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Igaz, a sok kirándulás és a ren-
geteg élmény hatására péntek-
re már erőt vett a srácokon a 
fáradtság, ennek ellenére töb-
ben is úgy vélték, szívesen 
megismételnék a túrákat. Pedig 
a solymári kirándulás meg a 

Gerecse-csúcs megmászása ala-
posan kimerítette a táborozókat, 
de a rengeteg érdekes látnivaló, 
valamint a gyönyörű magaslati 
kilátás kárpótolta őket minde-
nért. A táborvezetőtől, Mácsai 
Anettától megtudtuk, hogy 

„komoly” feltételhez kötöt-
ték a táborban való részvételt. 
Nem volt elég csak jelentkez-
ni, hanem a diákoknak egy, a 
természet szeretetét igazoló, 
háromoldalas fogalmazást is 
írniuk kellett, ami szólhatott 

Természetbarát gyerekek a múzeumban

Az õsember nyomait kutatták
egy emlékezetes kirándulásról 
vagy kedvenc állatról is. Ezt 
azért tartják fontosnak, mert a 
rendkívül sokszínű, ám első-
sorban földrajzi és biológiai 
érdeklődést követelő túrákat és 
előadásokat csak azok a diákok 
tudják igazán élvezni meg érté-
kelni, akik tisztelik és szeretik a 
természetet. 

Az immár hatodik alka-
lommal megrendezett tábor-
ban az első napot a Hely- és 
Sporttörténeti kiállítás megte-
kintésével és a hozzá kapcso-
lódó kézműves foglalkozások-
kal – agyagozással, szövéssel, 
kosárfonással – töltötték a 
diákok. Délután Biatorbágyra 
kirándultak, és a település geo-
lógiai nevezetességeivel ismer-
kedtek. A kedd is kirándulás-
sal telt, amikor a budakalászi 
Gyógynövény Kutató Intézet 
Botanikus Kertjében különleges 
növények között sétálgattak, és 
a solymári Várrom környékével 
ismerkedtek. A hét közepén a 
neandervölgyi ősember eszköz-
tárát próbálták meg „lemásol-
ni”. A homo-erectus nyomainak 
felkutatásában élvezetes előadá-
sával a táborlakók segítségére 

volt Lengyel György történész 
is. A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói kiállítás megtekin-
tése után távoli népek játékai-
val is ismerkedtek a gyerekek. 
Csütörtökön került sor a legki-
merítőbb, ám a legtöbb élményt 
is jelentő túrára, a Gerecse-
csúcs megmászására, és a lelkes 
csapat ezen a napon ellátogatott 
még a vértesszőlősi ősember-
telepre is. A péntek, amikor már 
az időjárás is hűvösre fordult, 
elsősorban az érdi nevezetessé-
geké volt. Szerényi Júlia bioló-

gus vezetésével a Kakukk-hegy-
re kirándultak a táborlakók, 
ahol a védett növényvilágot volt 
alkalmuk közelről megnézni. 
Délelőtt izgalmas vetélkedőre 
is sor került, amelyen a hét 
folyamán szerzett ismereteiket 
elevenítették fel a srácok, és egy 
tábori emlékfalat is készítettek. 

Mozgalmas, túrákban gaz-
dag hét állt tehát a múzeumi 
táborban részt vevő tizenévesek 
mögött, amikor a pénteki tábor-
záró napon találkoztunk velük. 

Szabó Enikő elmesélte, hogy 
azért jelentkezett ebbe a tábor-
ba, mert egyik kedvenc tantár-
gya a földrajz, és nem is csaló-
dott, mert rengeteg új ismeretet 
szerzett azokról a dolgokról, 
amelyek érdeklik, például, hogy 
hogyan készülnek a térképek, 
hogyan élnek az emberek egyes 
tőlünk távol eső országokban, 
vagy hogy a közvetlen környe-
zetünkben milyen természeti 
értékekre lehetünk büszkék. 
Göttli Nórának a Gerecse meg-
mászása volt a legemlékeze-
tesebb. Nem kis erőfeszítésbe 
került a meredek hegy meghó-
dítása, de felejthetetlen volt az 
a pillanat, amikor végre felju-

tottak, mert ott rendkívüli lát-
vány fogadta őket. A lányok azt 
mondták, még így is, már tudva, 
hogy mi várna rájuk, szívesen 
megismételnék a természetvédő 
nyári tábort. 

Erre azonban már csak jövő-
re nyílik lehetőségük, amikor – 
ahogy eddig minden évben 
– egy újabb programterv várja 
majd a természetbarát tizenéve-
seket, hiszen néhányan annyira 
megkedvelték a túrákat, hogy 
évek óta visszajárnak a múzeu-
mi táborba.  Bálint Edit

A kirándulások után a társasjáték is izgalmas idõtöltésnek számított
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Idén is lelkes természetbúvár-csapat verbuválódott össze a Magyar Földrajzi 
Múzeum nyári táborában. Igaz, a tavalyi nagy létszámhoz képest kevesebben vol-
tak, de épp elegen ahhoz, hogy egy röpke hét alatt, egymás társaságát élvezve 
felfedezzék az érdi és a kissé távolabbi települések természeti és földrajzi értékeit. 
Megcsodálták a Teve-sziklákat és a Kakukk-hegyet, feljutottak a Gerecse-csúcsra, 
sõt, a budakalászi Botanikus Kert ritka növényeiben is alkalmuk volt gyönyörködni. 

Mácsai Anetta táborvezetõ és a néhány táborlakó

kaleidoszkóp

 Érdi Városi
Polgárőr Egyesület

2030 Érd, Fűtő u. 41.

Ügyfélfogadás:
minden hónap első péntekén

17–18 óra között

Lakossági bejelentés: 
0–24 óráig
Telefon: 

06-23/374-459
06-30/621-2596 
06-30/621-2580 

Macsotay Tibor elnök

Meghívó szakmai 
fórumra

Tisztelettel meghívjuk az induló érdi 
csatornázási programmal kapcsolatos, 
érdi vállalkozóknak és szakembereknek 
szervezett szakmai fórumra. 

Időpont: 2009. július 21-én 17 óra
Helyszín:  Polgárok Háza  

(Érd, Alsó u. 3.)

Várjuk Önt, ha a csatornázási 
programban vállalkozóként részt 
szeretne venni, különösen az 
alábbiakban:
– belső bekötések tervezőjeként
– belső bekötések kivitelezőjeként

A fórum témái elsősorban:
–  az érdi szennyvíztisztító bővítése és 

rekonstrukciója
–  elvárások és feltételek a belső 

bekötések tervezése és kivitelezése 
során

 
 T. Mészáros András polgármester

Meghívó  
lakossági fórumra
Tisztelettel meghívjuk az induló érdi 
csatornázási programmal kapcsolatos 
lakossági fórumra.

Időpont: 2009. július 22-én 17 óra
Helyszín:  Polgárok Háza  

(Érd, Alsó u. 3.)

A fórumon elsősorban műszaki 
kérdésekkel foglalkozunk: az induló 
műszaki felmérés céljai, belső 
bekötésekkel kapcsolatos kérdések stb.

 T. Mészáros András polgármester


