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Őriszentpéter 

Ökológiai-turisztikai tábor 

2002. július 18-23. 

 

A biológia-földrajz-kémia-rajz munkaközösség által szervezett nyári táborba hívunk. Táborunkat 

festői környezetben, az Őrség szívében kívánjuk megrendezni. 

 

Programunk:  

1. nap:  

utazás, szállásfoglalás 

ismerkedés Őriszentpéterrel, az Őrséggel 

térképismeret 

tábortűz, daltanulás 

2. nap:  

autóbuszos kirándulás Szentgotthárdra vagy Zalaegerszegre (Opel Művek vagy Olajipari 

Múzeum és Skanzen) 

este paprikáskrumpli főzése (bográcsban) 

3. nap:  

kerékpártúra Szalafőre, Pityerszer megtekintése, Őserdő 

agyagozás, mikroszkópi megfigyelések, növényhatározás 

tábortűz, daltanulás 

4. nap: 

kerékpáros kirándulás a Vadása-tóhoz, fürdés, tavi életközösségek megfigyelése 

növényhatározás, mikroszkópos vizsgálatok 

beszélgetés 

5. nap: 

gyalogtúra, a környék élővilágának megismerése 

gombagyűjtés, gombaismeret 

tájékozódási feladatok 

6. nap: 

táborzárás, hazautazás 

 

Részvételi díj: 13 000 Ft/fő; 5 db krumpli, 1 db vöröshagyma és 10 cm kolbász 

A díj a következőket foglalja magába:  

útiköltség 

szállás 

meleg vacsora 

szakvezetés (3x) 

kerékpárkölcsönzés 

agyagozás költsége 

jó levegő, vidám hangulat 

Részletfizetési határidők: február: 2 000 Ft, március, április, május: 3 000 - 3 000 Ft, június: 2 000 Ft 

 

Jelentkezés: minél előbb, de legkésőbb március 18-ig az első részlet befizetésével 

Jelentkezéseket fogadja: Fauszt András és Nagy Andrea 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
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Kedves Táborozónk! 

 

Örömmel üdvözlünk az utolsó tanítási héten. Éppen ideje, hogy nyári táborunkról kicsit 

bővebb információhoz juthass. 

Az utazásról: 2002. július 18-án nagyon korán kelünk. többszöri átszállással tudjuk csak 

megközelíteni úticélunkat. Autóbuszunk 5.05-kor indul a bonyhádi buszpályaudvarról 

Szakály-Hőgyész vasútállomásra. Onnét vonattal utazunk tovább 6.09-kor. Székesfehérvárra 

7.43-kor érkezünk. A Dráva IC-vel utazunk tovább Zalaegerszegre, 11.25-kor szállunk át az 

utolsó vonatra, mely meg sem áll velünk Őriszentpéterig. 23-án a koradélutáni órákban 

(esetleg később) érkezünk haza. 

Ellátás: Őriszentpéteren, a Harmatfű Természetvédelmi Központban 4 illetve 8 férőhelyes 

szobákban leszünk elszállásolva. A szobákhoz közös zuhanyzó és WC tartozik. Teakonyhával 

is rendelkeznek. Szándékaink szerint az első napon bográcsételt készítünk közösen. Ehhez 

kérjük a  két szem krumplit a  kis fej vöröshagymát és egy darabka kolbászt! Kérjük, hogy az 

első és a második napra ezen főtt ételen kívül minden kajáról gondoskodjatok (kenyérről is)! 

A faluban ABC működik. A harmadik naptól tudunk kenyeret rendelni a boltban (esetleg 

zsemlét, kiflit). Második, harmadik és negyedik napon meleg vacsorát fogyasztunk a helyi 

étteremben. Utolsó este szalonnát, kolbászt, egyebeket sütünk kinek-kinek az ízlése szerint. 

Az alapanyagról mindenki maga gondoskodik, ahogyan a többi étkezésben is nagyfokú 

önállóságot feltételezünk (bevásárlás, szendvicskészítés, stb.). Reggelihez és kívánság szerint 

vacsorához közösen főzünk teát. Ehhez citrompótlót és cukrot fogok beszerezni.  

