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Biológustábor 
2008. július 22-28. (kedd-hétfő) (utazás miatt) 

 

 

HOL? 

Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet, Kölcse központtal 

 

 

KINEK? 

Bárki jelentkezhet, aki késztetést érez a részvételre. Túljelentkezés esetén a jelentkezési 

sorrendtől ill. az előleg befizetésének időpontjától függ a részvétel lehetősége. 

Minimum 18, maximum 25 fővel indul a tábor. 

 

PROGRAM: 

- ismerkedés a terület élővilágával: fűz-nyár ligeterdők, puhafaligeterdők, 

keményfaligeterdők, árterek növényzete (szakvezetővel) 

-   ismerkedés a környék kultúrtörténeti nevezetességeivel: Túristvándiban vízimalom, 

Móricz emlékház Tiszacsécsén, szatmárcsekei kopjafás temető és Kölcsey síremlék stb. 

-      gyalogtúrák, csónakos túra, lovaskocsis VAGY kerékpáros túrák keretében 

-      egy napon néhány órás fürdési lehetőség 

 

 

UTAZÁS: 

- tömegközlekedési eszközökkel: busz, vonat, lábbusz 

- a részvételi díj magába foglalja az utazás költségeit is 

 

ELLÁTÁS: 

- szállás, napi egyszeri meleg étkezés, hideg-meleg vizes zuhanyzó, angolvécé 

 

 

MENNYIÉRT? 

A részvételi díj az ellátás és a programok költségeit fedezi. Előre láthatóan 12 500 Ft 

lesz. (A végső összeg a létszámtól és pályázatoktól függ.) 

 

JELENTKEZÉS: 

- minél előbb 

- előleg (4 000 Ft) befizetése febr. 28-ig. Az előleget csak akkor tudunk visszaadni, 

ha visszalépés esetén csere lehetősége fennáll; 

- részletfizetés ajánlott, az előleg befizetése után tetszőleges időpontokban; 

- jelentkezés, befizetés: Fauszt András és Nagy Andrea tanároknál 
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Kedves Táborozónk! 

 

Örömmel üdvözöllek a 2008-as 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.  

Az utazási költséged – előzetes számításaim szerint – 9 400 Ft-ba, a szállásdíjad 6 600 Ft-ba fog 

kerülni. A szakvezetésre, lovaskocsis és csónakkirándulásra előre láthatóan 1 500 Ft-ot fogunk fizetni. 

Belépőkre 1 000 Ft-ot irányoztam elő. A maradék 500 Ft az étkezési hozzájárulásod. Amit ezen felül 

kapsz (kaja, tisztítószerek, jutalomtárgyak), az mind az iskolai alapítványnak köszönhető. Összesen 

19 000 Ft-ot kell befizetned. Lehetséges, hogy 500 vagy 1 000 Ft-ot vissza tudok majd adni, ezt még 

nem látom tisztán, a járulékos költségektől függ.   

 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. Lesz viszont a közösben 

margarin, nesquick, lekvár, esetleg mogyorókrém a reggelihez. 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. A faluban van vegyesbolt, 

húsbolt, zöldséges és pékség is.  

Kérlek, hogy étkezési hozzájárulásként hozz magaddal egy kis darab szalonnát vagy kolbászt a 

„nyársaláshoz”. 

 

Szállás: 

Szállásunk Kölcsén lesz egy turistaházban (Hunyadi u. 2.). Zuhanyzó, megfelelő tisztálkodási 

lehetőségek biztosítottak. Konyha, szabadtéri tűzrakóhely is rendelkezésünkre áll. Az elhelyezés 2-4-6 

ágyas szobákban lesz, nagyon fontos, hogy a szálláson rendet tarts magad körül.!  

 

Utazás: 

Az autóbusz állomáson találkozunk július 22-én 4.50-kor. A buszunk 5.00-kor indul a  

vasútállomásra. Az 5.20-as vonattal indulunk Dombóvárra, 7.02-kor a Baranya IC-vel megyünk 

tovább, majd a Keletiből 9.35-kor induló Jázmin IC-t vesszük igénybe, 12.34-kor érünk 

Nyíregyházára, továbbutazunk 12.41-kor. Apafán kell még átszállnunk13.16-kor (13.24), hogy végre 

kellően elfáradva megérkezzünk Fehérgyarmatra 15.35-kor. Ez azonban csak a vég kezdete: 16.05-től 

16.35-ig buszozunk még Kölcséig.  

