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BIOLÓGUSTÁBOR! 

 

 

Az idei tanév végén a Zempléni-hegységbe szervezzük táborunkat. 

A főhadiszállás Hollóházán, a Fehér Holló kulcsosházban lesz. Onnan barangoljuk be 

a környéket, ismerkedünk a tájjal, az ottani élővilággal és természetesen a hagyományos 

emberi tevékenységekkel.  

 

Reményeim szerint: 

eljutunk Telkibányára, ahol a környék ásványait, kőzeteit ismerjük meg (Érc- és 

Ásványtani Múzeum); 

felkeressük a Füzéri várat, ahol egy évig őrizték a királyi koronát; 

látogatást teszünk a hollóházi porcelángyárban és  

természetesen megmásszuk a Nagy-Milicet (893 m) 

 

Sokat túrázunk, magunk főzünk, vonattal és busszal utazunk, mindemellett növényeket 

határozunk, társulásokat ismerünk meg, énekelünk, játszunk és még vetélkedőt is 

szervezünk. Igyekszünk jól érezni magunkat. 

 

Az időpont: 2007. július 24-30. (kedd-hétfő) 

 

Jelentkezés: 3 000 Ft előleg befizetésével Nagy Andrea és Fauszt András tanároknál. A 

férőhelyek száma korlátozott, a részvétel lehetősége a jelentkezési sorrendtől függ, de 

túljelentkezés esetén egyéb szempontokat is figyelembe vehetünk (tanulmányi munka, 

magatartás). Az előleg visszafizetésére akkor van lehetőségünk, ha a tartalékosok közül 

valaki „be tud ugrani”. 

 

Részvételi díj: várhatóan 16-17 000 Ft/fő, mely az utazás, a szállás, a belépők és napi 

egyszeri meleg étkezés költségeit foglalja magába. A teljes összeg befizetésének legutolsó 

határideje a tanévzáró ünnepély. Természetesen van lehetőség részletfizetésre is, 

bármely részösszeggel és időponttal.  

 

Minden régi és új táborozónkat szeretettel várunk! 

 

Bonyhád, 2007. január 14.  

 

                                                                                            Nagy Andrea, Fauszt András 
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Kedves Táborozónk! 

 

Örömmel üdvözöllek a 2007-es év leendő biológustáborozóinak körében! Biztosan nagyon 

várod már levelemet, sőt az indulás időpontját is.  

 

Először a költségekről szeretnélek tájékoztatni. A tábor számodra kevesebbe fog kerülni, mint 

az önköltség. Szerencsére sikerült megfelelő összegű támogatáshoz jutnunk, ezért kifizethető 

lesz a részvételi díj. Ugyanakkor sajnos az idei évben nagyon megemelkedtek az utazási díjak, 

ezért az iskolai és pályázati pénzekből nem tudok ajándékokat vásárolni. Az utazási 

költséged – előzetes számításaim szerint – 9 000 Ft-ba, a szállásdíjad 7 500 Ft-ba fog 

kerülni. 

A két tétel már kimeríti az általad befizetett összeget. Amit ezen felül kapsz, az mind az 

iskolai alapítványnak és egy egyházi pályázatnak köszönhető. Összesen 16 000 Ft-ot kell 

befizetned. Amennyiben a porcelánmúzeumban szeretnél bögrét festeni, akkor a bögre árát 

még valószínűleg ki kell fizetned (1 100 Ft).  

 A részvételi díjat legkésőbb a tanévzáró ünnepély napjára kérem!!!  

 

Étkezés: 

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

és a kiránduláshoz szükséges szendvicseket a táborozók maguk biztosítják. Hollóházán van 

bevásárlási lehetőség. A részt vevők megrendeléseit (tej, kenyér) minden nap továbbítjuk a 

bolt felé és reggelenként közösen – az ügyeletesekkel – együtt megyünk érte. Az egyéb 

élelmiszereket mindenki maga szerzi be. Nem szükséges tehát egész heti hideg élelmet 

cipelni. Az első napra igen, de vacsit akkor is készítünk. 

