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BIOLÓGUSTÁBOR-BIOLÓGUSTÁBOR-BIOLÓGUSTÁBOR 

Ismét megrendezzük a tavaly nagy élményeket nyújtó táborunkat. 

Ezúttal a FERTŐ-HANSÁG Nemzeti Parkot keressük fel.  

Változatos programmal várunk minden biológia iránt érdeklődő, természetvédelmi 

elkötelezettségű és aktív pihenésre, feltöltődésre vágyó érdeklődőt. 

A tábor helyszíne ezúttal Sarród, Kócsagvár. 

A tábor hat (esetleg 7)  napos lesz. 7 napos, ha sikerül pályázati pénzt elnyernünk. 

 

Minden délelőtt szakmai programon veszünk részt, délutánonként pedig a környékre 

szervezünk gyalogos illetve kerékpáros túrákat. 

 

A tábor időpontja: 2003. augusztus 4-től 9-ig (hétfőtől szombatig). 

 

Részletes program: 

 

Hétfő: utazás, ismerkedés a környék természetföldrajzával; vacsorakészítés szabad tűzön; 

Kedd: vizes élőhelyek, legelők és rétek életközösségeinek megfigyelése,  

           lovas kocsis kirándulás a környéken; 

Szerda: élet a nádasban (kenus barangolás, megfigyelések a Fertő-tavon), 

           a fertődi Eszterházy Kastély megtekintése; 

Csütörtök: ragadozómadár-védelem, kisemlős határozás bagolyköpetből; 

            a nagycenki Széchenyi kastély és mauzóleum megtekintése; 

Péntek: növénytársulások vizsgálata, termőhely- és talajvédelem; 

            vetélkedő a hét alatt megszerzett ismeretanyagból; 

Szombat: hazautazás 

            (vagy egész napos kerékpáros kirándulás a fertőrákosi kőfejtőhöz és fertő-tavi 

            fürdőzés) 

Vasárnap: (esetleg hazautazás) 

 

Részvételi díj: várhatóan 13 000 Ft (szállás, útiköltség, szakvezetési díjak, napi egyszeri 

meleg étkezés). 

 

Jelentkezés: január végéig, Nagy Andrea tanárnőnél 

 

Fontos! A jelentkezést 2 000 Ft befizetésével kell megerősíteni, mely összeg a szervezési 

költségekhez és a szállás lefoglalásához szükséges, így esetleges visszalépés esetén nem áll 

módunkban visszafizetni. Az összeg befizetési határideje: 2003. február 28. 

 

Bonyhád, 2003. január 13. 

 



18 
 

 

 

A résztvevők névsora 

(osztálymegjelölés a 2003/04-es tanévre vonatkozik) 

 

 

 

 

 

7.a osztály: 

Róth Gergő 

8.a osztály: 

Ezer Ivett 

Fehér Ágnes 

Kecskés Eszter 

Szudi Gábor 

9.a osztály: 

Kocsis Rita 

László Krisztina 

Lohn Annamária 

Neukirchner László 

Szudi László 

10.a osztály: 

Pintér Levente 

Vogronics Fatime 

10.b osztály 

Róth Ágnes 

10.c osztály: 

Laufer Csilla 

Laufer Noémi 

 

Kísérők: 

Fauszt András 

Nagy Andrea 
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Szakmai beszámoló 

Élményszerző természet- és környezetvédő ifjúsági tábor 

Fertő-Hanság Nemzeti Park 

Sarród, 2003. augusztus 4-9. 

 

 

 

Élménygyűjtő táborunk megvalósításához anyagi segítséget kaptunk a Mobilitás Dél-

dunántúli Regionális Ifjúsági szolgáltató Irodától valamint jelen pályázaton nyertünk el 

120 000 Ft vissza nem térítendő támogatást. Ez utóbbival azonban nehezen számolhattunk, 

hiszen az eredményről 2004. február elején értesültünk. 

A tervezett program csaknem teljes egészében megvalósult, csupán jelentéktelen – főként 

időpontbeli – módosításokat kellett végrehajtanunk.  

 

Hétfőn 14 óra körül érkeztünk meg a helyszínre. A szállásfoglalás és rövid pihenő után a 

nemzeti park munkatársa diavetítéses előadást tartott a környék természeti értékeiről és a 

természet- és környezetvédelmi feladatok megvalósításáról (békamentő program, fertő-tavi és 

hansági élőhely rekonstrukciós programok). Majd Fauszt András kollégám segítségével a 

turistatérképek használatát gyakorolták a résztvevők. A vacsorát az ügyeletesek készítették el 

(paprikáskrumpli), este daltanulás következett. 

