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BIOSZTÁBOR 2010. 
Vászoly-Balatonfelvidék 

 

 

Program: 
Az idei tanév végén a Balatonfelvidékre szervezzük táborunkat.  

Szállásunk Vászolyban a Gádor Tábor-ban lesz. Onnan barangoljuk be a 

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

hagyományos emberi tevékenységekkel. 

 

Terveink címszavakban: 
 

Gyalogtúra  Nagyvázsonyba, Balatonudvariba, (esetleg a Tihanyi-félszigeten),  

Pécselyre; 

Kerékpártúra a Káli-medencébe VAGY barlangászat a balatonedericsi Csodabogyós-

barlangban; 

Főzés, mosogatás, takarítás, bevásárlás, növényhatározás, csillagnézés, csuhéfonás, 

játék, ének – BIOLÓGUS-induló, fürdés a Balatonban (legalább egyszer);  

Vetélkedő, jókedv, fegyelem; 

                 

 

Az időpont: 2010. augusztus 2-8. (hétfő-vasárnap) 

 

Jelentkezés: 5000 Ft előleg befizetésével Nagy Andrea tanárnőnél. A férőhelyek 

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

túljelentkezés esetén egyéb szempontokat is figyelembe veszünk (tanulmányi és 

közösségi munka, magatartás). Az előleg visszafizetésére akkor van lehetőségünk, 

ha a tartalékosok közül valaki „be tud ugrani”.  

 

Jelentkezési határidő: 2010. március 5. (előleg befizetésével!) Az időpont 

betartása fontos, mert a szálláson előleget kérnek!!! 

 

Részvételi díj: várhatóan 23-25 000 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, 2010. január 17. 

 

 

Nagy Andrea, Tormássi Éva 
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Kedves Táborozónk! 

 

 

Örömmel üdvözöllek a 2010-es év leendő biológustáborozóinak körében!  

 

Először a költségekről szeretnélek tájékoztatni. A tábor számodra kevesebbe fog 

kerülni, mint az önköltség. Szerencsére idén is kapunk támogatás az iskolai 

alapítványtól, de egyéb pályázaton nem nyertünk. Tavalyról maradt 39 000 Ft-unk. 

Sajnos az idei évben tovább emelkedtek a szállás- és utazási költségek (a Balaton 

környékére egyébként is jellemző a drágaság). Az utazási költséged – előzetes 

számításaim szerint – 6000 Ft-ba, a szállásdíjad 18 000 Ft-ba fog kerülni. A 

kerékpárkölcsönzés díja 2000 Ft, vagy ha sikerül elintéznem a barlangtúrát az kb. 

3000 Ft lesz. Amit ezen felül kapsz, az mind az iskola alapítványának köszönhető. Jelen 

állás szerint összesen 25 000 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 margarint, lesz lekvár és valamennyi 

szalámi, kolbász is. Utóbbi nem fog kitartani egész hétre. Vászolyban van bevásárlási 

lehetőség. A résztvevők megrendeléseit (tej, kenyér) minden nap továbbítjuk a bolt felé 

és reggelenként közösen - az ügyeletesekkel - megyünk érte. Az egyéb élelmiszereket 

mindenki maga szerzi be. Nem szükséges tehát egész heti hidegélelmet cipelni. Az első 

napra igen, de vacsorát akkor is készítünk. 

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

kolbászt a „nyársaláshoz” és néhány szem krumplit, hagymát! Ezt az első napon 

add be a „közösbe”, hogy tudjunk vele gazdálkodni (esetleg reggelihez felszolgálni, ha 

sok lenne)! 

 

Szállás:  Vászolyban, a Gádor Táborban lesz. Telefon: 87/…-…. Zuhanyzó, megfelelő 

tisztálkodási lehetőségek biztosítottak. Konyha és szabadtéri tűzrakóhely is 

rendelkezésünkre áll. Az elhelyezés 4-6-10 ágyas szobákban lesz, nagyon fontos, hogy a 

szálláson rendet tarts magad körül!  

 

Utazás:  A találkozóhely ezúttal Nagymányok vasúti megálló (mert Hidas-Bonyhádra 

nem megy a vonatunkhoz busz). Augusztus 2-án 6.35-kor találkozunk (Bonyhádról 

Nagymányokra 6.15-kor indul buszjárat, ezzel 6.26-ra lehet kiérni). A vonat 6.47-kor 

indul Dombóvárra, onnét tovább 8.11-kor Kelenföldig, majd 10.23-kor Balatonfüredre, 

ahol 20 percünk lesz, hogy elérjük a buszt (13.15), ami Vászolyig visz bennünket. 