Kérlek, hogy étkezési hozzájárulásként hozz magaddal két szem krumplit és egy fej 

vöröshagymát, és ha van, akkor egy kis darab szalonnát vagy kolbászt a „nyársaláshoz”. 

 

Szállás: 

Hollóházán a Fehér Holló Kulcsosházban lesz. Zuhanyzó, megfelelő tisztálkodási lehetőségek 

biztosítottak. Konyha, szabadtéri tűzrakóhely is rendelkezésünkre áll. Az elhelyezés 3-4 ágyas 

szobákban lesz, sajnos pótágyakat is igénybe kell vennünk, ezért nagyon fontos, hogy a 

szálláson rendet tarts magad körül.  

 

Utazás: 

Az autóbusz állomáson találkozunk július 24-én 4.50-kor. A buszunk 5.00-kor indul a  

vasútállomásra. Az 5.20-as vonattal indulunk Dombóvárra, 7.05-kor a Baranya IC-vel 

megyünk tovább, majd a Keletiből 9.35-kor induló Jázmin IC-t vesszük igénybe, végül 

szerencsi átszállással jutunk Sátoraljaújhelyre 13.11-kor. Az utolsó szakaszt autóbusszal 

tesszük meg, várhatóan 14.23-kor érkezünk Hollóházára. 

Hazafelé Sátoraljaújhelyről 11.49-kor indulunk. A Keletiben átszállunk a 16.30-kor induló 

Mecsek IC-re, erről Sárbogárdon átszállunk a 18.10-kor Bátaszékre induló IP-re, majd 

Bátaszéken a Dombóvár felé közlekedő személyvonatra. (Ezzel a „kerülő” megoldással 

majdnem 2 órát nyerünk a dombóvári átszálláshoz képest – Éljen a MÁV új menetrendje!!!) 

Várhatóan 20.14-kor érkezünk Hidasra. 
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Kérem, hogy amennyiben bármilyen problémád van az utazással kapcsolatban, akkor 

keress meg még a tanévzáró előtt, hogy időben találjunk megoldást! 

 

Felszerelés: 

- túrázáshoz megfelelő, réteges ruházat, 

- lehetőség szerint egy váltócipő, 

- esőköpeny, 

- sapka, napszúrás ellen, 

- kis hátizsák a kirándulásokhoz, 

- szendvicseknek zacskó, szalvéta, 

- bicska vagy kés, 

- toll, ceruza, 

- ha van távcső, esetleg fényképezőgép, 

- tisztálkodási felszerelés (WC-papír is),   

- krumpli, hagyma, sütnivaló a tábortűzhöz, 

- üveg az ivóvíznek, 

- szúnyog- és kullancsriasztó kenőcs vagy spray. 

 

Egyéb:  

 

Figyelem! A Zemplénben előfordulhatnak keresztes viperák. Fontos tehát, hogy a cipőd zárt 

legyen és „letelepedés” előtt mindig alaposan vizsgáld meg a terepet! A vipera fél az 

embertől, ha meg akarják fogni vagy rálépnek, akkor viszont támad. Élőhelye a napsütötte 

erdőszéleken, sziklás, köves felszíneken van. Félni nem kell, de az óvatosság nem árt! Az 

utóbbi 50 évben hazánkban nem volt halálos viperamarás! 

 

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! 

 

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: 

(Kérlek, a mobiltelefonod számát add meg!) 

 

                                                                                                   Nagy Andrea 

 

 

Bonyhád, 2007. június 4. 
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A résztvevők névsora 

 

 

 

 

7.a osztály: 

Hambuch Márk 

Jahn Rebeka 

Kerekes Olivér 

Kovács Imola 

Pohli Fanni 

Tekeli Tamás 

Vogronics Patrik 

8.a osztály: 

Kerekes Dávid 

Mailach Petra 

Neukirchner Elizabet 

9.b osztály: 

Kácsor Alexandra 

Kürthy Anna 

Pirisa Tímea 

9.e osztály: 

Kalauz Luca 

Pucsli Renáta 

10.a osztály: 

Eckert János 

Gerner Viktor 

Róth Gergő 

10.c osztály: 

Farkas Virág 

Marczona Dániel 

Tóth Ferenc 

 

Kísérők: 

Fauszt András 

Győrfi Tímea 

Nagy Andrea 
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Szakmai beszámoló 

2007. július 24-30. 

