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Kedves Táborozónk! 

 

 

Örömmel üdvözöllek a 2009-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 pályázati támogatáshoz jutnunk, ezért kifizethető 

lesz a részvételi díj. Ugyanakkor sajnos az idei évben nagyon megemelkedtek a szállásköltségek, ezért 

az iskolai és pályázati pénzből csak kevés ajándékot tudok vásárolni. 

Az utazási költséged – előzetes számításaim szerint – 6 000 Ft-ba, a szállásdíjad 13 500 Ft-ba fog 

kerülni. A kerékpárkölcsönzés díja 1 000 Ft, a burgenlandi (Léka) várbelépő kb. 1 500 Ft, erre 

jönnek még a helyi kiállítások belépői (kb. 500 Ft).  A maradék 1 500 Ft az étkezési 

hozzájárulásod. Amit ezen felül kapsz, az mind az iskolai alapítványnak és egy egyházi pályázatnak 

köszönhető (utóbbiról még semmi hír, ha nyerünk, akkor valószínűleg vissza tudok fizetni 1 000, 

esetleg 2 000 Ft-ot). Jelen állás szerint összesen 24 000 Ft-ot kell befizetned.    

 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. A közösbe (reggeli, ebéd) 

fogok venni margarin, lesz  lekvár és valamennyi szalámi, kolbász is. Utóbbi nem fog kitartani egész 

hétre. Velemben 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. A faluban van vegyesbolt, húsbolt, zöldséges és pékség 

is.  

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

„nyársaláshoz”. Ezt az első napon add be a „közösbe”, hogy tudjunk vele gazdálkodni (reggelihez 

felszolgálni, ha sok lenne)! 

 

Szállás: 

Velemben, a Kern-vendégházban lesz. Telefon: 94/… ….. Zuhanyzó, megfelelő tisztálkodási 

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

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

 

Utazás: 

Az autóbusz állomáson találkozunk augusztus 3-án 4.50-kor. A buszunk 5.00-kor indul a  

vasútállomásra. Az 5.16-as vonattal indulunk Bátaszékre, onnét tovább 6.25-kor Sárbogárdra, majd 

9.07-kor Székesfehérvárra, ahol éppen elérjük a 10.18-as Szombathelyre induló gyorsvonatot. Onnét 

13.08-kor indulunk tovább, Kőszegre 13.32-kor érünk, ekkor már csak egy buszozás és a végcélnál 

leszünk 14.18-kor. (Összes utazási idő: 9 óra 18 perc.) 

Hazafelé Velemből 7.18-kor indulunk. Vonatra 8.30-kor szállunk. Többszöri átszállás (Szombathely, 

Szentlőrinc, Dombóvár – 13.53-as érkezés) után várhatóan 15.15-kor érkezünk Hidasra. Busz van 

ehhez a szerelvényhez.  

Kérem, hogy amennyiben bármilyen problémád van az utazással kapcsolatban (máshol 

csatlakozol a csoporthoz, hazafelé máshol szállsz le vagy más irányba mennél stb.), akkor keress meg 

még a tanévzáró előtt, hogy időben találjunk megoldást! 
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Felszerelés: 

- túrázáshoz megfelelő, réteges ruházat, 

- lehetőség szerint egy váltócipő, 

- esőköpeny, 

- sapka, napszúrás ellen, 

- kis hátizsák a kirándulásokhoz, 

- biciklis fényvisszaverős mellény, 

- 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:  

 

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! 

 

Kérlek, hogy add meg a mobilod számát és valamelyik szülőd telefonos elérhetőségét! 

 

Ha rendszeresen szedsz gyógyszert, hozd magaddal, problémát jelentő betegségedet kérlek jelezd! Ne 

feledkezz meg a diákigazolványodról sem!  

 

Ha bármilyen kérdésed, problémád van, megtalálsz a gimiben vagy a következő telefonszámon: 74/…-

…. Mobilszámom (Csak a tábor ideje alatt él) 30/ … ….. 

 

Ezt az ismertetőt hozd magaddal, hátha segít! 

