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Immár ötödik alkalommal adott
otthont a szolnoki NEFAG. Rt.
Erdei Mûvelõdési Háza az orszá-
gos versenyen legjobbnak bizo-
nyult 5. és 6. osztályos tanulók-
nak. A rangsorban elsõ 10 kapott
meghívást az erdei táborba. 

A madárodúk ellenõrzésénél
széncinege, kékcinege, erdei
pinty és egynapos nyaktekercs-
fiókákat is láttunk. A távcsõ ke-
zelését kezdetben a terepbe
nem illõ tárgyak felkutatása fej-
lesztette. A Zagyva-ártér vízi-
világát gumicsizmában vizsgál-
tuk – a lárvák, vízirovarok, csigák test-
felépítésének, életmódjának közvetlen
közelrõl való megfigyelését békák kó-
rusa kísérte. 

Ónodi Gábor az általa megismert
ölyvekrõl beszélt „A Hold és társai” cí-
mû elõadásában. Németh László  lakó-
helyének határértékeit – kis páva-
szem, parti fecskék, tarka sáfrány –
mutatta be. Ifj. Magyar András, az Ör-
dögszekér Oktatóközpont vezetõje a
Közép-Tisza-vidék múltjáról, jelené-
rõl, jövõjérõl beszélt. Magával ragadó
elõadásmódja miatt is emlékezni fo-
gunk erre a témára. 

A Kincskeresõ akadályversenyen a
tanulók ügyességüket, gyors tájékozó-
dó képességüket, kiváló memóriájukat,
ének- és nyelvtudásukat bizonyíthat-
ták.. Szükség volt gyógynövény- és
élelmiszerismereteikre is a feladatok
megoldásánál, még varázsolni is
tudtak…

A Damjanich Múzeumban néprajzi,
régészeti, kerámia- és csipkekiállítást
tekintettünk meg. Az elsõ kettõ feldol-
gozását feladatlap segítette. 

Két napot Tiszapüspökiben töltöt-
tünk. A falu lakói készségesen segítet-
ték a gyerekeket abban, hogy minél
jobban megismerhessék  a települést,
így a faluismereti vetélkedõ kiválóan si-
került. Az óballai gémtelepre gyalogo-
san, illetve lovas kocsival érkeztünk.  

A Tisza-parti, a setétség-bátorság
próba, a kemence fûtése, a kenyérlán-
gos dagasztása, sütése, a tábortûzi mû-
sor és az almavásár vetélkedõ tovább
színesítették a programot, emelték a jó
hangulatot. 

Köszönjük Dégi Zoltán erdészetigaz-
gató úrnak, hogy immár 5. alkalommal

otthont adott a Kaán Károly Országos
Természet- és Környezetismereti Ver-
seny táborának és lehetõvé tette, hogy
a gyerekek közelebbrõl megismerked-
hessenek az erdõgazdálkodással és az
erdészek munkájával. 

A táborba vezetõ úton álló székely-
kapu felirata mindnyájunkhoz szól:
„Békesség a bejövõnek, egészség a
kimenõnek”.  Köszönjük. 

Némethné Valkai Mária 
táborvezetõségi tag 

* * *

Mit várok a tábortól?
„A fõ célkitûzésem, hogy jól érezzem
magam. Megismerkedjek sok-sok „érté-
kes” emberrel. 

Fontosnak tartom, hogy a héten
„dolgozzunk”. Szeretném elérni, hogy a
tábor végére az összes szakmai mun-
kám és adatom meglegyen a következõ
évi biosz-versenyre. A „terepmunkát”
biztos élvezni fogom. 

Széchenyi Gábor
9. b.”

* * *
„Szeretném jól érezni magam. 
Szeretnék járni a természetbe, tanul-

ni, de nem kötelezõen és nem verseny-
szerûen, és szeretném, ha sok szabad-
idõ lenne. 

Magas Barbara” 
* * *

„Új élményeket: barangolások, új ál-
latok megismerése stb. 

