tag. Erdélyből 762-en jöttek, Magyarországról 570-en, Hollandiából hatan, Angliából
öten, Németországból ketten, és még Vietnamból is „idetévedt” egy turista. Romániában a
(/kepek2/20170730215119.jpg)
legtávolabbról Szatmárról, Nagybányáról és a Bánságból érkeztek, a legnépesebb csoport a
csíkiaké volt (94), a legkisebb a négyfalusiaké négy személlyel. Tíz év alatti résztvevő 121 volt, 85 év fölötti 5, 71 fölötti 69. A táborozók átlagéletkora 42
év. A jelenlevők 72 százaléka túrázott: az első napon 992, a másodikon 955, a harmadikon 875 személy. A legsportosabban az ózdi postás utazott: 707
kilométert kerékpározott három és fél nap alatt, hogy itt lehessen.
A szervezőknek és résztvevőknek Kovács Lehel István országos EKE-elnök mondott köszönetet. Értékelése szerint nagyon jó tábor volt a rétyi –
túrakínálatban, programban és szakmai szempontból is. Ismertette a közgyűlés döntéseit is: az EKE megérett arra, hogy nemzetközi vizekre evezzen,
ezért egy Kárpát-medencei magyar turistaszövetség létrehozását kezdeményezik – első körben éves konferenciákat és tapasztalatcseréket
szerveznek, hogy ne legyen átfedés a különböző programokban, de minél szélesebb legyen a kínálat –, és elindítják a csatlakozási eljárást az európai
gyalogjárók szövetségéhez, ami majd újabb lehetőségeket és kedvezményeket nyit a tagok számára a határokon kívüli túrázáshoz. Kovács Lehel
üdvözölte az EKE újonnan felvett tagszervezetét, a Kárpáti Gyepű Egyesületet is, és ezzel elkezdődött a díjkiosztás.
A hagyományokhoz híven nem csupán azokat díjazzák, akik az elmúlt évben a legtöbbet tettek a szervezet működtetéséért, jutalmazzák a
leghűségesebb, legidősebb és leg atalabb táborlakókat is. Idén először 25 éves hűségdíjat is osztottak – annak a marosvásárhelyi házaspárnak, amely
csak egyszer, akkor is igazoltan hiányzott az országos vándortáborokról; húsz részvételért egy, 15 jelenlétért 23, tízért pedig 13 személy kapott

oklevelet. A legtöbb tavaszt megért táborlakó hölgyet és a legtöbb nyarat megért urat, illetve a legidősebb túravezetőt – Kisgyörgy Zoltánt, lapunk
főmunkatársát – is díjazták; a leg atalabb kislány nyolchetesen, a leg atalabb kis ú nyolc hónaposan kapta első diplomáját. Az év embere az EKE-ben
a kolozsvári Bránya Róbert lett a teljesítménytúrázók számára létrehozott online rendszerért; 30 személynek kiosztották a Czárán Gyula-, Xántus
János-, Merza Gyula- és Tavaszy Sándor-díszokleveleket – utóbbiból egyet posztumuszként a Páreng-hegységben nemrég elhunyt túratársnak, akire
egyperces néma felállással emlékeztek –, valamint a Balogh Ernő- és Érdemes természetjáró díjakat. Különdíjat kapott a legnépesebb család – a
Mandel család 11 tagja volt táborlakó –, a táncos lábú CSEKE (a csíkszeredaiak néptánccsoportja) és több szervező. Az EKE vándordíját – amelyet az
országos szervezetért legtöbbet tett tagszervezet kap meg – egy évre a csíkszéki EKE viheti haza, amit a kitüntetettek nagy üdvrivalgással fogadtak.
Egy közös imádság után Deák Botond tiszteletes áldást mondott az útra kelőkre, és a tábori harang szava mellett bevonták a tábori zászlót – ebben a
percben mindenki vigyázzban, a zászlóra függesztett szemmel állt –, majd a gyermekek közreműködésével megkezdődött a tombolasorsolás.
A záróünnepségen már nem mondták el, de a gyalogos, biciklis, szekeres, buszos túrák mellett délelőttönként gyermekfoglalkozásokat,
délutánonként pedig helytörténeti előadásokat tartottak az érdeklődőknek, és zene is jutott majdnem minden napra. A keddi megnyitón a rétyi
Kováts András Fúvószenekar és a CSEKE lépett fel, csütörtökön Deák Abigél, Miklós Katalin és Lő Gellért hegedű- és zongoradarabokkal színezte a
hangulatot, pénteken táncház volt, szombat este pedig a PressTones Független Sajtózenekar teremtett igazi bulis hangulatot; tábortűz is volt, ahogy
ez illik a szabadtéri mulatsághoz. Az utolsó hazaindulók vasárnap délelőtt vettek búcsút a rétyi tájtól, a következő, jövő évi vándortábort a brassói EKE
szervezi.
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Szakadékba zuhant a biciklis (/load/cikk/104596/szakadekba_zuhant_a_biciklis)

Negyven méter mély szakadékba zuhant egy kerékpáros turista a Bucegi-hegységben. A buşteni-i hegyimentő-szolgálat vezetője, Gheorghe Haiduc az
Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, a 20 éves, Argeş megyei atalember két másik személy társaságában túrázott, amikor
kerékpárjával hirtelen elveszítette egyensúlyát, és az Omu-csúcs közelében levő szakadékba zuhant.
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A vidéket támogatjuk! – az Angustia Egyesület választott jelmondata szellemében kezdeményezett olyan közösségi rendezvénysorozatot, amelyen
egy-egy település helyi értékeire, különlegességeire kívánják felhívni a gyelmet. E hét végén a szervezet az esztelneki önkormányzattal közösen
szervezte meg a hatalmas sikernek örvendő fekete ribizli ünnepét.