 

Jó készülődést, a nyárra jó pihenést, feltöltődést kívánok: 

 

                                                                                                   Nagy Andrea 

 

 

Bonyhád, 2009. június 8. 
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A résztvevők névsora 

 

 

7.a osztály: 

Csuma-Kovács Rita 

Filo Tamás 

Illés Rebeka 

László Vanessza 

Ömböli Réka 

Szabó Bianka 

8.a osztály: 

Csuma-Kovács Ádám 

Frank Evelin 

György Eszter 

9.a osztály: 

Fehér Adél 

Kerekes Olivér 

Hambuch Márk 

Kovács Imola 

Knipl Zsanett 

Tekeli Tamás 

Vogronics Patrik 

9.c osztály: 

Tornóczky Márton 

10.a osztály: 

Kerekes Dávid 

10.c osztály: 

Kalauz Luca 

11. a osztály: 

Nagy Róbert 

11.b osztály: 

Pirisa Tímea 

11.c osztály: 

Kürthy Anna 

 

Kísérők: 

Fauszt András 

Nagy Andrea 
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Szakmai beszámoló 

Ökológia tábor 

2009. aug. 3-9. 

Velem  

 

Idei biológia-táborunkat a Kőszegi-hegységben tartottuk. Szállásunk Velemben, a Kern-

vendégházban volt. Sok év óta ez volt az első táborhely, ahol nem takarítással kezdtük a 

programot. A kulturált környezet a diákok hozzáállását is meghatározta: vigyáztak a rendre és 

tisztaságra. 

26 érdeklődőből végül 22-en fizették be a részvételi díjat és vettek részt a táborban. Sajnos 

Tormássi Éva kolléganőnek is közbejött egy kis családi problémája, így Fauszt Andrással 

ketten „tartottuk a frontot”. Jómagam autóval utaztam és szállítottam a szükséges felszerelést, 

András a gyerekekkel vonattal és busszal közlekedett.  

Hétfő délután háromra sikerült elfoglalni a szállást. Ezen a napon a környékkel ismerkedtünk: 

Novákfalván nemzeti érzelmeinkben erősödtünk, majd megpróbáltuk megtekinteni 

Kőszegszerdahely vízimalmát. Hazafelé növényeket határoztunk. Este bográcsgulyást főztek 

az ügyeletesek. Szerencsére megérkezett a hidegfront is némi esővel és három napra szóló 

lehűléssel. Este a Kőszegi-hegység földrajzi jellemzőiről (F. A.) és élővilágáról (N. A.) 

tartottunk egy kis „fejtágítót”.  

Kedden délelőtt az esőre való tekintettel a kialakított csapatok kiselőadásokat tartottak 

Burgenlandról, Léka-váráról és Lékáról, a környék védett öreg fáiról, a páneurópai piknikről 

és a határnyitásról, Kőszeg nevezetességeiről és az Írottkő Natúrparkról. Délre elállt az eső, 

átgyalogoltunk Bozsokra, ahol megnéztük a Sibrik-kastélyt és védett parkját, majd 

megcsodáltuk a falu régi, de szépen felújított házait. Ezután pedig felmentünk a Kalapos-

kövekig. Útközben gyom, hegyi kaszáló, bükkös és gyertyános-tölgyes, hegyi égeres 

társulásokat tanulmányoztunk, illetve megismertük a helyi fenyveseket és 

szelídgesztenyéseket is. Este határoztunk és természetesen főztünk.. Zöldségleves és 

túrós/sajtos/kakaós/lekváros tészta volt a menü.  

Szerdán Kőszegre utaztunk. A történelmi városmag megtekintése után kerékpárra ültünk és 

irány Burgenland. Léka (Lockenhaus) vára volt az úticélunk. Nemcsak a várat és kiállításait, 

hanem a városka templomát és az altemplomban lévő Nádasdy-kriptát is felkerestük. 

Ausztriában kiváló kerékpárutak vannak, és a táj is nagyon szép volt. A tervezett lékai 

fürdőzés – az időjárásra való tekintettel – elmaradt. Hazafelé viszont csapatunk néhány tagja 

versenynek tekintette a kerékpározást, így a szomszéd faluig tévedtek, mi pedig kb. fél órát 

vártunk rájuk. Kőszegen még megnéztük a Chernel-kertet és a Brechtold István 

Látogatóközpont kiállítását. Volt egy kis szabadprogram is. Este előadások voltak egészséges 

táplálkozás és társulástani ismeretek témakörben. Milánói makarónit főztünk.  

Csütörtökön Eresztvénymajorban nemezeltünk és megismerkedtünk a cáki védett pincesorral 

és a kőszegszerdahelyi helytörténeti kiállítással. Este megtartottuk a szecskaavatónkat. Ezen a 
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reggelen az egészséges táplálkozás jegyében különböző salátákat készítettünk és 

fogyasztottunk, este aztán kevésbé tudatos módon nyárson sülteket ettünk.   