 

A keddi napunk volt a legfárasztóbb. Ezen a napon megvalósult programot eredetileg két 

napra terveztük. Reggel Balfig kerékpároztunk, majd a kenus program következett. Mintegy 5 

km-t haladtunk a nádasba vágott folyosókon. Kezdetben nehezen ment a járművek irányítása, 

de a végére belejöttünk, mint kiskutya az ugatásba. Túránk során több nagykócsagot és gémet 

figyelhettünk meg. Rövid pihenő után tovább bicikliztünk egészen a fertőrákosi kőfejtőig. A 

lajtamészkőbe vágott termek lenyűgöztek bennünket. Megismertük a keletkezésének 

körülményeit, felhasználásának lehetőségeit. A vasfüggönyt jelképező emlékmű alatt 

megemlítettük a páneurópai piknik jelentőségét, és megemlékeztünk a nyilas rémuralom 

áldozatairól. Mindezek után még volt erőnk egyet fürödni a tóban és utána hazakerekeztünk. 

Este 8-kor érkeztünk a szállásra. A vacsora milánói makaróni volt. Elfogyasztása után 

beestünk az ágyba. Útközben megfigyeltük a kétéltűek és hüllők számára készített átjárókat. 

(Kb. 56 km-t kerékpároztunk ezen a napon.) 

 

Szerdán délelőtt a közeli vizes élőhely rekonstrukciós területét és a szikes puszta élővilágát 

ismertük meg. A diákokat leginkább a madár- és ürgeles kötötte le. Nagy nagyítású távcsővel 

figyeltük a következő madarakat: nagykócsag, kanalasgém, szürke és vörösgém, póling, 

gulipán, nyári lúd, sárszalonka, bíbic és lilik. Míg a távcsőhasználatra vártunk volt időnk 

megfigyelni a mellettünk lévő csatornácska élőlényeit: moszatok, hínárok, csiborok és 

keringőbogarak, pióca, kecskebéka és unka szerepelt a fajok között. Gyűjtöttünk vízmintát a 

késődélutáni mikroszkópi megfigyelésekhez is. Közben összeszedtük a környéken elszórt 

szemetet és a közeli kukába raktuk.  

A Hansági-főcsatornánál vezetőnk elmagyarázta és megmutatta a füsti és molnárfecske 

közötti különbséget és a fészeképítésbeli eltéréseket is.  



20 
 

Az ürgék megfigyeléséhez nagy csendre és önfegyelemre volt szükségünk. Megtudtuk, hogy a 

győri repülőtérről telepítették őket át elsősorban azért, hogy a ragadozó madaraknak 

megfelelő táplálékot biztosítsanak.  

Ezen a délelőttön láttunk még rackát, szürke marhát és őzet is. 

Délután a fertődi Eszterházy kastélyt kerestük fel. Utána még mikroszkópi vizsgálatokra, 

gyöngyfűzésre és játékra is volt időnk. Ezen a napon gulyás volt a vacsora. 

(Minden vacsit mi főztünk. 3-3 ügyeletesünk volt naponta. Az ő dolguk volt a bevásárlás, 

főzés és mosogatás.) 

 

Csütörtökön „csütörtököt mondott” a buszunk – igaz, csak délután. Emiatt programunknak 

csak egy része valósulhatott meg. Addig azonban sikerült felkeresnünk az öntésmajori 

„Hanság élővilága” kiállítást, az Eszterházy Madárvártát és megfigyelhettük a Dél-Hanság 

jellegzetes égeres társulását, valamint eljutottunk a Király-tóhoz is. A busz ezután romlott el. 

A „mentés” után már csak az ügyeletes orvost kerestük fel rejtélyes bőrkiütéseink miatt. Késő 

délután mikroszkópos megfigyelések, gyöngyfűzés, vacsorakészítés és játék következett. A 

szakácsok zöldséglevest és túrós tésztát készítettek.  

 

Pénteken megint sokat kerékpároztunk. Nagycenket kerestük fel: a Széchenyiek birodalmát. 

A kastélyon és parkon kívül a vasúti kiállítást és a hársfasort csodáltuk meg. Hazafelé 

Fertőboz felé kerültünk és a Gloriette-kilátót próbáltuk megkeresni. Néhányan azonban 

lemaradtak és eltévedtek. (Élmény!) 

Délután vetélkedőt szerveztünk a héten megismert terület értékeiről. Kultúrtörténeti, néprajzi, 

környezetvédelmi kérdések szerepeltek az írásbeli és szóbeli faladatok között. Értékeltük a 

jegyzőkönyveket és megtartottuk a tombolasorsolást. 

 

Sajnos a szombat nagy része a pakolással és hazautazással telt.  

Hála a támogatóink segítségének mindez elérhető áron valósult meg. Valóban élményekben 

és ismeretekben gazdagabban tértünk haza. Már tervezzük a következő évi programot. 

Köszönjük a támogatást! 

 

 

Bonyhád, 2004. február 20. 

 

 

 

                                                                                                      Nagy Andrea 

                                                                                                        táborvezető 
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Pénzügyi beszámoló 

Élményszerző természet- és környezetvédő ifjúsági tábor 

Sarród, 2003. augusztus 4-9. 