Ökológia-biológia tábor 

Hollóháza 

 

 

Júl. 24. (kedd): utazás két részletben: Fauszt András, felesége Timi és 19 tanuló vasúton és 

busszal közlekedtek, jómagam két gyerekkel autóval utaztam és szállítottam a 

legszükségesebb felszereléseket. Mi negyed háromra, a csapat nagyobb része ¾ háromra ért 

Hollóházára, a Fehér Holló kulcsosházba. A ház „tisztasága” komoly munkát adott az 

érkezőknek. Helyzetfelmérés (bolt), takarítás, mosogatás után másfél óránk maradt, hogy 

Hollóházával ismerkedjünk. Vacsora után daltanulás következett gitárkísérettel, majd a 

Zemplén-hegység természeti viszonyairól hallgattak a résztvevők beszámolót (Nagy A.). 

 

Júl. 25. (szerda): Füzérig busszal utaztunk. Megnéztük a ruszin tájházat és megmásztuk a 

várat. „Rövid” (kb. 60 perces) beszámoló segítségével ismertük meg a vár történetét, a 

közelmúlt várral kapcsolatos eseményeit és a felújítás menetét. Ismerkedtünk sziklagyeppel és 

az emberi taposás következményeivel, majd Pusztafalu felé vettük az irányt. Útközben cseres-

tölgyest tanulmányoztunk, és egy darázstámadást követően megnéztük a temető kopjafáit. Az 

Öreg Bence Turistaház udvarán pihentünk, majd tovább gyalogoltunk Füzérradvány felé. A 

táborainkban szokásos eltévedés erre a napra esett, így némi kerülővel értünk célba. A Károlyi 

kastélykert megtekintése után (famatuzsálem) még át kellett gyalogolnunk Pálházára, mert a 

buszunk onnan indult. A vacsi 10-re készült el. A tervezett előadás elmaradt.  

 

Júl. 26 (csütörtök): reggel irány Pálháza (busszal), a kisvasúttal Rostallóig utaztunk. 

Leszállás után Fauszt András a zempléni vasutakról és konkrétan a Pálházáról induló kisvasút 

történetéről tartott előadást, majd  lassan – növényeket határozva – indultunk Telkibánya felé. 

A 12 km-es túra alatt nemcsak növényekkel, de kőzetekkel is ismerkedtünk, sőt a 

szerencsésebbek még néhány opáldarabot is begyűjthettek. Megcsodáltuk még a 

riolittornyokat. Telkibányán az Ásványtani, Erdészeti, Bányászati és Helytörténeti Múzeum 

anyagát tekintettük meg, majd nekiindultunk az újabb 12 km-es útnak. A falu határában még 

sikerült néhány kvarckristályt gyűjtenünk. Nagyon fáradtan érkeztünk haza, ezért az aznapi 

előadást is elnapoltuk.  

 

Júl. 27. (péntek): Ezt a napot a helyi programokra szántuk. Mivel a porcelángyárban fél 10-re 

vártak bennünket, reggel volt időnk az elmaradt előadások bepótlására. Ezen a napon 

ismerkedtünk a vidék történelmével és a reformációban betöltött szerepével. Szó esett 

történelmünk olyan nagy alakjairól, mint Szapolyai János, a Perényiek, Károlyi Gáspár, 

Bocskai István, Lorántffy Zsuzsanna, a Rákócziak, Thököly Imre, Kossuth Lajos stb. 

Bemutattuk a legfontosabb településeket, azok történelmi és idegenforgalmi jelentőségét. 

