Ha nyár, akkor Kemence…
Idén ismét megrendezésre került a már nagy hagyományokkal rendelkező kemencei tábor,
melynek legfőbb jellegzetessége, hogy minden gyermek talál érdeklődési körének megfelelő
programot.
A tábori szállásunkat, mely a Börzsöny szívében
terül el, festői környezetben, busszal közelítettük
meg. A tábori szabályok megismerése után
elfoglaltuk faházainkat, megismerkedtünk a
táborhellyel. Az első nap az ismerkedés jegyében
telt.

A tábori környezetben sokszínű programok közül válogathattak a gyermekek:

A táj megismerését, természetvédelem fontosságának
tudatosítását szolgálta a túránk, melyet a Börzsönyben
haladó tanösvényen tettünk meg. A táborhely maga is
az erdő szélén található, itt folyik a Kemence-patak,
melynek medrében a gyerekek lábukat lógatták,
valamint felfedezhették közelebbről a helyi növény- és
állatvilágot.

A tájház meglátogatása során megismerkedhettünk a
nógrádi tájegység tárgyi emlékeivel, megtudtuk, hogy
egykor hogyan, illetve milyen körülmények között éltek
a helyiek, ezzel is bővítettük kulturális ismereteinket.

Hangsúlyt fektettünk arra is, hogy környezetünket tudatosan védjük, óvjuk és tisztán tartsuk,
melynek részét képezte faházaink tisztán tartása. A szobaszemlék során az egyes faházak
lakói a legtisztább szoba címéért versengtek.
A kézműveskedni vágyók számos lehetőség közül választhattak: gyöngyöt vasaltunk, illetve
fűztünk, kavicsokat festettünk, gumifonalból karkötőket, illetve kulcscsomót készítettünk,

valamint az újrahasznosítás jegyében kávéskapszulákból ékszereket készítettünk. A táborban
már hagyománynak számító tábori póló elkészítésére is sort kerítettünk: idén kék, illetve zöld
színben pompázó pólókat batikoltunk.

A sport szerelmesei sem panaszkodhatnak, hiszen a
tábori mindennapok részét képezte a reggeli torna,
valamint a számos sportbajnokság is, melyhez a fák hűs
árnyéka nyújtott ideális helyszínt. Fociztunk, kosárra
dobtunk, zsinórlabdáztunk, pingpongoztunk. A késő
délutánok állandó részévé vált a számháború. Az esti
sötétben Csillagkeresőt játszottunk elemlámpáink
segítségével.

Emellett a faluba is szerveztünk sétát, valamint a
meleg nyári napokon meglátogattuk a helyi strandot
is. Nemcsak közlekedtünk a helyi kisvasúttal, hanem
megismerkedtünk annak történetével is, ugyanis
meglátogattuk a vasútmúzeumot. Itt nemcsak a
vasutasok életébe pillanthattunk be, hanem
játszhattunk is egy nagyot, mivel a múzeumnak külön
játszótere is van, melyet örömmel fedeztünk fel.
Esténként a szórakozni vágyók diszkóban táncolhattak kedvenc számaikra, a pihenni vágyók
pedig a pergola alatt osztották meg egymással a nap legjobb emlékeit vagy faházaikban
olvastak.
Utolsó este sort kerítettünk az eredményhirdetésre, valamint az egyes faházak műsorral
kedveskedtek egymásnak, mely során legjobb tábori élményeiket mutatták be pár percben.
Másnap délelőtt nem maradt más hátra, mint a pakolás, valamint a búcsú attól a helytől, mely
pár napig otthonunkká vált, majd egy finom ebéd után hazaindultunk, hogy az otthon maradt
családtagjainknak beszámolhassunk arról a sok élményről, melyet a táborban gyűjtöttünk.

