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BIOLÓGUSTÁBOR 

2005. augusztus 3-9. 

Börzsöny – Királyrét 

 

Gyere velünk a Királyrétre! 

Időpont: aug 3. szerda – aug. 9. kedd 

 

Pogram: naponta túrázás a Börzsöny legszebb tájain 

               növényhatározás 

               állatismeret 

               népi mesterségek: helyi tanya felkeresése: nemezelés vagy korongozás vagy íjazás 

vagy kunyhóépítés 

               egész napos kirándulás Ipolytarnócra (ősállatok láblenyomatai, kovás fatörzs) és 

Drégelypalánkra (Drégely vára) 

               önellátás: főzés, takarítás, bevásárlás ügyeleti rendszerben 

               vetélkedők, játékok, daltanulás, tábortűz 

               garantált eltévedés, jókedv és vidámság 

 

Részvételi díj: 13 000 Ft, 

melyben benne foglaltatik: 

- a szállás, 

- az utazás minden költsége, 

- a foglalkozások, szakvezetések díjai, 

- az ipolytarnóci belépő összege, 

- napi egyszeri meleg étkezés. 

 

Jelentkezés: 

 

- 3 000 Ft előleg befizetésével, 

- legkésőbb 2005. január 31-ig, 

- Nagy Andrea vagy Fauszt András tanároknál. 

 

AZ IDŐPONT ÉS AZ ELŐLEG FONTOS, MERT A SZÁLLÁSDÍJRA FOGLALÓT KELL 

ADNUNK!!! 

(Az előleget későbbi visszalépéskor csak úgy tudom visszafizetni, ha a visszalépő új 

„embert” hoz!) 

 

További felvilágosítás a szervezőktől! Mindenkit szeretettel várunk! 

 



37 
 

Kedves Táborozónk! 

 

 

Örömmel üdvözöllek a 2005-ös 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 1 200 Ft + mosatás – 200 Ft, összesen 7 400 Ft. Az útiköltség – buszok, 

vonat, pótjegy, metrójegy, erdei vasút – diákjegyként számolva – 4 396 Ft. Múzeum- és 

egyéb belépők, valamint a kétszeri kézművesfoglalkozás díja fejenként 1 900 Ft. A fenti 

költségek összesen 13 696 Ft-ot jelentenek. A hiányzó összeget és a kísérőtanárok költségeit 

az iskolai alapítvány hozzájárulása fedezi. 

A részvételi díjat legkésőbb a tanévzáró ünnepély napjára kérem!!! Ha mégsem hoztad, 

akkor feltétlenül hozd magaddal a táborba! 

 

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 Királyréten, a Spartacus kulcsosházban lesz. Zuhanyzó, megfelelő tisztálkodási lehetőségek 

biztosítottak, de a meleg vizet nekünk kell előállítani (fás kályha). Konyha, szabadtéri 

tűzrakóhely is rendelkezésünkre áll. Naponta csak két órán keresztül lesz áram, ezért 

feltétlenül hozz magaddal zseblámpát! Gondold át az estéid szervezését, hogy ne kelljen 

sokat kotorásznod a cuccaid után! Rendkívül fontos, hogy társaidat ne zavard, ha pihenni 

kívánnak! A közös helyiség rendelkezésedre áll! 

 

Utazás: 

Az autóbusz állomáson találkozunk aug. 3-án 4 óra 53 perckor. A buszunk 5-kor indul a 

hidasi vasútállomásra. Dombóvárra 6.13-kor érkezünk, 6.57-kor megyünk tovább. A Délibe 

10.03-ra érünk, tovább a Nyugatiból utazunk 10.55 perckor. Szokolyáról 11.20-kor indulunk 

és 12.30-ra a szálláshelyen leszünk. 

Hazafelé (aug. 9.) legnagyobb valószínűséggel a koradélelőtti órákban indulunk és 16.39-re 

leszünk a hidasi vasútállomáson. Buszjárat van a vonathoz. Ha valami közbejön, akkor 

21.11-kor érkezünk. 