(Nagy A.) Szó esett a vidék geológiai viszonyairól és bányászatáról (Fauszt A.) 

A porcelángyárban megtudtuk, hogy nem gyár, hanem manufaktúra. Megismertük a teljes 

gyártási folyamatot, majd a múzeumban meghallgattuk az üzem történetét, gyönyörködtünk a 

kiállított tárgyakban, majd megkíséreltük a porcelánfestőket utánozni. Mindenki egy maga 
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által festett bögrét vihetett haza, az égetéssel hétfőre készültek el. Ez a program fél kettőig 

tartott. Rövid csendespihenő után a ház feletti erdőben 2,5 órás növény- és állatismeret 

következett. A program népszerűsége változó volt, a lelkesebbek ezen a napon gyűjtötték a 

legtöbb „pontot”. A pontok az egyéni verseny alapját képezték, növény- és állathatározásért, 

valamint felismerésért jártak. Ezeket adminisztráltuk és az utolsó napon a legeredményesebb 

tanulók könyvjutalmat kaptak. Hazafelé „csendjátékot” játszottunk.  

Este mini tábortüzet gyújtottunk, mert teljes szélcsend volt és egy kis eső is esett az előző 

napon. Óvintézkedésként 4 vödör víz állt a tűz mellett. A tábortűz hangulata ismét kedvezett 

az énekléshez.  

 

Júl. 28.(szombat): Reggel gyalog indultunk a Nagy-Milic meghódítására. Az országos kék 

túra útvonalán haladtunk csodálatos erdei utakon. Bükkösöket, gyertyános-tölgyeseket, hársas-

kőriseseket, bokorerdőket, kaszálóréteket és sziklagyepeket kereszteztünk ezen a napon. 

Hollóházától 2 km-re egy árva kölyökkutyát találtunk. Nem volt szívünk sorsára hagyni, 

innéttől „ő” is táborlakó lett. A gyerekek felváltva cipelték a hátralévő 14 km-en keresztül. A 

csúcson szörnyülködtünk „turistatársaink” szemetelésének következményein: egyszerűen 

felfoghatatlan, hogy egy természetkedvelő??? ember miért nem tudja visszatenni a hátizsákba 

a pár dekás pillepalackot! A Kis-Milic oldaláról gyönyörű volt a kilátás a Hegyközre. A 

Füzértől kb. 2 km-re lévő erdészháztól egy kisebb zsák szemetet cipeltünk le a vár alatti 

szemetesig.  

Füzéren ezen a napon kerestük fel a református templomot, melynek fakazettás mennyezete a 

XIX. sz. első felében készült. Hazafelé újabb darázscsípés, ezúttal lódarázs. Következmény a 

pálházai orvosi ügyelet felkeresése.  

Este András a csillagképekről mesélt, szerettünk volna csillagokat is nézni, de sajnos beborult. 

Helyette Sátoraljaújhelyről és a Magyar Kálváriáról esett szó (András). 

 

Júl. 29. (vasárnap): Busszal utaztunk Sátoraljaújhelyre. (A kiskutya és leendő gazdája otthon 

maradt.) Felkerestük a Magyar Kálváriát, a Szár-hegy oldaláról megfigyeltük, hogyan 

osztották ketté Trianon urai a várost. A Ronyván túli részek már Szlovákiához tartoznak. 

Cserkészeink tisztelegtek a századikként felállított országzászló előtt, majd tovább túráztunk a 

Magas-hegyre. Innét lelibegtünk a középső állomásig, majd visszaindultunk a város felé. 

Útközben érintettük az I. világháborús katonai temetőt. Gyermekeink itt is tanulhattak egy kis 

toleranciát, emberséget. Megállapították, hogy az idegen katonákat ugyanúgy (fejfa, név, 

nemzetiség megjelölése) temették el, mint a mieinket. Az Ungvári pincéknél értünk vissza a 

városba. Itt némi muníciót vételeztünk. A vacsorához mindenki kapott 1 dl tokaji félszáraz 

szamorodnit, az „új táborlakók” avatásához pedig vettünk ½ l tokaji aszút.  

