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BESZÁMOLÓ A II. TERMÉSZETBARÁTOK TALÁLKOZÓJÁRÓL  

 

A Márton Áron Általános Iskola lelkes környezetbarát csapata ebben a tanévben is 

megszervezte a Természetbarátok Találkozóját.  

A 2o14-es találkozó helyszínének 

Nagyájt választották. A találkozó célját így 

fogalmazták meg: az egyetemes 

természetnek, mint létező értéknek a 

tisztelete, az ökológiai gondolkodás 

fejlesztése, a csoportokon belüli munka 

szervezés fejlesztése, a környezeti tényezők 

megfigyelése, tanulmányozása, a közösen 

végzett munka és alkotás örömének 

erősítése. A meghívót több iskolának 

elküldték.  

MEGHÍVÓ 

„Játékaidat elvehetik, ruháidat, pénzedet is elvehetik mások. 

De nincsen olyan hatalma a földnek, amelyik elvehetné tőled azt, 

hogy a pillangónak tarka szárnya van, s hogy a rigófütty olyan az erdőn, 

mintha egy nagy kék virág nyílna ki benned. 

Nem veheti el senki tőled azt, hogy a tavaszi szellőnek édes nyírfaillata van, 

és selymes puha keze, mint a jó tündéreknek.”(Wass Albert) 

 

Szeretettel meghívjuk a II. TERMÉSZETBARÁTOK TALÁLKOZÓJÁRA, melyet  2014. 

június 13-14 között szervezünk meg a Nagyhagymás alatt. A találkozóra iskolánként 3 tagú csapat 

jelentkezését várjuk . 

RÖVID PROGRAMISMERTETŐ  

JÚNIUS 13 (péntek) 

 15-16 óra - Csapatok érkezése, fogadása 

 16 óra – Hegyi Barna Békás-Szoros-Nagyhagymás Nemzeti Park igazgatójának előadása  

 16
30

 – Csapatok által készített PPP bemutatása 

 18 - Indulás a találkozó helyszínére 

 19 óra - Főzőverseny 

 21 óra - Tábortűz és közös népdaléneklés 
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JÚNIUS 14 (szombat) 

 8 óra - Ébresztő, reggeli 

 9 óra - Interdiszciplináris vetélkedő a természetben  

 13 óra - Ebéd 

 15 óra - Eredményhirdetés 

 16 óra – Hazaindulás  

A találkozóra bejelentkezett 11 csapat. 

S.sz Az iskola neve Helység Csapatnév Csapattagok Kísérő 

tanár(ok) 

1. 1.számú 

Általános Iskola 

Balánbánya SZALAMANDRÁK Baliga Dávid Karda Imelda 

Táncos Ádám 

Kurkó Krisztina 

2. Márton Áron 

Általános Iskola 

Csíkszentdomoko

s 

TÁRNICSOK Ferencz Emőke Kurkó Erika 

Kurkó Eszter 

Sámuel Szilárd 

3. Bálint Vilmos 

Általános Iskola 

Csíkszenttamás ZÖLDIKÉK Bogács Amanda Gál Csilla 

 Szebeni Melinda 

Kurkó Noémi 

4. Mártonffy 

György 

Általános Iskola 

Csíkkarcfalva IRIS HUNGARICA Vizi András Nagy János 

Miklós Nándor 

Ambrus Hanna  

5. Petőfi Sándor 

Líceum 

Csíkdánfalva FANTAsztikus 3 Ambrus Nándor Molnár 

László Ördög Krisztián 

Szabó Ilona 

6. Kiss Ferenc 

Általános Iskola 

Csíkmadaras HEGYI KECSKE Petres Lajos 

Tamás 

Péter Katalin 

Petres 

Mónika Geréd Ákos 

Ferenc Attila  

7.  Cserei Mihály 

Általános Iskola 

Csíkrákos CSEREVIRÁGOK Fodor Krisztián Salamon 

Lajos Tamás Andrea 

Jakab Hanna 

8. Gáll Sándor 

Általános Iskola 

Csíkmenaság ŐRÁLLÓ Márton Szabolcs Szőcs László 

Kopacz 

Edwárd 
Mátéfi Andor  

Márton Zsolt 

9. Dr. Boga Alajos Csíkkozmás DROSERA Léstyán Csilla Bálint-Bálint 
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Péteken 2o14. június 13-án négy órakor az iskola konferencia termében kezdődött a két 

napos együttlét. A Békás-Szoros-Nagyhagymás Nemzeti Park igazgatóságának részéről Laczkó 