Pénteken kis eltévedés és útvonal-módosítás után a Szent-Vid kápolnához kapaszkodtunk fel, 

majd tovább az Írottkőhöz. Ott kis csalódás ért bennünket, mert az Árpád-kilátó felső szintje 

le volt zárva, de kárpótolt bennünket a jó levegő. Átruccantunk Ausztriába is néhány 10 méter 

erejéig. A hegytetőn nyíres-csarabos társulással ismerkedtünk, útközben pedig a kedden 

megismert társulásokat ismertük fel. A menü csirkepörkölt volt uborkasalátával. Este 

folytatódott a növényhatározás.   

Szombaton hosszú túrára indultunk. Első állomás a Vörös-kereszt volt, ahol Robit stílszerűen 

elsősegélyben kellett részesítenem. Ezután értük el az Óvár-kilátót, majd a Hétforrás 

következett. Az út nagyon meredek volt, jól kiizzadtunk mire újból felkapaszkodtunk a 

kilátóhoz. Ezen a napon a gyerekek „megtáltosodtak”, alig győztem leellenőrizni a 

meghatározott növényeiket – útközben is dolgoztak. Este a vacsora (paprikáskrumpli) után 

vetélkedőt tartottunk. Sajnos ismét esett, így eléggé össze kellett húznunk magunkat a szűk 

társalgóban. Az egyházi pályázatnak köszönhetően idén ismét sikerült többféle ajándékkal 

jutalmazni a legjobbakat. 

Vasárnap reggel gyors pakolás és  takarítás után indultunk haza. Korán – délután fél négykor 

már itthon is volt a csapat nagy része. 

A táborhoz az iskolától és az evangélikus egyháztól kaptunk támogatást. Köszönjük. 

Köszönöm minden résztvevő fegyelmezett magatartását, vidámságát és Fauszt András 

segítségét! Remélem, hogy jövőre ismét meg tudjuk rendezni táborunkat! 

 

 

 

Bonyhád, 2009. augusztus 24.  

 

 

 

                                                                                                             Nagy Andrea 

                                                                                                               táborvezető 
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Pénzügyi beszámoló 

Biológiatábor 

Velem, 2009. július 3-9. 

 

 

 

Bevételek   

 a részt vevők befizetése  

21 x 21 000 Ft 

  1 x 17 000 Ft 

   

 

441 000 Ft 

  17 000 Ft 

 

458 000 Ft 

 az iskolai alapítványtól 

egyházi pályázaton elnyert 

tavalyról maradt 

 125 000 Ft 

   70 000 Ft 

   13 325  Ft 

 

Összes bevétel:  666 325 Ft 

   

Kiadások   

 szállás, mosatás (24 fő) 

utazás, szállítás 

belépők, szakvezetés 

eszközök (filmek, térkép, ajándék, 

gyógyszer, előhívás) 

316 000 Ft 

130 205 Ft 

  51 195 Ft 

  33 779 Ft 

     

 étkezés, tisztítószerek    95 925 Ft 

Összesen:   627 104 Ft 

 

Maradvány:  következő évre félretéve   39 221 Ft 

 

 

 

A vetélkedő anyaga 

 

 

 

EGYÉNI PONTOK ALAPJÁN 

a csapatok egyéni pontszámait összeadjuk, elosztjuk a csapat létszámával, így az első 

helyezettől az utolsóig: 6-5-4-3-2-1 pontot adunk 

 

 

TOTÓ  (5 perc – 13+1  pont) 
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1. Milyen kőzetekből áll a Kőszegi-hegység? 

1. andezit, bazalt 

2. kristályos palák 

3. mészkő, homokkő 

 

2. Hány m magas a Kőszegi-hegység legmagasabb csúcsa? 

1. 840 

2. 848 

3. 884 

 

3. Mennyi az átlagos csapadékmennyiség az Alpokalján? 

1. 500 mm 

2. 500-800 mm 

3. 800 mm felett 

 

4. Melyik településen van a Sibrik-kastély? 

1. Velem 

2. Bozsok 

3. Kőszegszerdahely 

 

5. Mi Burgenland székhelye? 

1. Eisenstadt 

2. Ebenfuhrt 

3. Wiener Neustadt 

 

6. Mikor volt a „páneurópai piknik”? 

1. 1989 

2. 1998 

3. 1999 

 

7. Hol van a Stirling villa? 

1. Velem 

2. Bozsok 

3. Kőszegszerdahely 

 

8. Milyen jelzésen juthatunk Eresztvénymajorba? 

1. piros sáv 

2. kék kereszt 

3. zöld háromszög 

 

9. Milyen fajtájú idős fa van a majorban? 

1. atlaszcédrus 

2. libanoni cédrus 

3. oregoni hamisciprus 
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10. Mi Kőszeg patakjának osztrák neve? 