Hazafelé (júl. 28.) egy átszállással kevesebb lesz. 7.00-7.20 busz, 8.12-10.45 Fehérgyarmat-Debrecen, 

11.08-13.42 Dália IC a Nyugati pályaudvarig, a Keletiben szállunk fel a 14.30-kor induló Misina IC-

re, 17.48-kor Dombóváron leszünk, 18.30-kor fordulunk be a célegyenesbe (Donbóvár-Hidas). 

Várhatóan 18.30-kor érkezünk Hidas-Bonyhád vasútállomásra. 

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, 
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- lehetőség szerint egy váltócipő, 

- esőköpeny, 

- sapka, napszúrás ellen, 

- fürdőruha, 

- kis hátizsák a kirándulásokhoz, 

- szendvicseknek zacskó, szalvéta, 

- bicska vagy kés, 

- toll, ceruza, 

- ha van távcső, esetleg fényképezőgép, 

- tisztálkodási felszerelés (WC-papír is),   

- sütnivaló a tábortűzhöz, 

- üveg az ivóvíznek, 

- szúnyog- és kullancsriasztó kenőcs vagy spray. 

 

Egyéb:  

 

Figyelem! A Szatmár-Beregben is 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! A kullancsok kétféle betegséget terjeszthetnek. A vírusos agyhártyagyulladás 

megelőzésére létezik védőoltás, a Lyme-kórt baktériumok okozzák, ez ellen nincs védőoltás, ezért 

minden nap végig kell nézni magunkat és az esetleges élősködőket ki kell szedni. (Amennyiben a „ 

beszerzést” követő 4-6 órán belül megszabadulunk tőlük, nem fertőznek.  

 

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, 2008. június 6. 
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A résztvevők névsora 

 

 

7.a osztály: 

Barczel Nikolett 

Csuma-Kovács Ádám 

Hopp Norbert 

Lohn Adorján 

Molnár Ákos 

Müller Dóra 

Nagy Zsanett 

8.a osztály: 

Hambuch Márk 

Jahn Rebeka 

Kovács Imola 

Knipl Zsanett 

Tekeli Tamás 

Vogronics Patrik 

9.c osztály: 

Kalauz Luca 

Pucsli Renáta 

10.a osztály: 

Nagy Róbert 

10.c osztály: 

Kürthy Anna 

Szakál Balázs 

10.b osztály: 

Pirisa Tímea 

11. a osztály: 

Gerner Viktor 

11.b osztály: 

György Eszter 

11.c osztály: 

Marczona Dániel 

Tóth Ferenc 

 

Kísérők: 

Fauszt András 

Nagy Andrea 

Tormássi Éva 
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Szakmai beszámoló 

Ökológia-biológia tábor 

Kölcse 

2008. július 22-28. 

 

Júl. 22. (kedd): utazás két részletben: Fauszt András és Tormássi Éva 21 tanulóval vasúton 

és busszal közlekedtek, jómagam két gyerekkel autóval utaztam és szállítottuk a 

legszükségesebb felszereléseket. Mi háromnegyed 5-re (némi elterelés miatt), a csapat 

nagyobb része fél hatra ért a kölcsei turistaházhoz. Az eső esett, a szállás rendben várt 

bennünket, bár a szokásos mosogatást, fürdőtakarítást így is elvégeztük, mire a csapat nagy 

része megérkezett. A vacsora gulyás volt – a tervezettől eltérően nem bográcsban főztük. Este 

a Szatmár-Beregi síkságról és a környék élővilágáról szólt a diaképes ismertető (Nagy A.).  

