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BIOSZTÁBOR 2011. 
Szilváskőpuszta – Salgótarján 

(Karancs és Medves vidéke) 

 
 

Program: 
Az idei tanév végén Salgótarján környékére szervezzük táborunkat.  

Szállásunk Szilváskőpusztán az Ezüstfenyő Vendégházban lesz. Onnan barangoljuk 

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

jellemző emberi tevékenységekkel. 

 

Terveink címszavakban: 
 

Gyalogtúra  a somoskői várhoz és bazaltoszlopokhoz, Salgó várához, a Nagy-kőhöz stb.; 

Kerékpártúra Szlovákiába – Fülek várához (CSAK AKKOR HA SIKERÜL KERÉKPÁRT 

SZEREZNI –szervezése folyamatban); 

Az ipolytarnóci  ősmaradványok és a salgótarjáni bányamúzeum megtekintése; 

Esti vagy hajnali vadles; 

Főzés, mosogatás, takarítás, bevásárlás, növényhatározás, csillagnézés, játék, ének – 

BIOLÓGUS-induló;  

Vetélkedő, jókedv, fegyelem; 

                 

Az időpont: 2011. augusztus 1-7. (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: 2011. március 5. (előleg befizetésével!) Az időpont 

betartása fontos, mert a szálláson előleget kérnek!!! 

 

Részvételi díj: várhatóan 25 - 27 000 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, 2011. január 17. 

 

 

 

Nagy Andrea, Tormássi Éva 
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Kedves Táborozónk! 

 

Örömmel üdvözöllek a 2011-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 nem maradt semmi pénzünk. Sajnos az idei évben is 

magasak a szállás- és utazási költségek. Az utazási költséged – előzetes számításaim szerint 

– 7 000 Ft-ba, a szállásdíjad 18 000 Ft-ba fog kerülni. Étkezési hozzájárulásként 2000 Ft-

ot kérek. Amit ezen felül kapsz, az mind az iskola alapítványának köszönhető. Jelen állás 

szerint összesen 27 000 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. Szilváskőpusztán nincs vásárlási lehetőség. A 

résztvevők megrendeléseit (tej, kenyér) minden nap továbbítjuk a szomszéd falu boltja felé 

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

beszerezzük. Nem szükséges tehát egész heti hidegélelmet cipelni. Az első napra igen, de 

vacsit 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:  Szilváskőpusztán két vendégházban lesz. Ezüstfenyő – Cene Gábor – 06/……….; 

Szilváskő – Takács Sándor – 06/………. Zuhanyzó, megfelelő tisztálkodási lehetőségek 

biztosítottak. Konyha és szabadtéri tűzrakóhely is rendelkezésünkre áll. Az elhelyezés 4-6 

ágyas szobákban lesz, de pótágyakat is be kell állítanunk. Nagyon fontos, hogy a szálláson 

rendet tarts magad körül, mert így valószínűleg nem lesz túl nagy ficánkolási lehetőségünk.  

 

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

megy a vonatunkhoz busz). Augusztus 1-én 6.40-kor találkozunk (Bonyhádról 

Nagymányokra 6.20-kor indul buszjárat, ezzel 6.31-re lehet kiérni). A vonat 6.53-kor indul 

Dombóvárra, onnét tovább 8.01-kor a Déli Pályaudvarig – 10.05. A Metróval a Keletiig 

igyekezni kell, mert kevés az idő, onnét 10.35-kor indul a vonat Hatvanig, átszállás után 

12.10-kor Salgótarjánig. Oda 13.39-kor érünk, 14.25-kor szállunk buszra, hogy 14.35-kor 

végre a célnál legyünk. (Összes utazási idő: 7 óra 42 perc – ha minden jól megy.) 

Hazafelé Szilváskőpusztáról 7-én 8.38-kor indulunk. Salgótarjánra 9.00-kor érkezünk. 

Vonatra 10.29-kor szállunk. Hatvanra érkezés: 11.50, továbbindulunk 12.05-kor a Keletibe, 

odaérünk 13.00-kor, aztán jön a Metró, a déliből 13.56-kor indulunk Dombóvárra, érkezés: 

15.55-kor, tovább Hidasra vagy Nagymányokra: 16.20-kor, 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. 
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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 és úgy vegyem a 

menetjegyet! 

