
26 
 

Biológustábor 
2004. augusztus 9-14. 

 

Programtervezet 

 

Aug. 9. 

utazás, szállásfoglalás, 

diavetítéses előadás a nemzeti park értékeiről (nemzeti park munkatársa); 

 

Aug. 10. 

gyalogtúra a Bükk-fennsíkon, a Bükk-hegység geológiája, karsztjelenségek megfigyelése, növénytani 

és állattani megfigyelések; 

 

Aug. 11. 

Szilvásvárad: a Szalajka-völgy felkeresése, a mésztufa lépcsők keletkezése, az Istállós-kő régészeti és 

kultúrtörténeti jelentősége; 

 

Aug. 12.  

Lillafüred: Anna-barlang, Szent István-barlang, az Orbán-ház (A Bükk természeti képe kiállítás) 

felkeresése, Fazola Henrik vashámora, ipartörténeti jelentősége, az ember tájátalakító munkája; 

 

Aug. 13. 

Olaszkapu – Zsidó-rét – Tar-kő – Őserdő – Káposztáskert-lápa tanösvény bejárása szakvezetővel 

(nemzeti park munkatársa), 

este vetélkedő, tábortűz; 

 

Aug. 14.  

táborzárás, hazautazás; 

 

Az utazás tömegközlekedési eszközök igénybevételével történik. A meleg étkezéseket főzéssel oldjuk 

meg, illetve, ha pályázaton elegendő támogatáshoz jutok, akkor egy részét étteremben kívánom 

megrendelni. 

 

Szállás: a Bükk-fennsíkon, a Bükki Nemzeti Park kutatóházában lesz. 

 

Részvételi díj: 17 000 Ft/fő (szállás, napi egy meleg étkezés, utazási költség, szakvezetés) 

 

Jelentkezés: 2004. márc. 25-ig Nagy Andrea tanárnőnél, 3 000 Ft előleg befizetésével 

(Az előleg összegét csak akkor tudom visszatéríteni, ha sikerül a visszalépő helyett új embert 

találnom. A szállásfoglaláshoz előleget kell befizetnem.) 

 

Résztvevők száma: maximum 18 fő; a jelentkezéseket a befizetési sorrend alapján tudom elfogadni 

 

 

 

                                                                                                   Nagy Andrea 

                                                                                                      szaktanár 
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Kedves Táborozónk! 

 

 

Örömmel üdvözöllek a 2004-es év leendő biológustáborozóinak körében! Biztosan nagyon 

várod már levelemet, sőt az indulás időpontját is.  

 

Először a költségekről szeretnélek tájékoztatni. A tábor számodra önköltséges. Ezen azt 

értem, hogy a szállás, utazás, szakvezetés és a belépők árát kell befizetned – összesen 13 000 

Ft-ot. A szállás napi 1 100 Ft + mosatás – 200 Ft, összesen 5 700 Ft. Az útiköltség – buszok, 

vonat, pótjegy, metrójegy, erdei vasút – diákjegyként számolva – 4 646 Ft. Múzeum- és 

barlangi belépők, valamint a kétszeri szakvezetés díja 1 700 Ft. A fenti költségek összesen  

12 047 Ft-ot jelentenek. A fennmaradó – csaknem – 1 000 Ft az étkezési hozzájárulásod. 

A részvételi díjat legkésőbb a tanévzáró ünnepély napjára kérem!! 

 

Étkezés: 

Szeretnélek megkérni, hogy feltétlenül hozz magaddal szalonnát vagy kolbászt a tábortűzhöz, 

3 szem krumplit és egy fej vöröshagymát pedig a gulyásleveshez. 

Minden nap közösen fogunk vacsorát főzni – ennek költségeit a közösből álljuk -, a reggelit és 

a kiránduláshoz szükséges szendvicseket a táborozók maguk biztosítják. A szálláshelytől 3 

km-re van bevásárlási lehetőség. A részt vevők megrendeléseit minden nap továbbítjuk a bolt 

felé és reggelenként közösen – az ügyeletesekkel – együtt megyünk érte. Nem szükséges tehát 

egész heti hideg élelmet cipelni. Az első napra igen, de vacsit akkor is készítünk. 

 

Szállás: 

A Bükki Nemzeti Park rejteki kutatóházában lesz. Zuhanyzó, megfelelő tisztálkodási 

lehetőségek biztosítottak. Konyha, szabadtéri tűzrakóhely is rendelkezésünkre áll. 

 

Utazás: 

Az autóbusz állomáson találkozunk aug. 9-én 5 óra 5 perckor. A buszunk 5.11-kor indul a 

hidasi vasútállomásra. Dombóvárra 6.18-kor érkezünk, a Baranya IC-vel megyünk tovább 

6.57-kor. A Délibe 8.48-ra érünk, tovább a Keletiből utazunk 10 órakor. A Takta IC 11.55-kor 

ér Miskolcra. 13-kor busszal indulunk tovább, hogy 14.13-ra a szálláshelyen lehessünk. 