1. Pinka 

2. Güns 

3. Rohonc 

 

11. Melyik történelmi magyar család síremlékei vannak Léka település templomában? 

1. az Eszterházy család 

2. a Kanizsai család 

3. a Nádasdy család 

 

12. Mi Rattersdorf magyar neve? 

1. Patkányfalva 

2. Rőtfalva 

3. Pervány 

 

13+1. Hány történelmi vármegyénk volt Trianon előtt? 

1. 54 

2. 64 

3. 72 

 

TAPOGATÓS 

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

zacskóban (2 pont/minta) 

kocsánytalan tölgy termése, kocsányos tölgy termése, szelídgesztenye, cédrus toboz, bükk 

termése 

NÖVÉNYFELISMERÉS 

könyv segítségével is lehet, akkor kevesebb pont (max. 3 pont/növény) 

 

KŐZET és ÁSVÁNYFELISMERÉS (2-2 pont) 

kvarc, zöldpala, csillámpala, dolomit, kvarcitos fillit,  

 

SZAGMINTA FELISMERÉSE 

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

fekete bodza, cickafark, menta, murok, duglászfenyő 

 

VILLÁMKÉRDÉSEK (2-2 pont) 

rablós változat is (+2 és -1 pont) 

 

1. Milyen patak okozta az árvízkárokat Velemben? 

2. Miért pusztultak ki Cákon a szőlőültetvények? 

3. Melyik két család birtokhatárán volt az Írottkő? 

4. Miről kapta a nevét a Hétforrás? 

5. Kinek a nevét viseli a kőszegi gimnázium? 
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6. Milyen kőzetből vannak a Kalapos-kövek? 

7. Mi a metamorfózis? 

8. Milyen korú a Kőszegi-hegység? 

9. Melyik társulás jellemző a sekély talajú hegygerincekre? 

10. Melyik a hegyvidék legfényszegényebb társulása? 

11. Mit jelent a klímazonális társulás? 

12. Milyen különleges fás társulások vannak a területen? 

13. Milyen klímabefolyásra utal a szelídgesztenye jelenléte? 

14. Milyen éghajlati hatások érvényesülnek még a helyi időjárásban? 

15. Mi a neve annak a harangvirágnak, mely kizárólag itt fordul elő hazánkban? 

16. Melyik fakopáncs él Magyarországon belül csak itt? 

17. Melyik lepkefajra jellemző ugyanez?  

18. Milyen nemzetséghez tartoznak a következő előtagú (megkülönböztető nevű)  

növények? osztrák- és alpesi ……. 

19. Milyen nemzetséghez tartoznak a következő előtagú (megkülönböztető nevű)  állatok? 

kárpáti-, alhavasi- és feketebordás ………. 

20. Mit jelent az intrazonális kifejezés? 

21. Sorolj fel legálabb hátrom klímazonális társulást a területről! 

22. Sorolj fel legalább három intrazonális társulást a területről! 

23. Melyik a leggyakrabban használt ízfokozó? 

24. Milyen hatásai lehetnek az ízfokozóknak? 

25. Mi célt szolgált a lékai titkos terem? 

26. Mi a legendája a lovagterem vérfoltjának? 

27. Milyen érdekessége volt a vár konyhájának? 

28. Mi a vasszűz? 

29. Miért végezték ki Nádasdy Ferencet? 

30. Ki volt a vár tulajdonosa a Nádasdyak után? 

31. Mik a transz-zsírsavak? 

32. Miért károsak a szervezetre? 

33. Mit jelent a mennyiségi és minőségi éhezés? 

34. Mit jelent az esszenciális aminosav és zsírsav kifejezés? 

35. Mi a különbség a tápanyag és a táplálék között? 

36. Milyen hatásuk van a kén-vegyületeknek az élelmiszerekben (miért használjuk őket)? 

37. Hogy hívják a kőszegi vár közelében lévő patikamúzeumot? 

38. Mi a neve az ország legrégebben működő szállodájának? 

39. Mi a neve a Kőszeg főterén álló templomnak? 

40. Mikor volt a várostrom? 

41. Mi emlékezteti ma a kőszegieket a győzelemre? 

 

 

MUTOGATÓS 

saját csapatnak elmutatja a kihúzott fogalmat, időre megy (2 perc – 3 pont) 

1. kecskesajt 

2. biotermék 
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3. nemezelés 

4. lovagterem 

5. kerékpártúra 

6. ügyeletes 

 