13.43-kor érkezünk a faluba. (Összes utazási idő: 7 óra 10 perc.) 

Hazafelé Vászolyból  8-án 10.15-kor indulunk. Balatonfüreden 10.43-kor leszünk. 

Vonatra 11.02-kor szállunk. Többszöri átszállás (Székesfehérvárra 12.15-kor érkezünk, 

továbbindulunk Pusztaszabolcsra 13.10-kor - érkezés 13.44, onnét Dombóvárra 14.06-

kor – érkezés 15.55-kor Dombóvárról az utolsó vonat 16.20-kor indul) után várhatóan 

17.13-kor érkezünk Hidasra. Busz nincs ehhez a szerelvényhez. Nagymányokon le 

lehet szállni és vagy éppen elér az ember egy buszt, vagy vár egy órácskát és azzal 

mehet tovább Bonyhádra. A személyautó is megoldás. 

Kérem, hogy amennyiben bármilyen problémád van az utazással kapcsolatban 

(máshol csatlakozol a csoporthoz, hazafelé máshol szállsz le vagy más irányba mennél 
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stb.), akkor keress meg még a tanévzáró előtt, hogy időben találjunk megoldást és 

úgy vegyem a menetjegyet! 

 

 Felszerelés: 

 

- túrázáshoz megfelelő, réteges ruházat,  

- lehetőség szerint egy váltócipő, 

- esőköpeny, 

- sapka, napszúrás ellen, 

- fürdőruha,  

- kis hátizsák a kirándulásokhoz, 

- biciklis fényvisszaverő (kukás) 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 gimnáziumban 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, 2010. június 6. 
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A résztvevők névsora 

 

7.a osztály:  

Árvai Lujza  

Füller Noémi  

Gáspár Zita  

Kolozsi Zsófia 

Meszlényi Valéria  

8.a osztály: 

Baricz Niki 

Csuma-Kovács Rita  

Filo Tamás  

Gänszler Gabriella  

Illés Rebeka 

Ömböli Réka 

Schumacher Nóra  

Szabó Bianka 

Tóka Orsolya  

9.a osztály: 

Csuma-Kovács Ádám  

Frank Evelin 

Molnár Ákos  

9.b osztály: 

Kalauz Judit   

9.c osztály: 

Kalamár Laura  

10.a osztály: 

Hambuch Márk  

Tekeli Tamás  

Vogronics Patrik  

10.c osztály: 

Tornóczky Márton  

11.a osztály: 

Mailach Petra  

11.c osztály: 

Kalauz Luca  

 

Kísérők: 

Nagy Andrea 

Tormássi Éva 

Róth Gergő (néhány napig) 

 



116 
 

Szakmai beszámoló  

Ökológiai tábor 

2010. aug. 2-8.  

Vászoly 

 

 

 

 

Idei biológia-táborunkat a Balaton-felvidéken tartottuk. Szállásunk Vászolyban, a 

Gádor táborban volt. A tavalyi táborhelyhez hasonlóan ismét rendkívül igényes 

elhelyezésünk volt. Egy régi kisnemesi lakóházat újított fel a tulajdonos. A közösségi 

termek a földszinten, a lakószobák és a fürdőszobák az emeleten voltak.  A kulturált 

környezet a diákok hozzáállását is meghatározta: vigyáztak a rendre és a tisztaságra. 

A 25 jelentkezőből 24-en vettek részt a táborban, egy fő az első napon megbetegedett és 

hazautazott. Tormássi Éva kolléganőmmel ketten vezettük a tábort. Évi a diákokkal 

utazott, én autóval mentem és szállítottam a szükséges felszerelést. 

 

Hétfő délután háromra sikerült elfoglalnunk a szállást. Ezen a napon a faluval és 

környékével ismerkedtünk: Megkerestük a víziszínpadot és a vízfolyásokat tápláló 

forrásokat, megnéztük a katolikus templomot és a templomkert I. és II. világháborús 

hősöknek emléket állító kopjafáit. Este bográcsgulyást főztek az ügyeletesek. Utána a 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park természeti és kultúrtörténeti értékeiről tartottam egy kis 

„fejtágítót”. 

