
Tavaly negyedik alkalommal került
megrendezésre a Kaán Károly Országos
Természet és Környezetismereti Verseny
jutalomtábora, melynek a helyszínt és a
szakmai programot a NEFAG Rt. Szolno-
ki Erdészetének Erdei Mûvelõdési Háza
adta. A verseny elsõ 10 helyezettje az 5.
és 6. osztályból meghívást kapott a júni-
us 20-25-ig tartó táborba.

A tábor és a táborozók közös célja
volt: a természetben való elmélyült bú-
várkodás, baráti kapcsolatok kiépítése
és a pihenés. Az országos táborozást a
környezetvédelmi és oktatási tárca, a
NEFAG Rt., a HNP. Igazgatósága, vala-
mint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
önkormányzat támogatta. A tábor meg-
szervezését – mint minden évben – a
versenybizottság titkárának dr. Krizsán
Józsefnénak és Horváth Ernõ táborveze-
tõnek köszönhetjük. A táborvezetõség
tagjai játékos feladatokkal tették lehe-
tõvé, hogy a diákok kikapcsolódjanak.
Digitális fényképezõgéppel nap mint
nap készültek képek a tábor emlékeze-
tes pillanatairól, a táborlakók életérõl; a
belõlük összeállított CD-t minden gyer-
mek örömmel fogja nézegetni ezután is.

A Széchenyi-parkerdõben a kocsá-
nyos tölgy erdõt, a Zagyva-gátnál a szá-
raz- és nedves rétet, a Zagyva- illetve a
Tisza-parton a vízi élõhelyet vizsgálták.
A tábor területén mindhárom életkö-
zösség nappali-éjszakai megfigyelésére
lehetõség volt. A gát két oldalának vizs-
gálatát és összehasonlítását az egymás
fölötti szintekben elhelyezkedõ növé-
nyek felsorolása tette lehetõvé. A nö-
vénymintákat a gyerekek kétoldali ra-

gasztóval ellátott kartonlapra illesztet-
ték. A szakmai programokon belül
elõadások is elhangzottak. „Az ártéri te-
rületek az õskortól napjainkig” címû
elõadásával ifj. Magyar András bemutat-
ta lakóhelyét: Tiszapüspökit, valamint
aktuális problémákra is felhívta a figyel-
met, hiszen a felnövekvõ új nemzedék-
nek módjában áll saját lakóhelyét, kör-
nyezetét megóvni. Ónodi Gábor – a
Mûvelõdési Ház szakköröse – „Kopog
az erdõ” címû kiselõadásában saját vizs-
gálatait, megfigyeléseit mutatta be,
amelyeket a tiszavárkonyi harkályfélé-
ken végzett. Elõadását madárhang
utánzással is illusztrálta, ami mindenki-
nek elnyerte a tetszését. „A Kerek-tó vi-
lága” címû multimédia CD-ROM megte-
kintésével a táborozók megismerték a
másnapi vizsgálóódások helyszínét. Az
ezt követõ szakmai munkák már Tisza-
püspökiben zajlottak. A hidrobiológiai
vizsgálatokra az Ördögszekér Oktató-
központban volt lehetõség. A Tisza-
partfalban kialakított mélyedéseket par-
tifecskék vették birtokukba. Itt megfi-
gyeltük a fecskék viselkedését, kapcso-
latukat a fürdõzõkkel.

A szakmai tevékenységek mellett
szabadidõs programokra is szántunk
idõt. Szolnokon megtekintettük a Dam-
janich Múzeumot, ahol játékos kérdõ-
ívre adtak választ a táborozók, így job-
ban megismerték Jász-Nagykun-Szol-
nok megye múltját; a belvárosi séta so-
rán pedig Szolnok jelenét.

A „Kincskeresõ 2” nevû csapatjáték a
megszerzett ismeretanyag egy-egy ele-
mére vonatkozott. A tábor ideje alatt

négy alkalommal rendeztünk számhá-
borút, minden gyermeknek nagy örö-
met okozott ez a leleményességet és
fürgeséget követelõ nagyszerû játék.
Egyik éjszaka bátorság-setétség-próba
volt a nappal megismert terepen. A ter-
mészetismereti játékok között „Bagoly-
vadászat”, „Ki vagyok én?” és az „Aján-
dékot adó fa” is szerepelt. Az utóbbi rö-
vid elmélkedéssel kezdõdött: egy törté-
net elolvasásával rádöbbenhettünk ar-
ra, hogy a fák életükben és halálukban
is sok mindent adnak minekünk. Az ol-
vasás után egy kendõvel bekötöttük a
szemünket, majd a játékvezetõ minden-
kit elvezetett a „saját” fájához. Tíz perc
állt rendelkezésre, amely alatt megfi-
gyeltük az ajándékozó minden részét:
törzsének felszínét, ágait, leveleit és
alatta az avart. Majd – még mindig be-
kötött szemmel – visszavezették a játé-
kosokat a kiindulási helyre, ahonnan –
immár nyitott szemmel – el kellett jutni
a saját fánkhoz, és fel kellett ismerni azt.
A gyerekek az ezt követõ beszámoló-
ban elmondták, hogy ezzel a játékkal
megtanulták tisztelni a fákat és odafi-
gyelni rájuk.

A táborvezetõség egyik tagja íjászbe-
mutatót tartott. Az ebéd utáni „csendes
pihenõt” több táborlakó önként vállalt
társadalmi munka elvégzésével töltötte:
megtisztították a közlekedési táblákat
az oda nem illõ feliratoktól, valamint a
madáritatót is feltöltötték.

A Szolnoki Erdészet erdõmérnökei,
erdészei segítségével megismerkedhet-
tünk az alföldi erdõgazdálkodással. A te-
repbejárások a bemutatók és a szakmai
beszélgetés során a táborozók megértet-
ték a fenntartható erdõgazdálkodás
jelentõségét.

A Tiszában a jó idõnek köszönhetõen
fürödni is lehetett. Idén is sor került a ta-
valy nagy sikert aratott „Almavásár” nevû
csapatvetélkedõre. A játék próbára tette a
diákok megfigyelõképességét és emlé-
kezetét – kitûnõen szerepelt mindenki.

A tábor résztvevõi egytõl egyig kí-
váncsi és lelkes diákok voltak, akik
minden programot érdeklõdéssel fo-
gadtak, a feladatokat nagy odafigyelés-
sel oldották meg. Öröm volt velük
együtt dolgozni, köztük lenni, hiszen
nyitottak voltak minden újra – minden
jóra. Élményekkel telve utaztak el Szol-
nokról, a tábor jó hírét vitték haza ma-
gukkal. Kedves emlék lesz számukra az
együtt töltött hét, és sokan visszavágy-
nak – visszatérnek Szolnokra, a Tiszán-
túl kapujába.
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