Júl. 23. (szerda): A reggeli indulást elmosta az eső, de a délelőtt folyamán sikerült 

megismerkednünk Kölcse legfontosabb nevezetességeivel. Délután egykor nagy merészen 

nekiindultunk a túristvándi túrának. Bátraké a szerencse, ezen a napon többet nem áztunk 

meg, igaz a turistaút helyett az országúton kellett közlekednünk. (Ekkorra a környéken már 

két hete egyfolytában esett az eső, a gabonatáblákra nem tudtak rámenni a kombájnok, a 

konyhakertek vízben álltak, a földutak járhatatlanok voltak.) Makay Béla bácsi segítségével 

ismerkedtünk a Rókás-liget nevű fás legelő élővilágával, gyógynövényekkel és a 

hagyományos halászati módszerekkel, eszközökkel. Megnéztük a híres vízimalmot is, a 

molnár bemutatta a munkafolyamatot. Este a behurcolt növények szerepéről, a parlagfűről és 

az allergiás betegségekről beszélgettünk (Nagy A.). (A bonyhádi ÁNTSZ-től kaptunk 

támogatást – ajándékkönyvek - üdítőitalok - a parlagfű-irtás és egészségügyi ismeretek 

terjesztése fejében.) A vacsora zöldségleves és túrós tészta volt, meglehetősen későn készült 

el.  

Júl. 24. (csütörtök): Egész éjjel esett, de reggelre elcsendesedett. A megrendelt kerékpárokat 

egy órás késéssel hozták, de végül nyeregbe pattantunk és meg sem álltunk a Nagy-bukó 

gátig. Itt ömlik be a Túr-csatorna a Tiszába. A Tisza túlpartja már Ukrajnához tartozik. 

Közben ismerkedtünk az ártéri erdők fajaival és láttuk a környékre annyira jellemző legelőket, 

gyümölcsösöket. A szatmárcsekei temetőben megkoszorúztuk Kölcsey sírját, megcsodáltuk a 

csónak alakú sírfákat, majd némi bicikliszerelés után újra elindultunk. Egészen a boltig 

jutottunk, ahol be tudtunk húzódni a fedett rész alá az éppen eleredő eső elől. Szerencsére 

csak 10-15 percig tartott a kényszerpihenő, aztán nagy bátorsággal folytattuk utunkat Nagyar 

felé. A Petőfi-fánál Barczel Niki elszavalta „A Tisza” című verset, hiszen Petőfi erősen 

kötődött a tájhoz, a Kis-Túr torkolata pedig akkoriban is a környéken volt. Gyönyörködtünk 

kicsit a szürkemarhákban, aztán irány Kisar. Fauszt tanár úr bánatára nem találtuk meg a híres 

tenyészbika (Vándor) szobrát. (Másnap viszont a buszból sikerült megpillantanunk.) 

Tivadarig jutottunk, ahol az 1947-es árvízi emlékművet és a strand helyét sikerült 

megtalálnunk. (A víz magasan állt, de a medret még nem töltötte ki. Két nap múlva viszont 

már telepítették ki az embereket az árvízveszély miatt.) Hazafelé még egyszer megálltunk 

Szatmmárcsekén, megnéztük a Kölcsey emlékszobát. Innét kettévált a csapat. A gyorsabbak 

siettek, a lassabbak nem, jutalmuk 15 perces „ázás” lett. Az elsők viszont hamarabb 
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kezdhették a vacsi készítését (zöldbabfőzelék sültkolbásszal). Este gyógyteáztunk és a 

gyógynövények gyűjtésével, felhasználásával foglalkoztunk Tormássi Évi vezetésével. 

Júl. 25. (péntek): Reggel borúra derű következett. Már hétkor úton voltunk – busszal 

utaztunk Tarpára. Úgy terveztük, hogy onnan turistaúton megyünk tovább Csarodára, de idő- 

és időjárás zavarba kerültünk. Szóval Tarpán megismerkedtünk a helyi szárazmalom 

működésével, majd betévedtünk a mezőőrhöz, ahol az asszonyok éppen kenyeret sütöttek, 

megnéztük az előkészületeket, majd néhányan kipróbálták a szövőszéket. Némi muníció 

(ajándéktárgyak, ajándékpálinka) felvétele után folytattuk utunkat a Tarpai-nagyhegy felé. Az 

eső persze eleredt, de azért felrohantunk a kőbányáig. Aztán visszarohantunk a 

buszmegállóba, ahol éppen elértük a buszt. Ekkorra az eső is elállt. Csaroda volt a célpont, 

ahol a 2001-es árvíz után példásan újjáépített házsorokban és a világhírű református 

templomban és haranglábban gyönyörködtünk. Ezután Tákosig gyalogoltunk, (útközben 

növényismeret), ahol megtudtuk, hogy miért hívják a helyi gyönyörű kis templomot 

„mezítlábas Notre Dame”-nak. A gergelyiugornyai fürdés elmaradt, helyette hazautaztunk. 