 

Felszerelés: 

- túrázáshoz megfelelő, réteges ruházat, 
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- lehetőség szerint egy váltócipő, 

- esőköpeny, 

- könnyű sapka, napszúrás ellen, 

- kis hátizsák a kirándulásokhoz, 

- szendvicseknek zacskó, szalvéta, 

- bicska vagy kés, 

- toll, ceruza, 

- ha van távcső, esetleg fényképezőgép, 

- tisztálkodási felszerelés, 

- krumpli, hagyma, sütnivaló, 

- üveg az ivóvíznek, 

- szúnyog- és kullancsriasztó kenőcs vagy spray, 

- zseblámpa. 

 

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! 

 

Program (dióhéjban): 

 

1. nap: utazás, ismerkedés a környékkel 

2. nap: túra (nagy) 

3. nap: Ipolytarnóc, Drégely vára 

4. nap: túra (még nagyobb) 

5. nap: túra (legnagyobb) 

6. nap: Kacár-tanya felkeresése, kézműves? – foglalkozások, vetélkedő 

7. nap: haza 

Minden nap: egyebek: főzés, takarítás, növényhatározás, mikroszkópi megfigyelések, 

meglepetés programok, stb. 

 

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, 2005. június 21. 
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A résztvevők névsora 

(nem teljes) 

 

 

 

Balázs Dalma 

Bartis Anett 

Dömötör Zsuzsanna 

Fauszt Dóra 

Gerner Viktor 

Laufer Csilla 

Laufer Noémi 

Kerekes Ágnes 

Nagy Róbert 

Nagy Tamás 

Pintér Levente 

Róth Gergő 

Szudi Gábor 

Szudi László 

Till Ágnes Zsófia 

Tóth Ferenc 

 

Kísérők: 

Fauszt András 

Győrfi Tímea 

Nagy Andrea 

 

 

 

 

 

 

Szakmai beszámoló 

Biológustábor 

Börzsöny - Királyrét 

2005. augusztus 3-9. 

 

 

Táborunkat idén negyedik alkalommal szerveztük valamelyik nemzeti parkunkba. A 

résztvevők toborzása az eddigi alkalmakhoz képest könnyebb volt, úgy látszik, hogy „híre 

ment” a dolognak. 19 diák jelentkezett, 17-en jöttek el, a két ember indoka a távolmaradásra 

teljesen reális volt. A tábor programjának szervezése már januárban megkezdődött.  
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A lebonyolításban Fauszt András és Győrfi Tímea segített nagyon sokat. Ők kísérték a 

tanulókat oda-vissza. Én kocsival vittem a könyveket, eszközöket és az élelmiszer egy részét. 

András vezette a túrák egy részét, és a vetélkedő lebonyolításában, anyagának 

összeállításában is aktív volt. Timi „konyhatündérként” tevékenykedett és szintén segített a 

vetélkedő pergő, zökkenésmentes lebonyolításában. Köszönet mindkettőjüknek! 

 

379 253 Ft-ból gazdálkodhattunk,  az iskolai alapítvány 108 000 Ft-tal támogatta a 

programot, tavalyról maradt kb. 50 000 Ft, a fennmaradó rész pedig a tanulók részvételi 

díjából származik. 

 

Szállásunk a Királyréttől kb. 4 km-re, a Spartacus-kulcsosházban volt. A ház nagyon jól 

felszerelt konyhával rendelkezik, van egy szép nagy étterme és még egy közösségi helyisége 

is. Naponta két órán keresztül van áramszolgáltatás és folyóvizes WC-vel, fafűtéses 

vízmelegítővel rendelkezik. Szóval ideális egy ilyen táborhoz. 