Hazafelé (aug. 14.) legnagyobb valószínűséggel a késődélutáni órákban indulunk és 21.11-re 

leszünk a hidasi vasútállomáson. 

 

Felszerelés: 

- túrázáshoz megfelelő, réteges ruházat, 

- lehetőség szerint egy váltócipő, 

- esőköpeny, 

- kis hátizsák a kirándulásokhoz, 

- szendvicseknek zacskó, szalvéta, 

- bicska vagy kés, 

- toll, ceruza, 

- ha van távcső, esetleg fényképezőgép, 
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- tisztálkodási felszerelés, 

- krumpli, hagyma, sütnivaló, 

- üveg az ivóvíznek, 

- szúnyog- és kullancsriasztó kenőcs vagy spray, 

- esetleg egy fürdőruha. 

 

Egyéb:  

Célszerű a kirándulás előtt legalább 3 nappal elkezdeni a B-vitamin szedését. Napi 3 darabot 

ajánlok a Polybé tablettából. Érdemes  a kirándulás egész ideje alatt szedni, mert a kullancsok 

nem szeretik a szagát és kisebb valószínűséggel harapnak belénk. Figyelem: semmiképpen 

nem helyettesíti a rendszeres ellenőrzést! 

Több napos rossz idő esetén lehetséges, hogy Miskolctapolcára utazunk fürödni.  

 

Ha bármilyen kérdésed, problémád van, megtalálsz a gimiben vagy a következő 

telefonszámon: 74/…-…. 

 

Ezt az ismertetőt hozd magaddal, hátha segít! 

 

Jó készülődést, a nyárra jó pihenést, feltöltődést kívánok: 

 

                                                                                                   Nagy Andrea 

 

 

Bonyhád, 2004. május 24. 

 

 

 

A résztvevők névsora 

 

 

Balázs Dalma 

Bartis Anett 

Fauszt Dóra 

Gerner Viktor 

Hidasi Márk 

Laufer Csilla 

Laufer Noémi 

Lohn Annamária 

Kerekes Ágnes 

Pintér Levente 

Róth Gergő 

Szudi Gábor 

Szudi László 

Tóth Ferenc 
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Kísérők: 

Fauszt András 

Nagy Andrea 

 

 

 

 

Szakmai beszámoló 

Biológustábor 

2004. augusztus 9-14. 

Bükki Nemzeti Park 

Rejtek 

 

 

 

Ebben az évben a Bükkben tartottuk táborunkat. Székhelyünk a nemzeti park rejteki 

kutatóháza volt. 

14 tanuló és két kísérő alkotta a csapatot: 7 fiú, 7 lány, Fauszt András és én. 

Az életkori megoszlás is vegyes volt: 2 nyolcadikos, 1 leendő nyelvi előkészítős, 1 

kilencedikes, 6 tizedikes, 4 tizenegyedikes. 

Fauszt András kísérte a csoportot, tömegközlekedési eszközökkel utaztak. Én két gyereket és 

a szükséges felszereléseket (szakkönyvek, mikroszkópok, edények, alapanyagok a főzéshez) 

személyautóval vittem. A kocsira a napi bevásárláshoz is szükség volt, hiszen a legközelebbi 

település – Répáshuta – 5 km-re volt a szállásunktól. 

 

Hétfőn délután kettőkor már az egész csapat birtokba vette a házat. Ezen a napon a nemzeti 

park munkatársa diavetítéssel egybekötött előadást tartott a Bükk természeti, kultúrtörténeti és 

idegenforgalmi értékeiről, a gazdálkodás és környezetvédelem összehangolásának napi 

problémáiról. Este közösségi játékokat tanultunk a jelen lévő cserkészektől. 

 

Kedden Mlakár Péter őrkerületvezető irányításával a környék természeti értékeivel 

ismerkedtünk. A terepen mutatta be a természetbarát, ökológiai szemléletű és a csupán 

anyagilag determinált, haszontermelő erdőgazdálkodás különbségeit. Megismertük a szén- és 

mészégetés hagyományos formáját és az üveggyártásról is kaptunk információt. A túra 9-től 

14-ig tartott. Délután – kis pihenő után – játékos vetélkedőket tartottunk. (Keresd a csipeszt! 

Szagold meg! Tapogasd meg!) Este közös éneklés következett. 

 

Szerdán egész napos túrát tettünk a Bükk-fennsíkra és a Tar- valamint a Hármas-kőre. Sok 

védett és nem védett, de jellemző növényt találtunk. A „kövekről” lenyűgöző volt a kilátás. 

Este, aki bírta hullócsillagokat lesett. 

