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Várakozással és izgalommal teli júliusi reggelen indultunk az iskolától a Börzsöny hegység egyik legszebb helyén fekvő kis faluba, Kemencére. Hosszú óráknak tűnő utazás után
érkeztünk meg a hegy oldalába simuló, festői szépségű településre, melyet a faluról elnevezett patak szel ketté.

Örömmel jártuk be a gyerekekkel ezt a Mátyás király és Beatrix királyné által is kedvelt
varázslatos kis falut és környékét. Megcsodálhattuk a Fő út mentén, 1769-ben épült barokk klasszicista római katolikus templomot is.
Szebbnél szebb „tücsök-bogár”, pillangó, madár és még egyéb számtalan láthatatlan,
hallható élőlény tisztelt meg minket a látogatásával.

A programok sorában meg kell említeni a tábor végében csörgedező patakot, mely lehetőséget kínált a magunk által készített vitorlások versenyére, kézzel való pisztráng (ebihal) és egyéb apró hal fogására. Gátat építettünk medencét kialakítva, és az abban való
fürdőzés helyettesítette a strandi fílinget.
Az időjárás igencsak kedvezett a táborlakóknak, így a gyönyörűen felújított és karbantartott strandot ottlétünk alatt többször is meglátogattuk, és önfeledt strandolás vette
kezdetét.

Hatalmas élmény volt számukra, hogy a Múzeumvasúttal, a
Csarnapuszta végállomásról utazhattunk a Malomkő tetejére,
ahonnan szép kilátás nyílt a Kemence-patak völgyére és a MagasBörzsönyre.
Délelőttönként gyöngyfűzéssel, kőfestéssel, fonalgrafikával, sálak
batikolásával-festésével, társasjátékokkal, különböző sportversenyekkel (méta, pingpong, tollaslabda, foci) töltöttük el az időnket.
A táborozók szépségversenyre nevezhették be nemcsak önmagukat, hanem „alvókájukat” is. Hatalmas izgalmak közepette
hirdette ki a gyermekekből álló zsűri a nyerteseket, akik
akadtak bőven!
…És nemcsak a csillagok fényei, hanem megannyi „szentjánosbogár csillogása” (elemlámpa ) segítette a pizsamában,
már álmából felriadt nebulót a tábori „csillaghullás” csillagjainak megkeresésében.
Az utolsó estén a tábortűz izzó, pattogó parazsán süthették
meg a nyársra feltűzött szalonnacsíkot. Izgulva, ügyeskedve
- ”le ne csússzon, el ne égjen” - ették meg a maguk által készített vacsorát.
Az est fénypontjaként a megrendezésre kerülő „Ki mit tud”-ban a gyerkőcök előadták azt
a produkciót, amelyet a táborba érkezés óta erre az alkalomra kitaláltak, összeállítottak
és nagy titokban, lelkesen gyakoroltak.
A gyerekek fáradhatatlanul vettek részt minden eseményen. A tábor végére csak a hazautazáskor, a buszon lehetett észrevenni rajtuk a ”fáradtság” jeleit.
Reméljük, felejthetetlen élményekkel tértek haza.
Nekünk felnőtteknek (táboroztatóknak) is nagy élményt jelentett megismerni gyermekeinket más helyzetekben. Sok örömteli, felejthetetlen pillanatot őrzünk nemcsak róluk,
de a szép környékről és figyelmes házigazdáinkról is.
Így volt kerek egész ez a hat felejthetetlen nap egy csodálatos környezetben.
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