 

Ellátásunkat jórészt magunk oldottuk meg, kétnaponta jártunk Szokolyára a friss 

tejtermékért, pékáruért és alapanyagokért. (Szokolya a szállástól kb. 8 km-re van.) A főzéshez 

szükséges alapanyagok egy részét – olcsóbban – a bonyhádi Penny-ben vásároltam. Első nap 

vacsira gulyáslevest, második napra zöldborsólevest és diós-, lekváros tésztát, harmadik estére 

paprikáskrumplit, negyedikre sült csirkét, ötödikre milánói makarónit készítettünk. Az utolsó 

napon étteremben ebédeltünk. 

 

A megvalósult program: 

 

Szerda: délelőtt utazás; délután rövid túra, a környék megismerése (enyhe elázás); este 

gyertyafényes vacsi, mosogatás és fürdés; 

 

Csütörtök: délelőtt túra a Királyrétre, közben ismerkedés a helyi növénytársulásokkal, a 

nemzeti park kiállításának megtekintése, majd hosszabb túra hazafelé – erős bőrig ázással; 

este fűtés, ruhaszárítás; 

 

Péntek: a tervezett és leszervezett ipolytarnóci út elmaradt az „elemek játéka” miatt, helyette 

előadás a Duna-Ipoly Nemzeti Parkról, az allergiáról és a legfontosabb allergén növényekről; 

kis növényismereti „elővetélkedő”; délután hosszabb túra a Magas-Börzsöny felé; 

 

Szombat: egész napos kirándulás a Csóványosra, a Szabó-kövekhez és a Nagy-Hideg-hegyre, 

közben növényismeret és újabb társulások szemrevételezése, málnázás; 

 

Vasárnap: Drégely várának meghódítása, a vállalkozó kedvűek még ráadásként megmászták 

a nógrádi várat is. Hogy ne legyen minden fenékig tejfel, ezen a napon én egy diákot Vácra 

vittem az ügyeletre; hozadék: egy rakat gyógyszer és 2 db. görögdinnye; 

 

Hétfő: majdnem elúszott a program, de 10 körül mégis elindultunk Szokolyára, a Kacár-

tanyára (szemerkélő esőben); gyalog, erdei vasúttal, majd ismét gyalog közelítettük meg a 
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helyszínt. Szerencsére az eső elállt, da a „novemberi” hideg és szél próbára tette 

tűrőképességünket. A tanyán volt egy aratási bemutató és ismertető, mindenki kovácsolt 

magának egy szerencsepatkót és faragott (inkább vésett) egy kisebb képet. Élveztük. Persze 

az ebédről legalább fél órát késtünk, pedig „rohammenet” volt a Királyrétig. Színesítette a 

programot, hogy András nehezen tudott járni, mert előző este lecsúszott a lépcsőről. 

(Visszafelé - a Királyrétre menet – rábeszéltem a stoppolásra.) Késő délután még egyszer 

jártunk az ügyeletes orvosnál (nem is volt ügyeletes, szívességből vizsgálta meg a gyereket). 

Ezúttal csak Szokolyáig kellett mennünk. Utána még volt energiánk megrendezni a vetélkedőt 

(szerintem a legjobbat, legpergősebbet az utóbbi évek vetélkedői közül). Gyújtottunk 

tábortüzet, a gyerekek megrendezték a szecskaavatót és akinek kedve volt, az még sütögetett 

is (sokunknak volt). 

 

Délutánonként néhány lelkes egyén (sajnos nem mindenki) növényeket határozott, 

mikroszkópizált ill. néhány egyszerűbb fiziológiai kísérletet is megismert. 

 

Kedd: pakolás, takarítás, táborzárás, hazautazás; 

 

Ajándékok: A vetélkedőn 3 fős csapatok vettek részt. A megmérettetés anyaga felölelte a 

héten elhangzott és megfigyelt ismeretek zömét. Teszt, totó, növényhatározás, szagminta-

elemzés, hulladék keresés és egyebek szerepeltek a feladatok között. Az első helyezett csapat 

tagjai Konrad Lorenz 1-1 könyvét kapták, a másodikak a bonyhádi ÁNTSZ által felajánlott 

pólókon és parlagfűről szóló ismertetőkön osztoztak. A harmadik helyezett csapat tagjai 

Természetbúvár folyóiratot kaptak, a 4., 5. és 6. helyen végzetteknek pedig édességeket 

vettem. Külön díjaztuk a héten legaktívabb tanulónkat is. A pontszerző verseny győztese 

Nagy Róbert lett.  