 

Csütörtökön Lillafüredre buszoztunk. Az István és Anna barlangok megismerése után 

felkapaszkodtunk az ősember által lakott Szeleta barlanghoz, majd Újmassáig gyalogoltunk. 
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Ezen a túrán a tölgyesek élővilágát figyelhettük meg. A Massa múzeum idegenvezetője 

segítségével megismertük a vaskohászat kezdeteit, a Fazola család munkásságát. Hazafelé 

Lillafüredig kisvasúton, utána busszal közlekedtünk. Este hullócsillagokat figyeltünk. 

 

Pénteken rövid levezető túrát terveztünk. Persze a szokásos eltévedés nem maradhatott ki, 

így a tervezettnél kicsit hosszabbra sikerült. Késő délután megtartottuk a nagysikerű 

vetélkedőnket, este pedig a tábortűznél nagyon kulturált szecskaavatót szerveztek az 

idősebbek.  

 

Egyéni értékelés és csapatverseny is volt a hét során. Egyénileg egész héten gyűjthetett 

tombolát, aki igyekezett. Növény- és állathatározásért, élőlény-felismerésért, mikroszkópi 

metszetkészítésért és – rajzolásért, valamint a keddi vetélkedőért lehetett pontokat kapni. Az 

egyéni versenyt Gerner Viktor nyerte (30 tombola). A csapatversenyben is számított, hogy a 

csapattagok mennyi tombolát gyűjtöttek a héten. A tényleges vetélkedőn volt 

növényhatározási és felismerési feladat, villámkérdések (rablós formában is), totó, valamint 

rövid beszámolókat tartottak a csapatok természetvédelmi és hagyományos gazdálkodási 

témákból. A nyertes csapat tagjai: Laufer Csilla és Noémi, Kerekes Ági és Lohn Annamari 

voltak (45 pont). 

A győztesek határozókönyveket és csokit, a második helyezettek fényképnegatívot és csokit 

kaptak, de a többieknek is jutott egyéni és csapatverseny alapján is valami ajándék: csoki, 

chips, rostos ital vagy egyéb nyalánkság. 

A csapatok egyben a hét napjain ügyeletesek is voltak. Rájuk jutott a főzés, mosogatás, 

takarítás és bevásárlás feladata. Minden napon főztünk. Gulyás, milánói makaróni, 

csirkepörkölt, zöldségleves, sajtos ill. túrós tésztával, valamint paprikás krumpli volt a menü. 

Fárasztó, de nagyon tartalmas napok után szombaton fél 5-kor ért a csapat Hidasra.  

Remélem, hogy jövőre is sikerül megszerveznünk a biosztábort! 

 

 

 

 

                                                                                                             Nagy Andrea 

 

 

 

Bonyhád, 2004. augusztus 19. 
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Pénzügyi beszámoló 

Biológustábor 

Rejtek, 2004. augusztus 9-14. 

 

 

 

Bevételek   

 a részt vevők befizetése (14x12 000 Ft) 168 000 Ft 

 az iskolai alapítványtól   40 000 Ft 

 tavalyról maradt 120 000 Ft 

 az iskolától   60 000 Ft 

Összes bevétel:  388 000 Ft 

   

Kiadások   

 szállás (16 fő) 

utazás, szállítás 

belépők, szakvezetés 

eszköz (filmek, album, ajándéktárgyak, 

edények) 

távcsövek 

107 200 Ft 

  80 265 Ft 

  16 040 Ft 

  37 524 Ft 

 

  53 000 Ft 

 étkezés    43 718 Ft 

Összesen:   337 747 Ft 

 

Maradvány:  következő évre félretéve   50 253 Ft 

 

 

 

 

A vetélkedő anyaga 

 

 

 

TOTÓ (hiányos)  (13+1 pont) 

 

1. Melyik szurdokvölgyet láttuk? 

1. Hór-völgy 

2. Balla-völgy 

3. Csúnya-völgy 

 

2. Mikor alapították a nemzeti parkot? 

1. 1976. dec. 

2. 1977. febr. 

3. 1977. dec. 
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3. Melyik a terület legmélyebb barlangja? 

1. István-lápai-barlang 

2. Szent István-barlang 

3. Lilla-barlang 

 

4. Hány kisvasút-vonal van a Bükkben? 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

 

5. Mi a dolina magyar megfelelője? 

1. víznyelő 

2. zsomboly 

3. töbör 

 

6. Hányadik volt a BNP a parkok sorában? 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

7. Melyik nincs a Bükkben? 

1. Szeleta 

2. Subalyuk 

3. Rudabánya 

 

NÖVÉNYGYŰJTÉS 

Gyűjts be 8 db. nem védett növényt (leveles hajtás)! Nevezd meg! (10 perc)   (8 pont) 

 

MESTERSÉGEK 

A csapatok sorszámot húznak és ismertetik a kihúzott mesterségekről tanultakat. (3-3 pont) 

1. üveggyártás 

2. kohászat 

3. szénégetés 

4. mészégetés 

 

KIFEJTŐS 

Hasonló az előző feladathoz. 