Felszerelés: Kérjük, hogy mindannyian hozzatok magatokkal megfelelő, túrázásra alkalmas 

ruhát, cipőt! Gondoljatok arra, hogy rossz idő is lehet, ezért fontos a réteges öltözködés és a 

váltócipő, esőköpeny vagy esernyő! Ja és a locsihoz a fürdőruha… 

Mivel sokat kirándulunk, ezért szükséged lesz egy kisebb táskára (lehetőleg hátizsák legyen), 

amibe a napi cuccodat, kajádat teszed. Hozz magaddal vizes flakont vagy üveget! 

A kullancsok ellen riasztót ajánlunk, ez meglehetősen fontos, hiszen elég sok ilyen élősködő 

van a területen. Megelőzésként ajánljuk a kirándulás előtti héten és a kirándulás alatt a napi 

3x1 polybé tabletta bevételét. (Nem szeretik a szagát a kullancsok.) 

Ha valamilyen gyógyszert szedsz, ne felejtsd otthon! Kellene ragtapaszt is hoznod. Az 

alapvető gyógyszereket a táborvezetés beszerzi (láz- és fájdalomcsillapító stb.). 

Nagyon fontos, hogy a diákigazolványod és a taj-kártyád is bekerüljön a táskádba! Egy 

kisméretű jegyzetfüzetre, egy tollra és egy ceruzára is szükséged lesz. 

Hozhatsz – ha elbírsz még valamit – fényképezőgépet és távcsövet is. Fényképeket közösen is 

készítünk, ebből utólag lehet majd rendelni.  

A részvételi díj befizetése: Kérjük, hogy a részvételi díj teljes összegét legkésőbb a 

tanévzáró ünnepélyig fizesd be! Az évzáró június 14-én lesz. 

Kérdéseiddel, problémáiddal az alábbi telefonszámokon fordulhatsz hozzánk: Nagy Andrea: 

74/…-…; Fauszt András: 72/…-…; a gimi száma: 74/451-719. 

Jó készülődést, vidám nyarat kívánunk! 

 

                                                     Nagy Andrea és Fauszt András 

 

Bonyhád, 2002. június 4.  
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A résztvevők névsora 

 

10-14 év: 

Róth Gergő 

14-18 év 

Marhauser Anita 

Pintér Levente 

Vogronics Fatime 

Kocsis Rita 

Láng Róbert 

László Krisztina 

Lohn Annamária 

Szudi László 

Gungl Helga 

Róth Ágnes 

Mézes Janka 

Sebestyén Dóra 

 

Kísérők: 

Nagy Andrea 

Fauszt András 

Róth Antal 

 

Megjegyzés: a résztvevők közül 4 tanuló nem gimnazista, hanem a lányom baráti köréből 

került ki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai beszámoló 

Élményszerző természet- és környezetvédő ifjúsági tábor 

Őrségi Nemzeti Park 

2002. július 18-23. 

 

 

 

Létszám: Az előzetesen tervezett 18 fő helyett 13 jelentkező vett részt a tábor munkájában. A 

felnőtt kísérők száma 3 fő volt. Ketten a szakmai és közösségi munkát irányították, egy kísérő 

pedig biztosította az eszközök szállítását és a kerékpártúrák autós kíséretét.  
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A programpontok közül a legtöbb megvalósult, az alábbi módosításokkal: 

1. a második és harmadik nap programja felcserélődött; 

2. a 4. napon a Vadása-tó helyett a Zalalövő melletti Borostyán-tavat kerestük fel; 

3. videóvetítésre nem volt lehetőségünk; 

4. két este főztünk. 

 

Első nap délelőttje az utazással telt. Délután részletes elméleti ismereteket szereztek a tanulók 

az Őrség földrajzáról (Fauszt András). A táj részletes térképével ismerkedtünk: a 

turistautakról, és jelzésekről, a tájolás módjairól, a térképhasználatról szerezhettek ismereteket 

tanulóink (Fauszt András, Nagy Andrea). 