Zoltán ranger tartott előadást és PPP-n bemutatta a park védett növény- és állatvilágát. Ezt 

követően a megjelent 9 csapat tartotta meg a bemutatót. Tartalmas és szép bemutatókat láthattak 

a csapattagok és az őket felkészítő tanárok. Ezt követően a házigazdák a vendégcsapatokat 

megkínálták kürtőskaláccsal. Az iskolabusz szállította a megérkezett csapatokat a találkozó 

helyszínére, ahol kezdetét vette a próbák sorozata. Pénteken arról adtak számot a csapatok, hogy 

hogyan tudnak főzni, teríteni és vendéget fogadni. Hihetetlenül ügyesen készítették el a 

finomabbnál-finomabb ételeket. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, ugyanis kaszásleves, 

babgulyás, pityókás tokány, pörkölt, nyársonsült egyaránt szerepelt a felhozatalban. Még a 

gyermekek sem hitték, hogy mennyire ügyesen tudnak főzni. A jóllakás után elkezdődött a 

tűzgyújtás. A hatalmas tábortűz mellett népdaléneklésre került sor, ahol nagyon jó volt a 

hangulat. A csapatok sátorban aludtak, amelyeket a Csíkszentdomokosi Közbirtokosság villája 

mellett húztak fel.  

Szombaton reggel forró teával vendégelték meg a gyermekeket és tanárokat. Kilenc 

órakor elkezdődött az interdiszciplináris vetélkedő. Térkép segítségével kellett megkeressék a 

pontokat, ahol a próbák zajlottak. A kilenc csapat nagyon ügyesen ment végig a pontokon, a 

következő sorrendben.  

1. Csodaszép nyelvünk és a természet  

2. A patak kémhatásásnak és pH értékének meghatározása 

3. Matematika a természetben 

4. Talajminta sűrűségének meghatározása 

5. Fajismeret  az adott területen  

6. Kollázskészítés 

7. Ügyességi játékok. 

Általános Iskola Szántó Beáta Lóránt 

Boga Judit 

10. Tivai Nagy Imre 

Szakközépiskola 

 

Csíkszentmárton 

 

BÖLCS BAGLYOK 

 

Részeg Alpár Fejér Mária 

 Kovács Karola 

Bodó Ágota 

11. Majláth Gusztáv 

Károly Általános 

Iskola 

Gyimesközéplok GYIMESI 

BARANGOLÓK 

Balla Boglárka  Péli Mária 

Rácz Biborka  

Ambrus Cecilia 
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Minden pontnál nagyon leleményesek voltak a csapatok. (A mellékletben csatolunk 

néhány verset - amit ott írtak - valamint képet azokat az alkotásokról, amelyeket a helyszínen 

készítettek a tájról a természetes anyagokból). 

Amíg a csapatok megmérettettek addig a lelkes csapat elkészítette a finom tokányt egy 

nagy üstben. Mindenkit megvendégeltek a szervezők és ezt követően kezdődött a díjazás. Sok 

szép díjat tudtak kiosztani a résztevő csapatoknak, a Zöldszékely Alap és a Csíkszentdomokosi 

Közbirtokosság jóvoltából. A legjobbnak bizonyult csapatok a Hegyi kecskék, a Tárnicsok és a 

Bölcs baglyok, akik a díjak mellett még egy ingyenes kirándulást is kaptak a szervezőktől a 

Vargyas-i barlanghoz. A II. Természetbarátok Találkozójának vándorkupája egy évig a Kiss 

Ferenc Általános Iskolánál lesz Csíkmadarason, hisz ők szerezték meg a legtöbb pontot a nyolc 

próbán.  

Minden csapat részvételi emléklapot, valamint a három legjobb csapat oklevelet kapott. 

A gyermekek és kísérő tanárok az emlékkönyvbe lejegyezték tapasztalataikat és 

élményeiket. (A mellékletben csatolunk néhány bejegyzést.) 

A találkozó főszervezője és egyben a pályázó Veress Anna Aranka a Márton Áron 

Általános Iskola igazgatónője, segítette őt a szervezésben Kurkó Erika biológia tanár, valamint 

Kalamár Mária hittan tanár.  

A versenypontok feladatainak összeállításában besegített:  

 Mezei Erika magyar tanár 

 Bokor Irén matematika tanár 

 Nagy Árpád fizika tanár 

 Szabó Ida technika tanár 

 Kurkó Erika biológia tanár 

A verseny helyszínén a próbáknál besegített: Lajos Csaba angol tanár, Albert Zsófia rajz 

tanár, Laczkó Árpád földrajz tanár, Nagy Irén nyugdíjas pedagógus és Veress Noémi 

környezetmérnök.  A környezetbarát csapatot erősítette és a finom tokányt elkészítette Tamás 

Erika román tanár, Veress László erdész és Kalamár László önkéntesek.  

 

A tartalmas és élményekben dús két napról tudósítás készült az Erdélyi Magyar Televízió 

hétfő esti híradójában. ( http://www.erdely.tv/hirek/ii-termeszetbaratok-talalkozoja ) 

 

 

http://www.erdely.tv/hirek/ii-termeszetbaratok-talalkozoja