1. a Bükk földtani felépítése 

2. a Bükk barlangjai 

3. a Bükk ragadozó madarai 

4. a Bükk turisztikai szempontból 
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VILLÁMKÉRDÉSEK 

8 db/csapat sorban, a többi rablós. A rablósnál pontlevonás jár a helytelen válaszért. (jó 

válasz: 2 pont, rossz válasz – 2 pont) 

1. Milyen tengerszint feletti magasságban élnek a bükkösök? 

2. Miért jelentős a Bükk karsztvízkincse? 

3. Miért kevés a Bükkben a felszíni vízfolyás? 

4. Hány denevérfaj él a bükki barlangokban? 

5. Mit jelent a bio-erőmű (hol működik)? 

6. Melyek a legismertebb kirándulóhelyek? 

7. Miért létesült a Hámori-tó? 

8. Hol van a lipicai ménes törzstenyészete? 

9. Hol vannak a kaptárkövek? 

10. Hol vannak riolittufa lakások? 

11. Milyen színű a lipicai csikó? 

12. Mi a különbség a nyest és a nyuszt között? 

13. Hogyan keletkeztek a bükki „kövek”? 

14. Hol láttunk tárnicsot? 

15. Hol láttunk nőszőfüvet? 

16. Mit jelent a lóval való közelítés? 

17. Mi a mésztufa? 

18. Hogyan képződik a cseppkő? 

19. Mit jelent a tarvágás? 

20. Mi a véghasználat? 

21. Milyen erdőt hívunk őserdőnek? 

22. Mi a montán bükkös? 

23. Mi a sziklagyep? 

 

NÖVÉNYHATÁROZÁS 

Szabályos határozás - csapatonként 1-1 növény. (3 pont) 

 

TARTALÉK KÉRDÉSEK 

1. Hogyan alakult ki az Anna-barlang? 

2. Milyen kőzetek építik fel a Bükk-hegységet? 

3. Mi a répáshutai emberek legfontosabb tevékenysége (foglalkozása)? 

4. Milyen kultúrtörténeti emlékeket láttunk? 

5. Mit tudsz a szurdokvölgyek élővilágáról? 

 

 

CSAPATNEVEK  - EREDMÉNYEK: 

 

Kapot nyaka         45 pont 

PSEG-fejek          38 pont 

Másnaposak         35 pont 

Csikói pukedlik    29 pont 
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Visszaemlékezés 

 

 

A bükki táborunk több szempontból is emlékezetes volt. Ekkor szállítottam először a tábori 

kellékeket. A saját autónkkal vittem és Gergő fiam és barátja Gerner Viktor is a kocsiban 

ültek. Fogalmam sincs, hogy fértünk el! Nagyon hosszú volt az út. A fiúk az úton végig 

„szerepjátékoztak”, ez még külön fárasztó volt. Hazafelé Egerben megálltunk és megnéztük a 

várat. Ettől az alkalomtól kezdve a táborokból hazafelé mindig félreálltam a kocsival, ha 

nagyon fáradt voltam és szunyókáltam egy fél órácskát.  

A rövid túrán esett meg a legnagyobb eltévedésünk. A túra elején letértünk a turistaútról és 

amikor ráakadtunk, egy furcsa kanyar miatt éppen az ellenkező irányban indultunk el. Kelet 

helyett nyugat felé. A tetejében végig azt éreztem, hogy északnak megyünk. Tóth Ferinél volt 

ugyan iránytű, de nem jól tájoltam a térképet. Nagyon meglepődtem, mikor a völgyben feltűnt 

Répáshuta jellegzetes „kék háza”. A település az országúthoz képest mélyebben fekszik, de a 

gyerekeket már alig tudtam meggyőzni, hogy ne odáig menjünk, hanem kicsit módosítva az 

irányt az országútra érjünk ki. Két órásra terveztük a túrát, de legalább négy órát úton voltunk. 

Kaja nélkül, merthogy rövid túrára indultunk. Eléggé lincs-hangulat uralkodott, de legalább 

éveken át mesélhettük a nagy kalandot.  

Utolsó este a cserkészek minta-tábortüzet raktak. Csak az volt a baj, hogy ekkorra már elég 

száraz volt az erdő és nagyon féltem, nehogy tüzet okozzunk. Egy csomó vizet vittünk a tűz 

köré, ha baj lenne, tudjunk oltani. Hála Istennek megúsztuk, de a többi táborban, ha szárazság 

volt vagy nem raktunk tüzet vagy csak egészen kicsit, jelképeset.   
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