 

Kedden Dörgicsét vettük célba. Jelzés nélküli erdei úton, majd nyiladékon, végül 

bozóton keresztül értünk Alsódörgicsére, ahol Boldogasszony tiszteletére szentelt 

templomromot látogattuk meg. Útközben cseres-tölgyes társulást tanulmányoztunk, 

illetve megismerkedtünk a tarvágás és felújító vágás különbségeivel (T.É.), a szélhatás 

jelenségével és az irtásterületek  növényzetével. Felsődörgicsén Szent Péterre 

emlékeztető templomromot és az újabb evangélikus templomot néztük meg, majd Nagy 

István szobrászművész szabadtéri tárlatát. (Neki egy lányalakos szobra van Bonyhádon.) 

Kisdörgicsére egy festői völgyön át jutottunk, ahol bokorerdővel ismerkedtünk, és persze 

újabb templomrom (Szent Miklós) következett. Rápillantottunk még a XVIII. századi 

boltíves kőhídra is. Délután kézművesfoglalkozáson ismerkedtünk a 

„szalmatechnikával”. Este határoztunk és természetesen főztünk. Bableves és palacsinta 

volt a menü. A palacsinta elkészítését Évi és a fiam vállalták. A bab nem főtt meg 

rendesen, a kényesebbek kiválogatták a kevésbé puha szemeket. A fejtágítót Évi tartotta 

Nagyvázsonyról.  

 

Szerdán programot cseréltünk: Nagyvázsony helyett Pécselyre indult a csapat. A túrát 

Gergő (fiam) vezette, én az orvoshoz vittem egy gyereket. A Zádorvárat valahogy 

elkerülték, de kárpótolta a társaságot a gyönyörű kilátás a Tihanyi-félszigetre. Pécselyen 

több kedves régi ház mellett vezetett az út. Útközben molyhos-tölgyes, cseres-tölgyes és 

bokorerdei társulásokat tanulmányoztak a diákok. Este csirkepörköltet főztünk. Évi és 

Füller Noémi a gyógynövényekről tartottak ismertetőt.  

 

Csütörtökön különbusszal utaztunk Balatonedericsre. A csapat fele először a Nagy 

Endre Múzeumot látogatta meg, másik fele pedig a barlangtúrára indult. Aztán 

váltottunk. A túra nagyon izgalmas és érdekes volt: overálba és sisakba beöltözve, 

kúszva-mászva fedeztük fel a Csodabogyós-barlangot. Előtte azonban még meg kellett 
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közelítenünk a bejáratot is egy ¾ órás erdei kapaszkodó során. A hegyoldalban a 

molyhos-tölgyes, a cseres-tölgyes és a bokorerdő aljnövényzetével ismerkedtünk. Este 

paprikás krumplit készítettünk. Évi a környéken termesztett gyümölcsökről, azok 

művelési módjáról beszélt.  

 

Pénteken a reggeli felhőszakadás miatt nem indultunk útnak Nagyvázsony felé, helyette 

növénymorfológia és környezetvédelmi problémák kerültek porondra. Ebéd után 

(milánói makaróni) akartunk útra kelni, de ismét eleredt az eső, ezért a társulástani 

felmérés készítésének elméletét vettük át. Aztán a közeli erdőben készítettünk egy-egy 

cönológiai felmérést. Minden csapat más jellegű élőhelyet kapott: erdőszél, öreg cseres-

tölgyes, fiatal cseres-tölgyes, felújító vágás széle és erdei ösvény. Az eredményeket 

otthon összegeztük. Visszafelé Évi relaxációs gyakorlatra tanította a csapatot, majd erdei 

csendjáték következett. Vacsorára maradékot és hideget ettünk. Ezen a napon tartottuk a 

szecskaavatót is. Este az emberiség legégetőbb környezetvédelmi gondjairól 

beszélgettünk. 

 

Szombaton Balatonudvari volt a célpont. Utunk bükkösön, tölgyeseken, bokorerdőn és 

végül szőlők között vezetett. Megfigyelhettük a tájra jellemző présházakat, felhagyott 

szőlőket, mandulásokat. A hűvös idő ellenére megmártóztunk a vízben. Megfigyeltük a 

part menti nádast, láttunk vízisiklót és bütykös hattyút. Hazafelé a szív alakú sírköveket, 

majd a Balaton-felvidék legöregebb bükkfáját is megnéztük. Az út végén jó kis záporesőt 

kaptunk. Este vetélkedőt tartottunk a héten megtanult ismeretekből, majd 

szalonnasütéssel és énekszóval zártuk a tábort. 