Így késő délután bőven volt időnk növényhatározásra és ezen a napon időben tudtunk 

vacsorázni is (csirkepörkölt tésztával és uborkasalátával). Este Fauszt András segítségével a 

környék néprajzi, idegenforgalmi és földrajzi jelentőségével foglalkoztunk.  

Júl. 26. (szombat): Ez a napunk sikeredett legkalandosabbra. 9-kor indultunk az Öreg-túron 

csónaktúrára. 4 csónak, 4-4 evezővel (+ 1 pótevező) állt rendelkezésünkre. Az útbaigazítás 

annyi volt, hogy ezek stabil csónakok, nem szoktak felborulni. A víz 50 cm-től 2,5 m-es lehet 

és elég sok akadály van a vízen, gyakran belógnak ágak, ami alatt bujkálni kell. Ehhez képest 

nemcsak ágak lógtak be, hanem egész fák dőltek a vízbe, néhány helyen megfeneklettünk, 

csak a négy csónak legénységének együttműködésével lehetett „szabadulni”. Volt olyan 

akadály, ahol át kellett szállni egyik csónakból a másikba, sőt egy helyen a parton kellett 

tovavonszolni a járműveket, majd ismét vízre bocsátani. Közben persze a lebegő és gyökerező 

hínár fajait is megismerhettük (vízitök, békalencse, sulyom, rucaöröm, gyékény, vízi hídőr, 

békatutaj, sások stb.). Fél háromkor kötöttünk ki. Ezen a napon volt a szecskaavató és este 

házigazdánk meglepetésként befűtötte a szaunát is. Vacsorára milánói makarónit készítettünk, 

melyből másnap délre is maradt. 

Júl. 27. (vasárnap): Délelőtt átgyalogoltunk Sonkádra, ahol részt vettünk az Európa Nostra 

díjas templomban tartott református istentiszteleten. Nagy élmény volt a csodálatos 

környezetben hallgatni Isten igéjét. Hazafelé több időnk volt, ezért ismét növény- és 

állatismeret gyakorlatot tartottunk. Volt, amit ismételtünk, de találtunk „új” fajokat is. Délután 

vetélkedőt tartottunk mindabból, amit a héten megtapasztaltunk, láttunk, vagy előadásból 

megismertünk. 3-4 fős csapatok vetélkedtek; volt totó, kiselőadás, növényismeret, 

„szagminta”, tapogatós és villámkérdések is. Minden csapatnak jutott ajándék. Az egyéni és 

csapatmunka jutalmazására az ÁNTSZ által felajánlott könyveket illetve folyóiratokat 

osztottunk, az előző évekről is maradtak még apróságaink. A szobatisztasági versenyt 

édességgel honoráltuk. Este Tormássi Évi kezdeményezésére újítottunk és szalonnasütés 

helyett grilles vacsorát készítettünk. Házigazdánk dinnyével lepte mag a társaságot. Az 

alkalmat jó hangulatban, dalolással és játékkal fejeztük be.  
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Júl. 28. (hétfő): Reggeli és gyors rendrakás, takarítás után hazaindultunk. 

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

ismerettel gyarapodtunk. Köszönjük az alapítványi és egyéb támogatásokat! Köszönöm Fauszt 

Andrásnak és Tormássi Évinek a sok-sok segítséget! 

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

 

 

Bonyhád, 2008. augusztus 18.  

 

 

 

                                                                                                             Nagy Andrea 

                                                                                                               táborvezető 

 

 

 

Pénzügyi beszámoló 

Biológiatábor 

Kölcse, 2008. július 22-28. 