Eredmények:  

egyéni (heti pontgyűjtés): 

Kalauz Luca               124 pont 

Szabó Bianka             100 pont 

Kürthy Anna                89 pont 

Fehér Adél                   77 pont 

Illés Rebeka                 72 pont 

Kovács Imola               70 pont 

Csuma-Kovács Ádám  64 pont 

Tornóczky Márton       64 pont 

Nagy Róbert                 64 pont   

Knipl Zsanett               62 pont         

 

csapatverseny: 

PPPU, csapatkapitány: Nagy Robi                              64 pont 

Indiánok, csapatkapitány: Kalauz Luca                       53,5 pont 

Szalamandrák, csapatkapitány: Kovács Imola             50,5 pont 

HNICS, csapatkapitány: Tekeli Tamás                        49 pont 

Függönykarnis, csapatkapitány: Csuma-Kovács Rita  47 pont 

Főnixmadarak, csapatkapitány: Illés Rebeka               42 pont 

 

 

 

 

Visszaemlékezés 

 

 

Három kísérővel indult a tábor szervezése. Tormássi Évi az utolsó pillanatban lépett vissza, 

mert a fia felborult motorral, orvoshoz kellett vinnie. Ez volt az utolsó alkalom, amikor Fauszt 

András velünk volt.  

A szállás nagyon szép volt (igaz az ára is). Az előző évvel szemben, ahol ingyen szerveztek 

nekünk csónaktúrát, itt még a tűzifát is kifizettük – alkalmanként 500 Ft-ot. Velemben lakott 

Törőcsiki Mari, a gyerekek többször találkoztak vele a boltban. Egyébként a házát le is 

fényképeztük. Nagyon meglepődtünk, hogy a környéken a falvakban, de még Kőszegen is él a 

becsületkassza intézménye. Különböző zöldségek, gyümölcsök vagy virágcsokrok voltak kis 

asztalkákra kihelyezve, mellette a gyűjtőedény. Mindenhez oda volt írva az ára is. Egyedül a 

mézet nem rakták ki, annak vásárlásakor be kellett csengetni. Szelídgesztenyemézről még 

soha nem hallottam, de itt vettem egy üveggel.  
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Az Óvárnál a fiatalok kiakasztottak, mert úgy ugráltak át az egyik falról a másikra, mint a 

szöcskék. Én meg üvöltöttem velük, mert alattuk 2-2,5 méter mélység volt.  

A burgenlandi kerékpározás is emlékezetesre sikerült. Először is meglepődtünk, hogy 

Ausztriába milyen szuper kerékpárutak vannak. A minőségük vetekszik a hazai főutakéval, a 

jelölésük is kiváló. Ennek ellenére a csapat „sietősebb” részének sikerült eltéveszteni a határ 

felé vezető utat. Az volt a megállapodás, hogy előre mehetnek, de a határnál várjanak meg 

minket. Mikor odaértünk, nem voltak sehol. Elkezdtünk utánuk telefonálni, de mivel pont a 

határzónában voltunk a telefonszámokon nem jelentkezett be senki. Végre valaki felvette. 

Bemutatkozás nélkül mondtam a telefonba: „Azonnal forduljatok vissza, rossz felé mentek!” 

A vonal túloldalán megszólalt egy női hang: „Valami probléma van tanárnő? Rita itthon 

hagyta a telefonját, azon beszélek.” Innéttől még az anyukát is nyugtatgatnom kellett. Persze a 

gyerekek viszonylag hamar rájöttek a tévedésre, ügyesen megkérdezték a falusiaktól, hogy 

hol vannak és a telefonálgatás végétől számított kb. fél óra után egyesült a csapatunk. A 

kerékpárok jó műszaki állapotban voltak. Ha jól emlékszem, a Chernel-kertbe is azokon 

mentünk. A várban vettük fel és adtuk le őket.  

Velemben megnéztük azt a bunkert, ahol Szálasi Ferenc 1944-ben a magyar királyi koronát 

őriztette. Novákfalva is érdekes volt számunkra, szép környezetben lévő kis házakban lehet 

megszállni, miközben minden a Trianoni békediktátumra emlékezteti a látogatót.  

Tornóczky Marci remek kis összefoglalót írt a táborról. El is küldte az Evangélikus életnek, 

de nem reagáltak rá. Én is elkértem, de nem találom az anyagaim között. Nagyon sajnálom. 

A plakát (felhívás) hiányzik, de arra emlékszem, hogy szójátékkal kezdődött: Gyere velem 

Velembe! 
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