 

Minden nap volt lehetőség növényhatározásra, ezzel pontokat lehetett szerezni az egyéni 

és csapatversenyhez is. Esténként az előadások után énekléssel fejeztük be a napot. 

 

Vasárnap reggel pakolás és takarítás után indultunk haza. Korán, délután fél hatkor már 

itthon is volt a csapat nagy része.  

A szállásadónak és szomszédoknak, valamint a boltosnak is jó véleménye volt 

diákjainkról. 

 

A táborhoz az idén az iskolai alapítványtól kaptunk támogatást. Köszönjük. Köszönöm 

minden résztvevő fegyelmezett magatartását, vidámságát és Tormássi Éva segítségét! 

Remélem, hogy jövőre ismét meg tudjuk rendezni táborunkat! 

 

 

 

Bonyhád, 2010. augusztus 16. 

 

 

 

 

                                                                                                         Nagy Andrea  
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Pénzügyi beszámoló 

Biológiatábor 

Vászoly, 2010. júl. 2-8. 

 

 

 

Bevételek   

 részt vevők befizetése  

24x25 000 

alapítványi támogatás 

maradvány az előző évről 

 

600 000 Ft 

125 000 Ft 

  39 220 Ft 

Összes bevétel:  764 220 Ft 

   

Kiadások   

 szállás 26x16 000 Ft 

utazás, szállítás, különbusz  

étkezés, tisztítószerek,  

belépők, szakvezetés, 

kézművesfoglalkozás 

egyéb: térkép, ajándék, 

eszközök stb. 

416 000 Ft 

185 725 Ft 

  59 620 Ft 

  97 750 Ft 

   

    5 200 Ft 

Összes kiadás:  764 295 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vetélkedő anyaga 

 

 

 

TOTÓ (13+1 pont) 

 

 

1. Mikor alapították a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot? 

1. 1952. 

2. 1985. 

3. 1997. 
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2. Mekkora a területe? 

1. 48 000 ha 

2. 52 000 ha 

3. 57 000 ha 

 

3. Mekkora egy hektár? 

1. 1 000 négyzetméter 

2. 10 000 négyzetméter 

3. 100 000 négyzetméter 

 

4. Mi a címernövénye? 

1. cifra kankalin 

2. lisztes kankalin 

3. szártalan kankalin 

 

4. Hány tájegységet foglal magába a park? 

1. 4-et 

2. 5-öt 

3. 6-ot 

 

5. Melyik területe volt hazánk első tájvédelmi körzete? 

1. Badacsony 

2. Tihanyi-félsziget 

3. Kis-Balaton 

 

6. Melyik földtörténeti időszakban volt a bazaltvulkánosság a területen? 

1. miocén 

2. pliocén 

3. pleisztocén 

 

7. Miből állnak a gejzírkúpok? 

1. hidrokvarcit 

2. bazalttufa 

3. mésztufa 

 

8. Melyik kistájon vannak a kőtengerek? 

1. Káli-medence 

2. Pécselyi-medence 

3. Tihanyi-félsziget 

 

9. Hol él a legtöbb mandulacincér? 

1. Káli-medence 

2. Pécselyi-medence 

3. Tihanyi-félsziget 

 

10. Hol van a bivalyrezervátum? 

1. Kápolnapuszta 

2. Kővágóörs 

3. Salföld 
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11. Hol van a Lóczy-barlang? 

1. Balatonudvari 

2. Balatonederics 

3. Balatonfüred 

 

12. Melyik település-rész gazdag kisnemesi építészeti emlékekben? 

1. Kispécsely 

2. Nagypécsely 

3. Felsőpécsely 

 

13. Milyen kőzeten alakult ki a Kornyi-tó? 

1. mészkő, dolomit 

2. bazalt 

3. homokkő 

 

13+1. Hol vannak a jellegzetes szív alakú sírkövek? 

1. Balatonakarattya 

2. Dörgicse 

3. Balatonudvari 

 

 

NÖVÉNYISMERET 

12 növény felismerése, csapatonként 2-2 különböző faj  (2-2 pont) 

 

KIRAKÓS 

az kiadott betűkből minél több állatfaj kirakása lehetőleg teljes névvel 

betűnként 1-1 pont jár 

ha keresztrejtvényként rakják ki, akkor 2 pontot ér, ha egy betű két szóban is szerepel 

5 perc alatt 

 

KISELŐADÁSOK 

A csapatok számot húznak és rövid felkészülés után bemutatják az adott témát. 