 

 

 

Bevételek   

 a részt vevők befizetése  

19 x 19 000 Ft 

  2 x 17 000 Ft 

  2 x 13 500 Ft 

 

361 000 Ft 

  34 000 Ft 

  27 000 Ft 

 

422 000 Ft 

 az iskolai alapítványtól   91 000 Ft 

 tavalyról maradt   19 868  Ft 

 

Összes bevétel:  532 870 Ft 

   

Kiadások   

 szállás, mosatás (26 fő) 

utazás, szállítás 

belépők, szakvezetés 

eszközök (filmek, térkép, ajándék, 

gyógyszer, előhívás) 

156 000 Ft 

237 285 Ft 

  45 100 Ft 

  15 727 Ft 

     

 étkezés, tisztítószerek    65 432 Ft 

Összesen:   519 545 Ft 



87 
 

 

Maradvány:  következő évre félretéve   13 325 Ft 

 

 

 

 

A vetélkedő anyaga 

 

 

TOTÓ  (5 perc – 13+1  pont) 

 

 

1. Melyik településen született Móricz Zsigmond? 

1.  Kölcse 

2.  Tivadar 

3.  Tiszacsécse 

 

2. Melyik településhez köthető a diónemesítés? 

1. Milota 

2. Penyige 

3. Nagyar 

 

3. Melyik tájegységen fekszik Kölcse? 

1. Szatmári-síkság 

2. Beregi-síkság 

3. Beregi-Tiszahát 

 

4. Hol van a Petőfi-fa? 

1. Tivadar 

2. Tiszacsécse 

3. Nagyar 

 

5. Mi a pontos címe Petőfi Tiszáról írt versének? 

1. A Tiszánál 

2. A Tisza 

3. Tisza 

 

6. Melyik településhez kötődik a „Szilvárium”? 

1. Milota 

2. Penyige 

3. Nagyar 
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7. Hol van Magyarország egyetlen működő vízimalma? 

1. Tarpán 

2. Szatmárcsekén 

3. Túristvándiban 

 

8. Hol láttunk szárazmalmot? 

1. Szatmárcsekén 

2. Tarpán 

3. Csarodán 

 

9. Hol van a „mezítlábas Notre Dame”? 

1. Tákoson 

2. Csarodán 

3. Sonkádon 

 

10. Milyen felekezethez tartoznak a térség templomai? 

1. evangélikus 

2. református 

3. katolikus 

 

11. Melyik társulás nem jellemző a területre? 

1. cseres-tölgyes 

2. gyertyános-tölgyes 

3. keményfa-ligeterdő 

 

12. Melyik növény virágpora okoz leggyakrabban allergiát? 

1. macskafarkú veronika 

2. vadmurok 

3. parlagfű 

 

13+1. Hol ered a Kis-Szamos? 

1. a Keleti-Kárpátokban 

2. az Erdélyi-szigethegységben 

3. a Máramarosi-havasokban 

 

 

NÖVÉNYHATÁROZÁS 

2 db növény felismerése, meghatározása, magyar név, latin név, család – 4 perc alatt (2x2 

pont) 

 

 

KISELŐADÁS 

(nem maradt fenn a téma) 



89 
 

 

TAPOGATÓS 

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

zacskóban (2 pont/minta) 

fenyőtoboz, szilfa termése, kocsányos tölgy levele, bojtorján termése, szilva termése 

 

SZAGMINTA FELISMERÉSE 

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

gilisztaűző varádics, farkasalma, menta, citromfű, mogyorós lednek 

 

VILLÁMKÉRDÉSEK (2-2 pont) 

rablós változat is (+2 és -1 pont) 

 