A vacsora bográcsgulyás volt, elkészítésében az ügyeletes diákok és a kísérők jeleskedtek. 

 

Második nap délelőttjén a csapat Szalafőre kerékpározott, ahol kísérőnk az őrségi népi 

építészet jellegzetességeit, a hagyományos életformát, a szerek és tókák jelentőségét mutatta 

be (Stefanics Péter). Utána felkerestük az Őserdőt, ahol a jellemző társulásalkotó fajokkal, a 

szukcessziós folyamatokkal ismerkedtünk. Az útközben begyűjtött anyag határozása és a 

növényi szervek mikroszkópi megfigyelése a koradélutáni órákban történt. Közben két 

részletben felkerestük a fazekasműhelyt, ahol a csapat tagjai lelkesen formálták az agyagot. 

A vacsorát a kovácsszeri étteremben fogyasztottuk el. 

 

Harmadik napon Zalaegerszegre utaztunk. Az Olajipari Múzeumot és a Göcsej Múzeumot 

tekintettük meg. A csapatokat már ekkorra beosztottuk (az utolsó napi vetélkedőhöz) és a 

múzeumokban gyűjtőmunkát kellett végezniük a kiadott szempontok alapján. Az írásban 

leadott válaszok beszámítottak a vetélkedő eredményébe.  

A szálláshelyre két részletben utaztunk vissza. A társaság fele a korábbi vonattal, másik fele 

viszont busszal és vonattal utazott.  

Késő délután ismét mikroszkópi vizsgálatokat végeztünk. A látott metszeteket lerajzolták a 

gyerekek és a rajzokat magyarázattal látták el. 

A vacsora ismét az étteremben volt. Utána vízi életközösségekkel ismerkedtünk elméletben, 

előkészítve a következő napi programot.  

 

Negyedik nap hosszú biciklitúra következett a Borostyán-tóhoz. Közben megálltunk 

Pankaszon és megcsodáltuk a szoknyás haranglábat. A Borostyán-tó fürdőzők által látogatott 

és kevésbé zavart részéről is vettünk víz- és iszapmintákat, valamint alga-kaparékot. 

Megfigyeltük a nádas-zónát és néhány tőkés récét. Láttunk vízisiklót és hallottuk a nádirigó 

jellegzetes hangját.  

A  begyűjtött mintákban sok kovamoszatot és békanyálat találtunk. Láttunk Volvoxhoz 

hasonló élőlényeket is. Egyszerű vízkémiai vizsgálatokkal kimutattuk a tóban lévő nitrogént, 

Szudán-festéssel pedig a vízben lévő olajat. (Valószínűleg napolajról van szó.) Az UV 

sugárzás hatását bőrünkön érzékeltük, a kevésbé elővigyázatosak (pedig megbeszéltük) kicsit 

leégtek.  

Az estebédet az étteremben fogyasztottuk el.  
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Ötödik nap gyalogtúrára indultunk. Stefanics Péter némi elméleti ismertető után 

(gombagyűjtés, társulások) biztos tudással vezetett bennünket a legváltozatosabb élőhelyekre 

(erdei társulások). Szerencsére eléggé csapadékos időszak után érkeztünk, így elég sokfajta 

gombát láttunk. Élmény volt a hangyaboly megfigyelése is. Sajnos mire nekikészülődtünk 

volna a társulástani felmérésnek, eleredt az eső, így ebből a programpontból nem lett semmi. 

Sikerült viszont bőrig áznunk. 

A késői ebédet magunk „dobtuk össze”, majd rövid pihenő után következett a vetélkedő. 

Gyakorlati feladatként növényhatározás és metszetkészítés szerepelt. Volt 13+1-es totó. A 

villámkérdések fele biológiai, másik fele néprajzi jellegű volt. Számot adtak társulástani 

ismereteikről és rövid „idegenvezetést” is kértünk.  