 

Végszó: jó volt! Jövőre ismét szeretnénk menni! 

 

 

 

                                                                                                             Nagy Andrea 

                                                                                                               táborvezető 

 

 

Nagymányok, 2005. augusztus 26.  
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Pénzügyi beszámoló 

Biológustábor 

2005. augusztus 3-9. 

Börzsöny - Királyrét 

 

 

 

Bevételek   

 a részt vevők befizetése (17x13 000 Ft) 221 000 Ft 

 az iskolai alapítványtól 108 000 Ft 

 tavalyról maradt   50 253 Ft 

Összes bevétel:  379 253 Ft 

   

Kiadások   

 szállás (20 fő) 

utazás, szállítás 

kézműves foglalkozások díja 

eszköz (filmek, album, ajándék) 

gyógyszer 

144 000 Ft 

  84 729 Ft 

  35 880 Ft 

  31 518 Ft 

    3 525 Ft 

 étkezés    75 915 Ft 

Összesen:   375 567 Ft 

 

Maradvány:  következő évre félretéve     3 686 Ft 

 

 

 

 

 

A vetélkedő anyaga 

 

 

 

 

NÖVÉNYFELISMERÉS 

5 db növény felismerése 3 perc alatt, (teljes növény vagy termés alapján) 

család megnevezése (2 pont/növény) 

 

BIOLÓGUSINDULÓ 

a csapatok számot húznak, a számnak megfelelő versszak eléneklése (2 pont) 

 

TOTÓ 

nem maradt fenn a szövege 
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NÖVÉNYHATÁROZÁS 

2 db növény felismerése, meghatározása, magyar név, latin név, család – 4 perc alatt (2x3 

pont) 

 

SZAGMINTA FELISMERÉSE 

csapatonként 1 fő szagol, 5 mintát kell felismerni 2 perc alatt (1 pont/ minta) 

vöröshagyma, fokhagyma, menta, kakukkfű, köménymag 

 

TAPOGATÓS 

csapatonként egy fő tapogat, bekötött szemmel, 3 perc alatt megállapítja, hogy mi van a 

zacskóban (1 pont/minta) 

bükk levele, gyertyán termése, erdei pajzsika levele, mogyoró terméses ága, tölgy makkja 

 

VILLÁMKÉRDÉSEK 

A) elsőként jelentkező válaszolhat, (jó válsz esetén +2 pont, rossz válasz esetén -1 pont) 

1. Milyen kőzetek jellemzőek a Börzsönyre? 

2. Mi a neve a Börzsöny legmagasabb pontjának? 

3. Mi az év madara? 

4. Melyik évben volt Drégely ostroma? 

5. Hol szálltatok fel a vonatra vasárnap? 

6. Milyen tájak tartoznak a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz? 

7. Mit jelent az adventív kifejezés? 

8. Mi az adszorpció? 

9. Mi okozza az asztmát? 

B) csapatok sorban válaszolnak a kérdésekre (2-2 pont) 

1. Ki írt balladát Drégelyvár hőseiről? 

2. Milyen védett kétéltű él a környező hegységekben? 

3. Mi az elpusztult fákon megtelepedő gombák összefoglaló neve? 

4. Mióta védett terület a Börzsöny? 

5. Mikortól nemzeti park része? 

6. Honnan ered a Nógrád név? 

7. Mi a forrás turistajele a térképen? 

8. Mi a várrom jele? 

9. Melyik patak folyik a tábor mellett? 

10. Melyik folyót láttuk Drégelyvárból? 

11. Miért érdekes ez a folyó? 

12. Milyen színűek a galócafajok spóratartó lemezei? 

13. Milyen illatos fűszernövénnyel/gyógynövénnyel találkoztunk? 

14. Szombaton melyik keresztnél tartottunk először pihenőt? 

15. Hány levél indul egy csomóból a közönséges galajnál? 

16. Melyik növény neve kapcsolatos egy állat farkával? 

17. Honnan indul a kisvasút a Királyrétre? 

18. Mi a boszorkánytojás? 

19. Mire való a borona? 
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20. Mi a csúcskönyv? 

21. Mi az asztag? 

22. Mire használják a cséphadarót? 

23. Miből készül a zsup? 

 

HÚZZ EGYET! 