1. Hol van a Kölcséhez legközelebbi evangélikus gyülekezet? 

2. Hogy hívták a híres tenyészbikát? 

3. Mit jelent: A.B.F.R.A.? 

4. Mi van felírva a kölcsei evangélikus templom homlokzatára? 

5. Ki Tarpa híres szülötte? 

6. Hol jártunk az ukrán határnál? 

7. Mitől mezítlábas a tákosi „Notre Dame”? 

8. Melyik gyógynövény jó érrendszeri betegségre? 

9. Mi a tinktúra? 

10. Hány ember dolgozott a túristvándi malomban? 

11. Hány km-re van Túristvándi Kölcsétől? 

12. Mikor volt az utolsó nagy tiszai árvíz? 

13. Melyik településeket ért akkor nagy kár? 

14. Mi a patics(fal)? 

15. Hány ló hajtotta a tarpai szárazmalmot? 

16. Mi az a cinke? 

17. Milyen fafajok élnek a keményfa-ligeterdőben? 

18. Mit jelent az adventív? 

19. Melyik két falu között mentünk át a Tiszán? 

20. Mit nevezünk galériaerdőnek? 

21. Mi a helyi szilva neve? 

22. Milyen gyógyteát ittunk? 

23. Mit jelent a zonális társulás? 

24. Melyik nagyobb lélekszámú település: Kisar vagy Nagyar? 

25. Sorolj fel 3 ereklyenövényt! 

26. Sorolj fel 3 jellegzetes gyümölcsöt! 

27. Mit jelent az azonális társulás? 

28. Mi a jelentősége a „dzsungelgyümölcsös”-nek? 

29. Hol láttunk csónakos fejfákat? 

30. Mit jelent az extrazonális társulás? 

31. Milyen betegsége volt a gyerek Kölcseinek? 
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32. Hogy hívják a házigazdánkat? 

33. Melyik folyón csónakáztunk? 

34. Melyik árvízre emlékeztet a tivadari emlékmű? 

35. Miért dőltek össze akkor a házak? 

36. Milyen folyók szelik át a tájat ÉK-DNy irányban? 

37. Mi a neve a szerdai vezetőnknek? 

38. Mi a neve az általa bemutatott fás legelőnek? 

39. Hány betegségre jó az apró bojtorján? 

 

MUTOGATÓS 

saját csapatnak elmutatja a kihúzott fogalmat, időre megy  

A) keresztes vipera 

B) zöld varangy 

C) fehér gólya 

D) szürke marha 

E) füsti fecske 

F) gyöngytyúk 

 

 

 

Visszaemlékezés 

 

 

Évek múltával is úgy emlékezem vissza rá, hogy ez a tábor volt a legjobb, legkalandosabb. 

Kezdem ott, hogy Gerner Viktort és barátnőjét vittem magammal kocsival. Gergő nem jött, 

mert valami más programja akadt. A cél előtt nem sokkal baleset miatt megállítottak 

bennünket, kinéztem egy kerülőutat, de ehhez vissza kellett fordulnunk. Nagyon hosszú volt 

az út. Itthon már hetek óta aszály volt, mikor odaértünk örömömet fejeztem ki, hogy végre 

esik az eső. Háziasszonyunk (Takács Józsefné) kevésbé volt derűlátó, náluk már hetek óta 

minden nap esett. Nagyon kedves, vendégszerető asszony, aki szívvel és lélekkel látja el a 

vendégeit. A csónakokért, azok szállításáért, a szaunáért nem fogadott el egy fillért sem.  

A kerékpáros túra több szempontból is emlékezetes volt. Barczel Nikinek sikerült 

kiválasztania az egyetlen „használhatatlan” kerékpárt. Ez számomra egészen Szatmárcsekéig 

(haza út) nem derült ki. Mindig lemaradt, szegényt cseszegettem, hogy kicsit szedje össze 

magát, akkor viszont kipróbáltam a biciklijét. Hát – kétszer olyan nehezen lehetett tekerni, 

mint az enyémet, cserében fele olyan gyorsan haladt. Szóval katasztrófa volt. Szerencsére volt 

egy lovagunk, ha jól emlékszem Tekeli Tamás, aki cserélt vele és onnéttól ő kínlódott. Igaz 

férfierővel tekerte.  

Ezen a napon megtapasztaltuk, hogy mennyi szemetet, lomot hoz a Tisza, ha magas a víz a 

mederben.  

A csónakázás az evangélikus templomkertből indult. A lelkész és a házigazdánk bocsájtott 

bennünket útra. Igyekeztünk ésszerűen összeválogatni a csónakok legénységét. Mindegyikbe 

került felsőbbéves fiú és arányosan a többi korosztály. Felnőtt 3 járműbe jutott. Mi (az „én” 

csónakom) voltunk az utolsók. Az első akadályt könnyen vettük: a csónakot át kellett engedni 