 

Minden este gyújtottunk tábortüzet, beszélgettünk, énekeltünk, s bizony előfordult, hogy éjfél 

után kerültünk ágyba.  

 

A hatodik nap reggelén fájó szívvel vettünk búcsút élményeink színhelyétől. Fárasztó nap 

várt ránk. Többszöri átszállással délután négy óra körül értünk haza. 

 

A beszámolót készítette: Nagy Andrea 

 

Bonyhád, 2003. január 31. 

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi beszámoló 

Őrség, 2002. július 18-23. 

 

Bevételek   

 a részt vevők befizetése  

13 x 5635 

 

  73 231 Ft 

 alapítványi támogatás 125 000 Ft 

 Mobilitas pályázaton elnyert összeg   46 000 Ft 

 KAC pályázaton elnyert összeg   70 000 Ft 

 táborozó természetbeni hozzájárulása 

(étkezéshez) 

  60 518 Ft 

 társadalmi munka   70 605 Ft 

Összes bevétel:  445 354 Ft 

   

Kiadások   

Dologi kiadások:     

 szállás (16 fő) 

utazás, szállítás 

  58 240 Ft 

  45 579 Ft 
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kerékpárkölcsönzés 

múzeumbelépő 

eszközök, filmek, előhívás 

    4 000 Ft 

    2 425 Ft 

  16 592 Ft 

 étkezés (ténylegesen fizetve)    54 482 Ft 

Dologi összesen:   181 318 Ft 

Személyi 

kiadások: 

bér és járulékai (megbízási díj) 

megbízási díj (szakvezetés, korongozás) 

 119 795 Ft 

   13 118 Ft 

Személyi 

összesen: 

  132 913 Ft 

Összes kifizetés:   314 231 Ft 

 természetbeni hozzájárulás és társadalmi 

munka 

 131 123 Ft 

Mindösszesen:    445 354 Ft 

 

 

 

 

 

A vetélkedő anyaga 

 

 

 

TOTÓ  (13+1 pont) 

 

1. Melyik madár fogyasztja a vöröshangyák bábjait? 

1. barázdabillegető 

2. harkály 

3. zöld küllő 

 

2. Mire jó a hangyasav? 

1. légutak tisztítása 

2. tisztítószer 

3. krém alapanyag 

 

3. Melyik fának van sima, szürke törzse? 

1. bükk 

2. nyír 

3. tölgy 

 

4. Hány tűje van az erdeifenyőnek? 

1. egy 

2. kettő 

3. öt 
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5. A megtekintett őserdő életébe mióta nem avatkozott be az ember?  

1. az 1940-es évektől 

2. az 1960-as évektől 

3. az 1980-as évektől 

 

6. Melyik pionír fafaj az alábbiak közül? 

1. tölgy 

2. gyertyán 

3. nyír 

 

7. Mi a tóka legjellemzőbb növénye? 

1. nád 

2. gyékény 

3. pipitér 

 

8. Miből készült a pótkávé? 

1. mezei katángkóró 

2. mezei szarkaláb 

3. seprence 

 

9. Mire használják a kakukkfüvet? 

1. állati eledel 

2. gyógytea  

3. vágott virág 

 

10. Mi a sárgarépa vad őse? 

1. vadmurok 

2. pasztinák 

3. hajdina 

 

11. Kinek a jelképe a tölgylevél? 

1. erdész 

2. vadász 

3. mezőőr 

 

12. Milyen termése van a tölgyeknek? 

1. makk 

2. gubacs 

3. lependék 

 

13. Mekkora az Őrségi nemzeti Park területe? 

1. 16 ezer ha 

2. 60 ezer ha 

3. 44 ezer ha 
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13+1. Mióta nemzeti park a terület? 