Új ismeretek: megfigyelések, felméré-
sek stb. 

Új barátok. 
Olyan finom ebédet és vacsorát,

mint tavaly és sokat).. 
Kovács András”

* * *
„Szeretnék minél több dolgot

megismerni, és jól érezni ma-
gam. A környezet és természet
dolgairól többet tudni és megta-
nulni. 

Szeretnék jó élményeket és
barátokat szerezni. 

Kárpáti Alexandra”
* * *

„Szeretném, hogy a tábor ne
olyan legyen számomra mint a
többi tábor. 

Azt szeretném, ha izgalmas,
élménydús lenne, sok kérdésemre

választ kapnék. 
A tudásomat gyarapítsam. Ezeket sze-

retném és egyben várnám el a tábortól. 
Lovas Evelin” 

* * *
„Amikor megtudtam, hogy mehetek,

a táborba, már elõre örültem, de ez az
egy hét fölülmúlta minden reménye-
met, minden vágyálmomat! Ilyen jó
programokra, ilyen eseménydús foglal-
kozásokra, ilyen érdekes és fontos tud-
nivalókra, ilyen baráti hangulatra,
ennyi nevetésre, ennyi játékra, ennyi
izgalomra nem számítottam! Nekem
kivétel nélkül minden program tetszett,
de legjobb az ártéri kirándulás, a cö-
nológiai vizsgálat és a partifecske-háló-
zás volt. 

Lenner József ”
* * *

Öko-buli 
Irány a természet, szünetel a suli, 
Szolnokon most indul az elsõ öko-buli 
A Kaán Károly versenyzõk jutalma 
Egy hét táborozás a vadonban  
Vasárnaptól szombatig tartott a nyaralás, 
Volt benne játék, tábortûz, kutatás 
Az erdõben megfigyelés, 
Múzeumban nézegetés 
Madárlesen távcsövezés ,
Földön gubacskeresés.
A réten növényt határozni, 
Ebbõl térképet rajzolni.
Püspökiben gémtelepen járni, 
Hálóval madarat várni, 
A Zagyvában térdig járni, 
A vízi életet vizsgálni, 
Ha te mind vágysz erre, 
Jelentkezze a Kaán Károly versenyre!
S  a táboron szeretettel fog várni, 
Éva, Zsóka, Dénes és Ernõ bácsi 

Tichy Rács Aliz

A Kaán Károly Természet- és 
Környezetismereti Verseny V. tábora



A harmadik oldal

Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörté-
neti Szakosztálya pályázatot hirdet az alábbi
témakörben

„Az 1956. évi forradalom és 
szabadságharc 

munkásságomban, életemben”

(Személyes, munkahelyi, iskolai, a katona-
évek alatti élmények, visszaemlékezések)

A pályázatot 2006. szeptember 15-ig kell
eljuttatni az OEE titkárságára (1027 Buda-
pest, Fõ u. 68.).

Eredményhirdetés 2006. október 24-én.

A pályázat jeligés. A pályamûvön a jelige
tüntetendõ fel, a pályázó adatai (neve, címe)
lezárt borítékban csatolandó. A jelige hiánya
vagy az eredményhirdetés elõtti publikálás a
pályázatból való kizárással jár.

A pályázat nyilvános. Azok is pályázhat-
nak, akik nem tagjai az Országos Erdészeti
Egyesületnek. A pályázatok beküldött példá-
nya az OEE birtokába kerül, de az eredmény-
hirdetés után a pályázónak jogában áll a mû-
vet bárhol publikálni.

A pályázatok terjedelme tetszõleges, eredeti
felvételek, illusztrációk felhasználhatók. A
dolgozathoz felhasznált forrásmunkákat jegy-
zetekben vagy irodalomjegyzékben kell feltün-
tetni.

A bírálóbizottság döntése alapján kerül sor
a pályázatok jutalmazására.

Budapest, 2006. január 24.
Dr. Oroszi Sándor

szakosztályelnök
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