3 perc felkészülés, 3 perc előadás, a felkészülő csapat kimegy, míg az előtte levő elmondja a 

sajátját.  

A csapatok húznak a következő témákból: 

 

1. Tihany 

2. Káli-medence 

3. Pécselyi-medence 

4. Nagyvázsony 

5. Tapolcai-medence 

6. Kis-Balaton 

7. Keszthelyi-hegység 

 

 

SZAGMINTA 

A minta felismerése 3 pontot ér. a csapatok 1-1 mintát kapnak, számhúzás alapján. Minden 

csapattag szagolhat. 
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bodza, cickafark, zsálya, menta, dió, murok 

 

TALÁLÓS KÉRDÉSEK 

Rablós változat. Az a csapat válaszol, aki előbb felteszi a kezét. Első mondat után 2 pont jár, 

második mondat után csak 1 pont. 

1. Kisméretű bogár vagyok. Testem fémfényű, hosszában két csíkkal.  

2. Nagyméretű, zöldszínű egyenesszárnyú vagyok. Csápom hosszabb, mint a testem. 

3. Adventív, agresszíven terjedő fafaj vagyok. Gyomirtó hatású anyagaimmal 

versenyelőnyben vagyok más fajokkal szemben. 

4. Társulásalkotó fa vagyok, leveleim simák. Oldalereim párhuzamosak, a levelem széle 

ép vagy hullámos. 

5. A karsztbokorerdők jellegzetes cserjéje vagyok. Levelem érdekes illatú, ősszel piros.  

6. Nagyméretű, barna színű bogár vagyok. A nőstény és hím példányaimat szájszerv és 

fejnagyság alapján lehet elkülöníteni.  

 

VILLÁMKÉRDÉSEK 

2-2 pont 

1. A múzeumban milyen állat volt faragva a tikfa-ülőgarnitúrára? 

2. Melyik várat nem találtuk meg? 

3. Kinek az emléktáblája volt a múzeumkertben? 

4. Kinek a szobrait láttuk? 

5. Pontosan melyik településen volt a szoborkiállítás?  

6. Milyen szöveget találtunk meg szinte az összes sírkövön? 

7. Hogy hívták Kinizsi Pál feleségét?  

8. Melyik növény jó 26 féle bajra? 

9. Kinek a tiszteletére szentelték Alsódörgicse templomát? 

10. Hogyan porozza be a méhecske a mezei zsályát? 

11. Melyek a bokorerdők legfontosabb fás szárú fajai? 

12. Mi volt a barlang neve? Miért így nevezik? 

13. Melyik a Keszthelyi-hegység legkülönlegesebb társulása? 

14. Hol van a környék legidősebb levendula-ültetvénye? 

15. Hogyan képződik a cseppkő? 

16. Nevezz meg 3 cseppkőformát! 

17. Minek az emlékére állították az izraelita sírkövet? 

18. Ki építtette Nagyvázsony várát? 

19. Hány cincérfajt találtak a Pécselyi-medencében? 

20. Milyen kőzetből állnak a tihanyi gejzírkúpok? 

21. Milyen keletkezési típusaik vannak a barlangoknak? 

22. Mi Felsődörgicse régi neve, miért? 

23. Mit készítettek a kőtengerek kőzetéből? 

24. Hogyan képződik a szalmacseppkő? 

25. Mondj 3 cseppkő fantázianevet! 

26. Honnét kapta Vászoly a nevét? 

27. Hogyan készül a Rosé? 
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28. Mi a völgy neve, ami összeköti Felső- és Kisdörgicsét? 

29. Hol láttuk a szív alakú sírköveket? 

30. Mit jelent az ernyő-művelés? 

31. Mit jelent a bogarak lefagyási reakciója? 

32. Melyik emlősállat párosodási időszaka van most? 

33. Milyen termése van a kőrisnek? 

34. Mi a neve annak a geológiai képződménynek, melyben a Csodabogyós-barlang van? 

35. Mit jelent az egynyári kifejezés? 

36. Mire utal az ökológiai mutatók W-értéke? 

37. Mi a Cornus mas? 

38. Mi a Quercus cerris? 

39. Mi a Syringa vulgaris? 

40. Mi az Acer campestre? 

41. Mi a Fraxinus ornus? 

42. Mi a Clematis vitalba? 

 

 

 

„Szecskaavatós termékek” 

 

 

„Új biológus induló” 

  

Baricz Nikolett 8.a oszt. 

