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MIÉRT IS VOLTUNK ITT?

 Ez a tábor jutalomkirándulás volt azok számára, akik valamely, a 
MTT által szervezett természettudományi versenyen jól 

szerepeltek.

 Volt tehát egy teljes hetünk kiváló földrajzosok, biológusok és 

kémikusok körében az egész Kárpát-medencéből, hiszen a 

környező országok magyarlakta területeiről is érkeztek táborozók.



1. NAP
Július 17., hétfő 



UTAZÁS…

 Hajnali fél 3-as kelés (nincs jó hatással az arcbőrre és az 
idegrendszerre )

 Egész napos utazás

 Csatlakozók Budapesten, Ártánd mindkét oldalán,  és a 

táborban is

 Fergeteges hangulat  a hosszú út ellenére is

Brrrm, 
brrrrmm…

Erdély



A SZÁLLÁS:

„URBÁN ANDOR” REFORMÁTUS

KONFERENCIA- ÉS ÜDÜLŐKÖZPONT

 Álomszép környezet

 Barátságos szobák

 A fiúk legnagyobb örömére éjszaka kivilágítható focipálya

 Finom reggeli és vacsora



2. NAP
Július 18., kedd



KOROND

 Múzeum helyett kirándulás

 Wanek Feri bácsitól olyanokat is megtudtunk a környék 

geológiájáról, történelméről és az itt régen folyó ékkőbányászatról, 

amiket talán még az itt élők sem tudnak



FARKASLAKA

 Tamási Áron minden mennyiségben



SZEJKE-FÜRDŐ

 Borvízkút, borvízkóstolás

A borvíz megosztotta a tábort: vagy imádta, vagy utálta 

mindenki (talán ez utóbbi tábor volt a népesebb…)

 Orbán Balázs-síremlék



SZÉKELYUDVARHELY

 A város szépsége mellett híres a 

Székely-támadt vár is (romjait és 

makettjét láthatjuk)



SZÉKELYDERZS

 Vártemplom



ÉNLAKA

 Néprajzi kiállítás

 Kazettás tetejű templom

 Többszáz éves fa

 Közös éneklés

 Fánkozás 



3. NAP
Július 19., szerda



PILLANGÓHÁZ



SZOVÁTAFÜRDŐ

 Egy kis túra

 Vérbeli fürdőváros

 Csobbanás



4. NAP
Július 20., csütörtök



A NAP, AMI NEM ÉPPEN ÚGY 

KEZDŐDÖTT, AHOGY TERVEZTÜK…

 Ezen a helyen, még az első állomás előtt 

kaptunk durrdefektet



…ÉS NEM IS ÚGY FOLYTATÓDOTT…

 Ugye nem vipera csípte meg Klárit?!?!



…DE VÉGÜL EGÉSZ JÓL SIKERÜLT…



…ÉS ÖSSZESSÉGÉBEN…



…NAGYON JÓL ÉREZTÜK MAGUNKAT 



5. NAP
Július 21., péntek



ERDŐSZENTGYÖRGY

 A Rhédey kastély, ahonnan az angol királyi család ősei 

származnak, benne érdekes kiállítás-sorozat

 Egy gyönyörű szép templom



SEGESVÁR

 A hely, ahol Eszter és én Petőfihez hasonlóan elvesztünk (csak mi 

végül meg is kerültünk)



RUGONFALVA

 Középkori templom



MEGLEPI VACSORA A TÓNÁL

 A vacsora nagyon jó volt, csak a tó és a környezet tudta 

felülmúlni

 Sajnos a fényképezőm félidőben lemerült, de  Eszternek hála 

így is vannak fotóim



6. NAP
Július 22., szerda



A NAP ELSŐ FELE: A SÓBÁNYA

 A sóbánya eszméletlen jó volt!



A NAP MÁSODIK FELE:

JÁTÉK ÉS TÁBORTŰZ

 A zsúfolt program nem igen adott lehetőséget kötetlen játékra és 
ismerkedésre, ez a délután viszont maximálisan tökéletes volt 



7. (UTOLSÓ)

NAP
Július 22., vasárnap



VISZLÁT, PARAJD!

VISZLÁT, ERDÉLY!

VISZLÁT, TEHETSÉGTÁBOR!

Brrrm, 
brrrrmm…

Magyarország



MINDENT

KÖSZÖNÜNK!