 

 

 

Bevételek   

 a részt vevők befizetése  

15 x 8 335 Ft 

 

125 026 Ft 

 Mobilitas pályázaton elnyert összeg   40 000 Ft 

 KAC pályázaton elnyert összeg 120 000 Ft 

 táborozó természetbeni hozzájárulása 

(étkezéshez) 

  34 857 Ft 

 társadalmi munka   56 893 Ft 

Összes bevétel:  376 776 Ft 

   

Kiadások   

Dologi kiadások:     

 szállás (17 fő) 

útiköltség, különjárat 

kerékpár és kenukölcsönzés 

múzeumbelépők 

eszközök, filmek, előhívás, gyöngy stb. 

  95 200 Ft 

  71 887 Ft 

  44 404 Ft 

    9 450 Ft 

  20 862 Ft 

 étkezés (ténylegesen fizetve)    33 143 Ft 

Dologi összesen:   274 946 Ft 

Személyi 

kiadások: 

megbízási díj (szakvezetés, korongozás)   10 080 Ft 

Összes kifizetés:  285 026 Ft 

 természetbeni hozzájárulás és társadalmi 

munka 

  91 750 Ft 

Mindösszesen:    376 776 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

A vetélkedő anyaga 

 

Sajnos nem maradt fenn. 
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„Tábori termékek” 

 

Az albumban egy csasztuska maradt fenn ebből a táborból. A diákok részéről  közös munka 

volt. 

 

Sarródi ének 

 

A seggednek vége, leszállsz a cangáról,  

hányingert kapsz a bicikli szagától. 

Ezután mehetsz majd a konyhára, 

mosogathatsz csetrest, főzhetsz vacsorára. 

Gyűlik a moslék, a macskák zabálnak, 

mi a francnak főzünk az egyetemistáknak? 

Refr. 

4 óra munka, 7 óra tekerés, a többi meg ásítozás (2x) 

 

A nádasba reggel beértünk, 

a rohadt szúnyogok rajongtak értünk. 

Véresre vakart, izomlábas lábak, 

a bicikli nyergek a fenekünkre várnak.  

Ezután a strand inkább iszapfürdő, 

2 centi víz, a többi pedig fertő. 

Refr. 

 

Végre ezután buszra ülhetünk, 

az is lerobbant félúton velünk.  

A buszos bácsi egy idegbeteg állat, 

mert tépjük a függönyt és az idegszálat. 

Éjjel a csajok jól megvicceltek, 

a fogkrémükkel úgy összekentek. 

Refr. 

 

Az idefelé út is elég király volt, 

végig csöveltük az összes megállót. 

A vonaton sajnos ülőhely az nem volt, 

dekkoltunk a cuccon, megnéztünk pár csávót. 

A hazafelé út még maszekabb lesz, 

a vonat kisiklik, tán szerencsénk lesz. 

A busz meg lerobban, pofára esünk, 

anyucihoz a táskákkal gyalog mehetünk. 

Refr. 
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Visszaemlékezés 

 

Ez volt az egyedüli táborunk, melynél nem szállítottuk a tábori felszereléseket. Andrással 

ketten cipeltünk el néhány Állatismeret és Növényismeret könyvet. Buszon, vonaton, metrón. 

És hazafelé is. A többi felszerelést a nemzeti park biztosította. Ahogyan a program többi 

részét is nagyrészt ők vezették. Nagyon sok új ismerettel bővült a mi tudásunk is. A 

kerékpárokat is tőlük béreltük, a kenukat is.  

A kenutúra élményszámba ment. Pintér Levente volt a mi hajónk kormányosa. Már minden 

hajó begyakorolta a megfelelő mozdulatokat, míg mi még mindig cikk-cakkban haladtunk az 

egyik nádszegélytől a másikig. Így aztán mire a nyílt vízre kiértünk, a többiek már szinte 

indultak is vissza. A kerékpárokat a parton hagytuk a „dzsindzsában”. Valószínűleg ez volt az 

oka a lányok kiütéseinek, mert valami hólyaghúzó növénnyel kötöttek szorosabb 

„ismeretséget”. Legalábbis a doktornő ezt mondta. Valami rázókeveréket kaptak, ami persze 

semmit nem ért a viszketésre, néhány napig kínlódtak vele.  

A Fertőrákosról hazafelé tartó úton az egyik kislány nagyon nem bírta már a tekerést, nagyon 

lassan haladtunk miatta. Mindenki nagyon elfáradt.  

Másnap nem volt szívünk felébreszteni az ügyeleteseket. Andrással ketten mentünk 

bevásárolni. Hát a fenekem nagyon nem akarta a kerékpárüléssel való kontaktust! De a 

többieknek sem akarózott másnap bringára ülni.  

Sarródon láttunk hagyományos stílusban épült teljesen új házat. Ilyen, amikor az ízlés és a 

hagyománytisztelet találkozik az anyagi lehetőségekkel.  

Visszaolvasva a beszámolót, elképesztő, hogy mennyi élmény belefért ebbe a hat napba!                                                                                                                                                                                                                              
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