 

Boci-boci tarka módosított dallamára 

(dallamot írta: Schumacher Nóra, Kolozsi Zsófia, Tóka Orsolya) 

(szecskaavatós feladat) 

 

 

Virgonc körmök leszakadnak, 

hisztis lányok elszaladnak. 

Kerestük a Zádor-várat, 

nem találtuk meg még mára. 

 

Fejtágítás minden este, 

anazális nem kell egy se! 

Társulástani felmérés, 

fölösleges az egész. 

 

Megmásztunk egy nagy hegyet, 

egyeseknek ez se ment. 

Újjászületésért szenvedni kellett,  

de megtaláltuk benne a szépet. 
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Az egér meg a répa 

 

mese a Csaodabogyósban látható cseppkő-fantázianév alapján 

Írta: Füller Noémi 7.a oszt. 

(szecskaavatós feladat) 

 

 

Éhenkórász kisegér 

minden lyukba belefér. 

Országában királynőnek,  

répát eszik lehetőleg. 

Királynőnek barlangjában  

finom répa 100-1000 van. 

Egérke ezt meghallotta,  

a barlangba vágyakoza. 

Egyszer aztán ugrott hármat,  

s a barlangba belemászott,  

de az őrök – szemfüleskék,  

kisegeret észrevették,  

a királynő elé vitték. 

Királynőnek haragja nagy,  

egérkénk meg majd elszaladt. 

A büntetés megszületett,  

az egér nagyon megijedt. 

Madzagon van felakasztva  

máig abba a barlangban. 

Mellette lóg még egy répa… 

tudjátok meg, ez nem tréfa! 

Szomorú kis történet  

e pár sorral ér véget. 

 

 

 

 

Visszaemlékezés 

 

 

 

Odafelé nagyon sokat késett a vonat, ami Balatonfüredig vitte a csapatot, de ezen a vonalon 

foglalt helyük volt a gyerekeknek. A szállásunk nagyon szép volt, egy felújított tornácos ház 

rakott sparhelttel. Az udvarban hinta, nagy füves tér. Gergő (egyetemista fiam) néhány napra 

átjött Veszprémből és sokat segített, főleg a túravezetésben. Az első napon elneveztem „élő 

GPS” - nek, mert rövidítésként úttalan utakon vezetett bennünket csak térkép alapján. Végül a 

céltól (Alsódörgicse templomrom) 200 méterre értünk ki az erdőből.   

A palacsinták felét is ő sütötte, a másik felét Évi. A bab nem akart megfőni, pedig beáztattam 

előző este. Ezt kint bográcsban készítettük.  
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A közös teremben volt egy zongora (a konyha mellett), a gyerekek azon „gyakoroltak”. 

Szörnyű volt. Többször elvesztettem a türelmemet és hatalmi szóval próbáltam leállítani a 

hangzavart. 

A dörgicsei túrán iszonyú meleg volt és elég hosszú volt az út, a kicsik nagyon eltikkadtak. 

Szerdán orvoshoz vittem a gyengélkedő kislányt. Kapott egy szurit, s elájult. Elég izgalmas 

helyzet volt. A szülők délután jöttek és hazavitték. 

A balatonedericsi barlangtúrára az egyik kislány strandpapucsban jött, mert szándéka szerint 

nem akart barlangba menni. Szerencsétlenségére fel kellett jönnie a hegyre, hogy a többiek 

cuccát őrizze, hát elég sok nehézsége akadt a tereppel. A barlangászat nagyon kalandos volt, a 

bátrabbak kaptak egy kis ráadást egy nehezebb szakaszra is elmehettek. Lefelé úgy 

gondoltam, hogy az ottani társulásokat is megismerjük, csak az volt a bibi, hogy lent már 

nagyon várták az öltözetet. Nem győztem szabadkozni.  

Szerdán Gergő igen erős tempót diktált a csapatnak, alig győztek lépést tartani vele.  

Az esős napon úgy beáztunk, hogy a közös helyiség ablakaiból törölközőkkel itattuk fel a 

vizet. Ez a nap a pótforgatókönyv szerint zajlott, mert többször eleredt az eső.  
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