A csapatok húznak egy számot, a kapott kérdésre válaszolnak. 

1. Mi az allergia? 

2. Milyen tünetei lehetnek az allergiának? 

3. Milyen allergén növényeket ismerünk? 

4. Mi a pollennaptár? 

5. Mi az asztma? 

6. Milyen kedvező tulajdonságai vannak a parlagfűnek? 

7. Miért nem jó védekezési mód a parlag-területek vegyszerezése? 

 

 

KERESD AZ „IDEGENT”! 

Egy körülhatárolt területen el van dugva 10 db természetidegen tárgy. A csapatoknak meg 

kell nevezni ezeket! Mindenki ugyanazt a területet kapja, nem mozdíthatja el a tárgyakat. 

Annyi pont, ahány tárgyat megnevez a csapat. Egy csapatra 1 perc jut. 

Tárgyak: tejesdoboz, kakaós zacskó, üveg, madzag, papír zsebkendő, csipesz, kés, csokis 

papír, törölköző/rongy/konyharuha; 

 

 

 

 

 

Visszaemlékezés 

 

Ekkor kellett először Budapesten átautóznom. Az volt a szerencse, hogy Gergőt és Viktort 

kocsival vittem és Gergő nézte a táblákat, jelezte, mikor kell sávot váltanom stb.  

Nagy Tamás a második napon haza akart menni, mert olyan honvágya volt. Mint kiderült, ez 

volt az első alkalom, hogy a családjától távol nyaralt. (A következő táborba is eljött.)  

Szinte minden nap megáztunk. Már alig volt száraz cuccunk, ezért begyújtottunk a 

cserépkályhákba. Mondtam a gyerekeknek, hogy ne pakoljanak sok fát a tűzre, mert a kályha 

később adja ki a meleget. Persze nem fogadták meg a tanácsom és nem tudtak aludni a nagy 

melegben. Nagy Robi csúnyán megfázott. Nagyon köhögött. A szokolyai doktornő nagyon 

aranyos volt, kétszer is megvizsgálta, de gyógyszerért Vácra kellett utaznunk az ügyeletes 

gyógyszertárba. Ettől az alkalomtól kezdve a „házipatikát” kiegészítettem Propur és Paxirazol 

tablettákkal.  

A vonathoz (Drégelyvár, nógrádi vár) sokat kellett gyalogolniuk a többieknek és nagyon 

korán kellet indulniuk.   

Sokszor kerestük a turistautat, mert a jelöléssel gondok voltak. Különösen akkor, amikor 

réteken kellett átmenni.  
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Csóványosról hazafelé vadmálnást találtunk. Jól jött a vitaminpótlás. 

Utolsó napra bejelentkeztünk egy ebédre. A szokolyai tanya-program után kicsit vizesen, 

átfázva értünk az étterembe. természetesen az esőköpenyeket kint levettük, lábat töröltünk és 

elhelyezkedtünk. Az ebéd rendben lezajlott, de közben a tulajdonos legalább háromszor 

megkérdezte, hogy mi van ezekkel a gyerekekkel. Ekkor már kíváncsi voltam, hogy mi nem 

tetszik neki és rákérdeztem. Mint kiderült, nem ilyen fegyelmezett, rendesen viselkedő 

csoportok szokták felkeresni az éttermet. Sokszor jönnek diák vendégei Budapestről is és 

elmondása szerint majd „szétverik” a berendezést. Hízott a májunk! 
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