Késő délután vetélkedőt tartottunk mindabból, amit a héten megtapasztaltunk, láttunk vagy 

előadásból megismertünk. 3-4 fős csapatok vetélkedtek. Volt totó, kiselőadás, növényismeret, 

kőzetfelismerés és villámkérdések. Minden csapatnak jutott ajándék elsősorban Hilbertné 

Szemenkei Katalin jóvoltából. ( A Curie-versenyekről maradt könyvekből, ajándékokból 

jutott egyéni és csapatmunka értékelésére, a szobatisztasági versenyt pedig édességgel 

honoráltuk.)  

Este tréfás avatóra került sor. Sajnos a záró tábortűz elmaradt, mert lengedezett a szél, 

korlátozott volt a vízszolgáltatás és egyébként is tűzgyújtási tilalom volt. 
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Júl. 30 (hétfő): Reggeli és gyors rendrakás, takarítás után hazaindultunk. 

 

 

Élményekben gazdag programokat sikerült szerveznünk. Tanulóink és mi is nagyon sok 

ismerettel gyarapodtunk. Köszönjük a támogatásokat! Köszönöm Fauszt András kollégámnak 

és Timinek a sok-sok segítséget! 

Remélem, hogy a következő tanév végén is alkalmunk lesz a folytatásra! 

 

 

 

 

                                                                                                             Nagy Andrea 

                                                                                                               táborvezető 

 

 

Bonyhád, 2007. augusztus 21.  

 

 

 

 

Pénzügyi beszámoló 

Biológiatábor 

Hollóháza, 2007. július 14-30. 

 

 

 

 

Bevételek   

 a részt vevők befizetése (21x16 000 Ft) 336 000 Ft 

 az iskolai alapítványtól 138 000 Ft 

 tavalyról maradt  22  565 Ft 

 egyéb bevétel   17 308 Ft 

 egyházi pályázaton elnyert   40 000 Ft 

Összes bevétel:  553 873 Ft 

   

Kiadások   

 szállás, mosatás (24 fő) 

utazás, szállítás 

belépők, porcelánfestés 

eszközök (filmek, térkép, ajándék, 

gyógyszer, előhívás) 

153 600 Ft 

211 555 Ft 

  50 400 Ft 

  26 680 Ft 

     

 étkezés, tisztítószerek    91 770 Ft 

Összesen:   534 005 Ft 
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Maradvány:  következő évre félretéve   19 868 Ft 

 

 

 

 

 

A vetélkedő anyaga 

 

 

TOTÓ  (5 perc – 13+1 + 2 pont) 

 

 

1. Ki honosított meg új porcelánművészetet Hollóházán? 

1.  Somogyi Miklós 

2.  Kovács Margit 

3.  Szász Endre 

 

2. Hol indul a Kormos Bába tanösvény? 

1. Füzér 

2. Pusztafalu 

3. Füzérradvány 

 

3. Melyik település a Hegyköz központja? 

1. Pálháza 

2. Sátoraljaújhely 

3. Bózsva 

 

4. Milyen nemzetiség tájházát láttuk Füzéren? 

1. szlovák 

2. ruszin 

3. ukrán 

 

5. Milyen ásványok jellemzőek Telkibánya környékére? 

1. opál, hegyikristály, pirit, kalkopirit 

2. hematit, magnezit, kromit 

3. illit, alunit, markazit 

 

6. Melyik hazánk legészakibb települése? 

1. Hollóháza 

2. Kéked 

3. Füzér 
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7. Milyen magas a Nagy-Milic? 

1. 882 m 

2. 893 m 

3. 939 m 

(Mi a másik két csúcs neve?) 