1. 2000-től 

2. 1999-től 

3. 2002-től 

 

 

BEADOTT ANYAG alapján 

(3-3 pont) 

 

1. manysi lakóhely jellemzői 

2. mari kerített ház bemutatása 

3. hanti szálláshely bemutatása 

 

NÖVÉNYHATÁROZÁS 

 

1. rögtön mondja és egy jellemző a növényről – 3 pont 

2. meghatározza – 2 pont  

(3-3 db növény/csapat) 

 

MIKROSZKÓPOS 

 

beállít, megnevez (2-2 pont) 

 

mellé rablós villámkérdések: (2 pont) 

metszet és nyúzat különbsége 

milyen élőlényeket láttunk a vizsgált vízben? 

mivel festhető a sejtmag? 

 

VILLÁMKÉRDÉSEK 

 első  3 kör – rablós (aki előbb felteszi a kezét, válaszolhat: jó válasz esetén 2 pont, rossz 

válasz esetén –2 pont) 

többi kör – nem rablós (jó válasz esetén 2 pont) 

1. hombár 

2. szeres építkezés 

3. kástu 

4. tiloló 

5. füstös konyha 

6. zsuptető 

7. bálványház 

8. tóka 

9. fokla 

 

1. Mennyi a terület átlagos csapadékmennyisége? 
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2. Milyen tó van a Zala forrásánál? 

3. Sorolj fel 3 folyót a területről! 

4. Kik a vendek? 

5. Miért U alakúak a házak? 

6. Mi a szer/szeg? 

7. Milyen egy harangláb? 

8. Mit építettek a vidéken kővárak helyett? 

9. Mi a jellegzetes virága az itteni bükkösöknek? 

10. Milyen fák nőnek a patakok mentén? 

11. Miért van sok láp? 

12. Sorolj fel néhány lápi növényt! 

13. Milyen részekből alakították ki a nemzeti parkot? 

14. Mennyi az erdők aránya? 

15. Mekkora a területe a többi nemzeti parkhoz képest? 

16. Melyek a vidék jellemző gyümölcsfái? 

17. Van-e bortermelés? 

18. Milyen mohafajok honosak itt? 

19. Sorolj fel jellegzetes, helyi ételeket! 

20. Pontosan hol vagyunk most? 

 

 

Visszaemlékezés 

 

 

Nagyon nehezen jött össze a létszám, mert több év eltelt tábor nélkül az előző időszakban. 

Emiatt felkínáltuk a bejövő osztályoknak az alkalmat. Mivel így is kevesen voltunk, lányom 

8-os osztálytársaival egészült ki a csapat. Ez nem bizonyult szerencsés ötletnek, mert ők 

kevésbé tartották be a szabályokat, mint a gimnazista gyerekeink.  

A gyalogtúrás napon a legnagyobb élményünk az volt, hogy mikor eleredt az eső, vezetőnk 

beállt egy fenyőfa alá és így vártuk a zápor végét. Fél óra múlva még mindig esett, sőt nagyon 

esett, ekkor már nem védett bennünket a fa sem. Határozott kérésemre indultunk tovább, hogy 

a túrát lerövidítve hazafelé vegyük az irányt. (Szerintem nem tudta, hogy merre a legrövidebb 

út hazafelé.) Az országúton mezítláb mentünk az esernyők alatt vagy anélkül. Finom, meleg 

nyári zápor volt.  

Péter egyébként sem akart aznap gyalogolni, mindenáron kerékpárral szeretett volna 

bennünket vezetni. Én pedig busszal akartam elmenni a szomszéd faluig, s onnan haza 

gyalog. Addig „ügyeskedett”, míg lekéstük a buszt (előbb megnéztük a kiállítást a nemzeti 

park központjában). Ekkor meg én ragaszkodtam a gyalogtúrához, igaz a tervezetthez képest 

fordított irányban. Hát egyikünk terve sem jött be.  

Férjem hozta a Suzukival a tábori felszereléseket. Nagyon megviselte, hogy a lányok 

rendetlenek voltak, mindent szanaszét hagytak. Nem is tudtam rávenni többet, hogy eljöjjön 

velünk. (Kicsit engem is megviselt, de nem adtam fel, a következő 13 tábor remek élmény 

volt!) 
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