
Erdészeti Lapok CLII. évf. 4. szám (2017. április)126

A tervek szerint idén nyártól újraindul
az eredetileg 1909-ben a Vándordiák
Egyesület alapításával megszületett
csoportosan szervezett erdei és vízi
diákvándorlás mozgalma, melyet az
1920-as, 1930-as években a cserké-
szek mozgótáborai teljesítettek ki.
Hosszú kényszerszünet után az 1970-
es években éledt újjá néhány elhiva-
tott tanár kezdeményezéseként úttö-
rõ-vándortábor mozgalom néven, amit
már a korszak turistaszakírói is elõ-
szeretettel honismereti vándorlás el-
nevezéssel illettek.

Az 1973 és 1990 között eltelt tizenhét év
alatt több mint 250 000 diák kerekedett
fel és járta be gyalog a hazai tájakat,
komoly erõkifejtéssel küzdve le a dom-
borzat és a terep adta akadályokat, há-
tukon cipelve „kenyerüket és házukat”.  

Erdõkben túrázni, vizeken evezni
sok gyermek álma ma is. Az országot
megismertetni, kalandokra lehetõséget
adni pedig a szülõk, a pedagógusok
fontos célja. Ezt a célt szolgálva július és
augusztus között gyalogos és vízi ván-
dortáborokat indítanak felsõ tagozatos,
illetve középiskolás diákok számára.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
támogatásával meghirdetett Vándortá-
bor 2017 program célja a sport és a ter-
mészetjárás, valamint az azon keresztül
megvalósuló egészség- és környezettu-
datos életmód támogatása az érintett
korosztályos fiatalok körében, továbbá
az ismeretátadáshoz szükséges elköte-
lezett pedagógiai munka képzésekkel
történõ megalapozása és elismerése.

Az Erdei Vándortábor-programot
szakmailag az Országos Erdészeti
Egyesület koordinálja öt állami erdõ-
gazdaság (Bakonyerdõ Zrt., Pilisi Park-
erdõ Zrt., Ipoly Erdõ Zrt., Egererdõ
Zrt., Mecsekerdõ Zrt.) szerves részvéte-
lével. Egyesületünk céljául tûzte ki a
hazai tájakon történõ erdei túrázás
népszerûsítését, a hazai erdõk világá-
nak megismertetését, felfedezését a
diákok számára.

A program bemutatására március
29-én sajtótájékoztatót tartott a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség budapesti szék-
házában a Kerékpározásért és aktív ki-
kapcsolódásért felelõs kormánybiztos-
ság, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség,
az Országos Erdészeti Egyesület és a
Testnevelési Egyetem.

„Fantasztikus kezdeményezésnek tar-
tom ezt, amelynek célja, hogy a fiatalok
a szabadidejük minél nagyobb részét a
természetben töltsék. Nem csinálunk
mást, mint egy régen már jól mûködõ
vándortábort indítunk újra, de az akkori
gyalogos lehetõség most kiegészül a ví-
zi túrázással is. Az ország adottságai
nagyszerûek ehhez, a sportági háttér pe-
dig komoly szakmai segítséget jelent” –
mondta Révész Máriusz kormánybiztos.

Az erdei vándortáborok esetében 5
útvonalon mintegy 130 túra indítására
lesz lehetõség. Minden útvonalon 6 éj-
szakát és 7 napot töltenek el az iskolai
csoportok. Lomniczi Gergely, az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület fõtitkára el-
mondta: a Mátrában, a Börzsönyben, a
Pilisben, a Bakonyban és a Mecsekben
várják az általános iskolák felsõ tagoza-
tos, illetve a középiskolás gyerekeket,
akik egy hét alatt 60–80 kilométernyi utat
tesznek meg, útvonalanként 3–5 tábor-
helyet vesznek igénybe, azaz a csopor-
tok a legtöbb helyen két éjszakát tölte-
nek el. A fiatal generáció számára külö-
nösen fontos, hogy ebben az életkorban
kijussanak az erdõbe, hiszen ez a kor-
osztály a legfogékonyabb a természeti
értékek elfogadására – mondta a fõtitkár.

A vízi vándortáborokban négy útvo-
nalon, 6 napos turnusokban vehetnek
részt a gyerekek, akiket képzett veze-
tõk, biztonságos túrafelszerelések és
elõre kiépített sátortáborok várnak.
Kammerer Zoltán háromszoros olim-
piai bajnok kajakos, a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség elnökségi tagja el-
mondta: a vízi vándortúrák a Dunán, a
Mosoni-Dunán, illetve Északkelet-Ma-
gyarországon, a Tiszán zajlanak, utób-

biak végállomása Tokaj, ahová a Rét-
közi-tó felõl, valamint Dombárd és Ti-
szabercel érintésével is el lehet jutni 6
nap alatt. „Én abba a korosztályba tarto-
zom, akik még a vízi túrákon nõttek fel.
Sok élménnyel gazdagodtunk, barátsá-
gok, kapcsolatok, szerelmek alakultak
ki egy-egy ilyen túra során” – mesélte
el Sydney és Athén ötkarikás bajnoka.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Ke-
nu Szövetség elnöke azt hangsúlyozta,
fontos, hogy a két szervezet támogatja
egymást ebben a társadalmi szerepvál-
lalásban: „Jó dolog, hogy van átjárás a
két táborozási lehetõség között, és az
egyik erõsíti a másikat. Mindnyájunk
nevében mondhatom, olyan élményt
szeretnénk adni, ami egy életre szól.”

A pedagógusok számára a Testneve-
lési Egyetem akkreditált, szakirányú
vándortábor-túravezetõi tanfolyamot
indít 30 órás képzéssel. „Öt perc alatt
kellett döntenünk, és pár hét alatt meg-
alkotnunk egy olyan képzési rendszert,
amely egyedülálló Magyarországon.
Így leszünk képesek már idén nyárra
megfelelõ számú túravezetõt integrálni
a programba. Négyszeres apukaként és
hamarosan nyolcszoros nagypapaként
fontosnak tartom a biztonságot, erre
különösen odafigyeltünk a szakmai
anyag összeállítása során” – mondta
Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem
rektora, aki fontosnak tartja, hogy a fia-
talok földrajzi, történelmi és kulturális
szempontból is megismerjék az orszá-
got úgy, hogy mindemellett komoly fi-
zikai megterhelést is kapnak.
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