 

8. Hol van az Öreg Bence Turistaház? 

1. Telkibányán 

2. Pálházán 

3. Pusztafalun 

 

9. Hol volt az eredeti Kék-túra emlékmű? 

1. Lászlótanyán 

2. Hollóházán 

3. a Nagy-Milicen 

 

10. Milyen kőzetből áll a füzéri várhegy? 

1. riolitból 

2. dácitból 

3. andezitből 

 

11. Hol van miocén korú, megkövesedett famaradvány a térségben? 

1. Füzérkajata 

2. Füzérkomlós 

3. Füzérradvány 

 

12. Melyik folyó adja az országhatárt Sátoraljaújhelynél? 

1. Bodrog 

2. Ronyva 

3. Szernye 

 

13+1. Hányadszor van biológustáborban az a személy, aki legtöbb alkalommal vett részt 

ilyen eseményen? 

1. 6-odszor 

2. 8-adszor 

3. 13-adszor 

 

 

ÍRÁSBELI (5 perc, 21/3 pont) 

 

1. Hol olvashattad a következő idézetet? 

 

„ És most testvérek, boruljunk imára, 

Kérjük Istent, nézzen le szegény hazánkra, 
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Óvja, védje az elszakadt magyarságot, 

S vegye le rólunk a trianoni Átkot! Ámen” 

 

2. Mikor írták alá a trianoni békeszerződést? (pontos dátum!) 

 

3. Miről nevezetesek a következő zempléni települések? 

A) Gönz 

B) Vilyvitány 

C) Vizsoly 

D) Széphalom 

E) Tokaj 

F) Pusztafalu 

G) Monok 

 

4. Mit bányásznak vagy bányásztak a múltban az alábbi településeken? 

A) Pálháza 

B) Telkibánya 

C) Tokaj 

D) Sárospatak 

E) Mád 

 

5. Egészítsd ki! 

A) ………………………….Telkibánya 

B) tokaji………………….. 

C) gönci………………….. 

D) regéci…………………. 

E) füzérradványi ………………..-kastély 

F) szerencsi………………. 

 

 

BEGYŰJTŐS (2-2 pont) 

10 perc alatt kell a csapatoknak begyűjteni a következő növényeket: bükk, gyertyán, 

kocsánytalan tölgy,  gilisztaűző varádics, mezei katángkóró 

 

KISELŐADÁS 

A csapatok sorszámot húznak. A kapott témát kifejtik. (5 pont) 

1. Hollóháza 

2. Füzér 

3. Zemlén-hegység geológia, kialakulás 

4. Sátoraljaújhely 

5. Telkibánya 

6. Zemplén-hegység növényzet és állatvilág 
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TAPOGATÓS 

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

zacskóban (1 pont/minta) 

tölgy levele, gyertyán termése, bükk levele, mogyoró termése, vörösfenyő toboza 

 

TÉRKÉPHASZNÁLAT és KŐZETFELISMERÉS (6 pont) 

 

VILLÁMKÉRDÉSEK (2-2 pont) 

rablós változat is (+2 és -1 pont) 

 