91 
 

a bedőlt fa alatt, mi pedig sorban átléptük a törzset. András hozott fűrészt és így be tudott 

segíteni egy kajakos párosnak, akiknek nem sikerült ezen a módon átjutniuk, mert a járművük 

túl magas volt. A következő akadály a víz alatt keresztben fekvő fatörzs volt. Erre ráfutott a 

csónak és középtájon megfeneklett. Itt az volt a hatásos módszer, hogy a csónak súlypontján 

változtattunk, a hátsó emberek közül néhányan előre helyezkedtek, s így átbillent a jármű. Az 

elsők (ha jól emlékszem Marczona Dani csapata) végig figyeltek hátra is, ellátták 

jótanácsokkal a többieket. Nagyon jó csapat volt, mindenki figyelt a másikra, kisegítették 

egymást, ha kellett. A harmadik akadály kicsit megmozgatta a fantáziánkat. Itt két fatörzs volt 

párhuzamosan a víz alatt. Az első csónakot közös evezéssel áttolták, de a második így nem 

ment át. Nem volt mese, könnyíteni kellett a csónakon, át kellett szállni a szomszéd 

csónakokba, hogy átcsússzanak a járművek az akadály felett, aztán vissza és ezt mind a három 

maradék csónakkal el kellett játszani. Ehhez képest a folyamatos ágak közötti bujkálás semmi 

sem volt. Az átszállásnál leginkább Hopp Norbit féltettem. Aztán jött az utolsó próba. Ott már 

annyi törzs és ág volt a mederben, hogy lehetetlen volt tovább evezni. Itt látszott a megoldás: 

a parton kijárt ösvény jelezte, hol kell a csónakokat ki- és továbbvonszolni. Ezt is sikeresen 

megoldottuk. Elég sárosan szálltunk vissza. Útközben néha szitált az eső. Volt egy 

pihenőhely, házigazdánk elmagyarázta, hol szoktak kicsit kiszállni és energiát pótolni a 

hajósok. Ez simán ment. Túristvándiig csónakáztunk, ő már várt bennünket. Kitett egy lapot a 

partra Bonyhád felirattal. Nagyon csodálkozott, hogy milyen gyorsan teljesítettük a feladatot, 

azt mondta, hogy csak egy óra múlva várt bennünket, éppen most érkezett. A fiúk még 

felpakolták a csónakokat, aztán egy kis pihenés után hazagyalogoltunk. Nagy és maradandó 

élményben volt részünk. A gyerekek összetartása, egymás iránti szolidaritása is 

példaértékűnek bizonyult.  

A másnapi buszos túra első állomása Tarpa volt. Érdekes volt a szárazmalom, de még 

érdekesebb a mezőőr házánál tapasztalható vendégszeretet. Várnunk kellett a pálinkára (ez 

volt az egyetlen alkalom, amikor egy korty töményt ittunk a szecskák egészségére), mert az 

asszonyok kenyeret sütöttek. A férfiember ott téblábolt, de úgy tűnt, hogy rá nem bízzák a 

pálinkás-butykost. Elmondták, hogy készül a kenyér, mennyi rőzsével fűtenek be és simán 

kipróbálhatták a gyerekek a szövőszéket. Ami ismét hihetetlen, semmiféle anyagi viszonzást 

nem fogadtak el.  

A pénteki napunk is hosszúra sikeredett. Késő este került sor a táj néprajzi értékeire. Bizony 

éjfél körül Évivel a diákokkal együtt ásítoztunk az egyébként érdekes és értékes előadást 

hallgatva. A hímzések rejtelmeibe szeretett volna bennünket beavatni András.  

Tákoson egy 84 éves néni kalauzolt bennünket a templomban. Elmagyarázta, hogy miért 

„könnyű” újjáépíteni a hagyományosan készült házakat (a templomot is) egy-egy árvíz után. 

Megmutatta a paticsfalat a templomkertben.  

Az árvíz után felépült új házakat úgy tervezték (Makovecz iroda), hogy a hagyományos táji 

stílusjegyeket magukon viseljék. Nagyon tetszett ez a hozzáállás, a hagyományokhoz való 

ragaszkodás.  

Hazafelé Viktorékkal megálltunk Kenderesen és megnéztük a Halasy-Horthy kastélyt. 

Ettől a tábortól kezdve gyűjtöttem be előre nemcsak a diákok, de a szülők telefonos 

elérhetőségét is. Továbbá ettől kezdve volt differenciált a részvételi díj, mert többeknek volt 

olyan igazolványa, melyre ingyen vonatjegyet lehetett venni.   
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