1. Mi a cirkumpoláris csillagkép? 

2. Mi a korpa? 

3. Mikor alapították a hollóházi üveghutát? 

4. Levele felül sima, oldalerei párhuzamosak, levélszél hullámos. Mi az? 

5. Fája tűzifa, levélszél kétszeresen fogazott, oldalerek párhuzamosak. Mi az? 

6. Levelei összetettek, magasra növő fafaj. Mi az? 

7. Hol létesült az első porcelángyár a környéken? 

8. Sorolj fel 3 féle opált! 

9. Mit jelent a klímazonális társulás? 

10. Melyik a középhegység legjellegzetesebb, ritka csigafaja? 

11.  Hogyan különböztethető meg a vipera és sikló harapásnyoma? 

12. Mit jelent az intrazonális kifejezés? 

13. Mi a különbség a hím és nőstény keresztes vipera között? 

14. Hány m magasan nő a kárpáti bükkös? 

15. Milyen társulást láttunk Rostallónál? 

16. Mit jelent a vivipara kifejezés? 

17. Kb. milyen hosszú a kisvasút Pálháza és Rostalló között? 

18. Kinek a nevéhez fűződik a létrejötte? 

19. Mi a neve a mozdonynak? 

20. Mit jelent a lóüzemű görpálya kifejezés? 

21. Honnan ered a Rostalló név? 

22. Miről híres Füzérradvány? 

23. Sorold fel a legfontosabb intrazonális társulásokat! 

24. Milyen társulás él a füzéri várhegy felső részén? 

25. Milyen társulások vannak a Kakas-bércen? 

26. Milyen a kárpáti lucfenyvesek jellemző aljnövényzete? 

27. Mutasd be a viperákat (alak, méret, szín, pupilla)! 

28. Milyen jellemző szöcskefaj él a vidéken? 

29. Hogyan szaporodik? 

30. Sorolj fel két zempléni bagolyfajt! 

31. Miért nem volt szerencsés a muflon betelepítése? 

32. Mit jelent az adventív kifejezés? 

33. Milyen szerepet játszott ez a vidék a reformációban? 

34. Sorolj fel néhány történelmi személyiséget, akik a tájhoz köthetők! 
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35. Sorolj fel néhány irodalmi személyiséget, akik a tájhoz köthetők! 

36. Mi az aszúbor? 

37. Ki volt Lórántffy Zsuzsanna? 

38. Miért híres Sárospatak iskolavárosként? 

39. Mit tudsz a vizsolyi bibliáról? 

40. Mi Füzérkajata látnivalója? 

41. Milyen magas a Nagy-Milic? 

42. Mi a telér? 

 

CSAPATNEVEK – EREDMÉNYEK 

Katángkóró    65,5 pont 

Sütiii               61 pont 

Búza               59,5 pont 

Sárga traktor  50,5 pont 

Tuku               49 pont 

Fa-szállítók    38,5 pont 

 

 

 

 

Visszaemlékezés 

 

Katit többször fűztem, hogy egyszer menjünk el a Zemplénbe. Azt mondta, hogy nem 

szívesen, mert félti a gyerekeket a viperák miatt. Hát azoktól én is nagyon félek. Ez volt a 

plusz kihívás a táborban. Persze nem láttunk egyet sem! 

Nagyon hosszú volt az út. A tetejében Gergővel elnéztük az utat és felkeveredtünk az 

autópályára. Hamar lejöttünk, de sokáig vártam a csekket. Szerencsére nem érkezett meg. Egy 

hosszú faház volt a szállásunk. Volt benne minden, amire szükség lehet, de nagyon sokat 

takarítottunk, hogy lakható legyen. A kicsik (hetedikesek) irtózatos zajt csaptak, mikor 

megérkeztünk. Többször rájuk szóltam, de hiába. Elkapott a pulykaméreg és elzavartam őket 

futni. Az volt az utasítás, hogy a buszmegállóig és vissza kell futniuk. Jó messze volt és 

visszafelé hegynek felfelé kellett jönni. Nem tudom, hogy eljutottak-e addig, de onnéttól nem 

kellett velük veszekednem a zaj miatt.  

Ez volt az utolsó tábor, ahová a megszokott hármas kísérettel mentünk. És az első alkalom, 

amikor már itthon összeállítottam és kinyomtattam a totót (és ebben az esetben a másik 

írásbeli feladatot). A villámkérdések zömét itt is és előbb is András készítette.  

Ez volt az első tábor, ahol előre elkértük a gyerekek mibilszámát. És az első abból a 

szempontból is, hogy a konyha rendjét és az ügyeleti beosztást is kinyomtattam és a 

konyhában kifüggesztettük. Nyomtattam még: Erdő fohászát, Tízparancsolatot,  Vizek 

fohászát és néhány idézetet Szent-Györgyi Alberttől, Tóth Árpádtól, Vas Istvántól, Áprily 

Lajostól és Assisi Szent Ferenctől. Ezeket a közös helységben olvashatták el a résztvevők.  

Túrákon általában a gyerekek többsége előttem járt én néhány főnek növényeket tanítottam. A 

kutyás napon azt vettem észre, hogy mindenki megállt és valamit körbevesznek. Gondoltam, 

hogy vipera vagy valami más érdekesség. Hát a kiskutya volt. Szegényt egész nap felváltva 
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cipelték a gyerekek. No meg etették. Azt terveztem, hogy este elvisszük a településnek abba a 

végébe, aminek a közelében találtuk és kiderítjük, hogy ki a gazdája. Kürthy Anna viszont 

nagyon szerette volna hazavinni. Búzának nevezte el. Meg is beszélte az anyukájával, hogy 

jöhet a kiskutya. A vonaton, buszokon egy dobozban utazott. Első este azonban még 

összehányt a táborban mindent, mert egész nap zötykölődött és mindenfélét evett. 

Megbeszéltük, hogy mi legyen az étrendje, hogy csak Anna etetheti és nem volt több gond 

vele. Első éjjel Gergő bakancsán aludt. Kitettük ugyan a folyósóra, de belopakodott a 

szobába, mert jobban szerette az emberközelséget.  

A Magyar Kálvárián (és egész nap) kánikula volt. A Magas-hegy úgy maradt meg az 

emlékezetemben, hogy tényleg magas és főleg az utolsó útszakaszon meredek volt, és nagy 

kövek között kapaszkodtunk felfelé. A bort magánpincében vettük, előtte megkóstolhattuk a 

nedűt. Ezen a napon Olivér „veszett el”. Betértünk egy vendéglátó helyre, mivel meleg is volt 

és az illemhelyet is fel kellett keresni. Aztán elindultunk. Elkezdtem számolni a népet (rossz 

szokásom), s egy emberrel kevesebb volt. Vártunk – semmi. Megkérdeztem az utolsó embert, 

aki elhagyta a helyszínt, hogy látta-e Olivért. „Ott már nem volt senki.” – jött a válasz. Mire 

kétségbe estem volna, hogy hol keressük a gyereket, megjelent. Kiderült, hogy mégis a 

mosdóban volt.  

A szecskaavató nagyon kulturáltan zajlott és tulajdonképpen az utcán. A faház közvetlenül az 

út fölött volt, onnét nézhette a közönség a produkciókat. Egyszer jött arra egy autó, akkor a 

szervezők gyorsan felkapták az asztalt és félreálltak. Jó buli volt.  

Tóth Feri hozta a gitárját, egész héten gitárkísérettel énekelhettünk.  

A tűzrakóhely kicsit feljebb volt, mint a ház, egy kis „teraszon”. Mielőtt használtuk volna, az 

előző csapat által ott hagyott üvegeket, palackokat, szemetet össze kellett szedni. Volt köztük 

néhány Jägermeister-es üveg is.  

Az első darázscsípések Gergő fiamat érték. Miután rajta kívül mindenki megcsodálta a 

darázsfészket, őt már nem viselték el a lakók és vagy három helyen megcsípték. 

vöröshagymával kúráltuk.  

Marczona Danit szombaton hazafelé csípte meg egy lódarázs. Mondta is, de én csak a 

darazsat hallottam. A szokásos vöröshagymás bedörzsölés után kapott még calcimusc-ot. Este 

ránéztem, nagyon csúnyán bedagadt a karja. Számomra akkor derült ki, hogy lódarázs volt a 

tettes. Itattam vele még calcimusc-ot, s borogattuk. Felhívtam a bonyhádi ügyeletet, hogy mit 

tegyek, azt mondták, ha eddig nem lett nagyobb baj, most már nem lesz, így megvártuk a 

reggelt. Akkor viszont bevittem az ügyeletre. Valami kenőcsöt kapott. Visszafelé felszedtünk 

egy stoppost, akiről kiderült, hogy ásványgyűjtő.  

 

 

 

 



77 
 

 
   

 

          
 

 



78 
 

 
 

 

 

 

 

 



79 
 

 
 

 

    
 