 

 Felszerelés: 

-    túrázáshoz megfelelő, réteges ruházat,  

-    lehetőség szerint egy váltócipő, 

-    esőköpeny, 

-    sapka, napszúrás ellen 

-    fürdőruha (hátha, bár nem hiszem) 

- 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: Célszerű a kirándulás előtt legalább 3 nappal elkezdeni a B-vitamin szedését. Napi 3 

darabot ajánlok a Polybé tablettából vagy a B vitamin komplexből. 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! Szerezz be a tábor kezdetére egy orvosi igazolást, miszerint nem szenvedsz 

semmiféle fertőző betegségben! Az igazolás ne legyen négy napnál régebbi! (ÁNTSZ-

előírás miatt kell.) 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, 2011. június 6. 
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A résztvevők névsora 

 

7.a osztály:  

Nagy Ferenc 

Tihanyi Áron 

Wiandt Péter 

8.a osztály: 

Bősze Zsófia  

Füller Noémi  

Meszlényi Valéria  

9.a osztály: 

Baricz Niki 

Csuma-Kovács Rita  

Filo Tamás  

Gänszler Gabriella  

Schumacher Nóra  

Szabó Bianka 

Tóka Orsolya  

9.c osztály: 

Holló Noémi 

Tekeli Miklós  

10.a osztály: 

Bősze Zsuzsanna 

Csuma-Kovács Ádám  

Győrfi Mónika 

Hopp Norbert 

Molnár Ákos  

10.b osztály: 

Juhász Judit 

10.c osztály: 

Kalamár Laura 

11.a osztály: 

Kovács Imola  

Tekeli Tamás  

Vogronics Patrik  

11.c osztály: 

Galambos Petra  

Németh Gergely 

 

Kísérők: 

Nagy Andrea 

Tormássi Éva 
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Szakmai beszámoló 

Ökológiai tábor 

2011. aug. 1-7. 

Szilváskőpuszta 

 

 

 

Idei biológia-táborunkat a Karancs-Medves-vidéken tartottuk. Szállásunk 

Szilváskőpusztán, 2 helyszínen volt. Nehézséget jelentett, hogy a két vendégház egymástól 

mintegy 750 méterre található. Végül az országúttól távolabbiban oldottuk meg a főzést és a 

közös programokat. Oda viszont gyalog kellett „felcuccolnunk”, mert az útviszonyok nem az 

én autómnak megfelelőek voltak. A környezet és a szállás kulturált volt, a kilátás pazar. A 

diákok vigyáztak a rendre és a tisztaságra. 

A 28 előzetes jelentkezőből végül 27-en vettek részt a táborban. Tormássi Éva 

kolléganőmmel ketten vezettük a tábort. Évi a diákokkal utazott, én autóval mentem és 

szállítottam a szükséges felszerelést. A főzést és a szakmai munkát megosztottuk egymás 

közt: mindketten mindent végeztünk. Előbbi részben szabad tűzhelyen történt. 

 

Hétfő délután négy körül sikerült elfoglalnunk a szállást. Ezen a napon berendeztük a 

táborhelyet, este pedig a kistáj természeti viszonyaival és történelmével ismerkedtünk – 

vetítéses kiselőadás keretében. A vacsora bográcsgulyás volt. 

 

Kedden hosszabb túra keretében felkerestük Salgó várát, majd a somoskői várat. Utóbbi 

sajnos a szlovák oldalra került a „Hazatérés napja” után is. Épp felértünk a torony fedezékébe, 

mikor jókora felhőszakadás kezdődött. Hazafelé helyi- és helyközi járattal utaztunk. Útközben 

cseres-tölgyes, gyertyános tölgyes és kaszálórét, valamint vízi társulásokat tanulmányoztunk. 

Este határoztunk és természetesen főztünk. Csirkepörkölt tésztával és uborkasaláta volt a 

menü. A fejtágítót Évi tartotta Salgótarjánról. 

 

Szerdán hosszú túra keretében értük el Kazárt, ahol nagyon szerettük volna megnézni a 

riolittufa-eróziós-felszínt és a helyi tájházat. Előbbit sajnos „elvétettük”, utóbbit pedig 

lekéstük. Szerencsére a falu építészetéről így is szerezhettünk benyomásokat és a buszt is 

elértük. Útközben több felhagyott bányát és meddőhányót találtunk, megfigyelhettünk 

bányatavakat is.  Este zöldséglevest és túrós tésztát készítettünk.  A kevésbé fáradtak még 

határoztak.  

 

Csütörtökön egy úgynevezett rövid túra keretében a bárnai Nagy- és Kiskövet kerestük fel. 

Előbbin a bazalt jellegzetes elválási formáit, utóbbin egy lávabarlangot tanulmányoztunk. 

Útközben bükkössel és telepített fenyvesekkel, valamint a szélhatás jelenségével és az 

irtásterületek növényzetével ismerkedtünk. A túra legalább 18 kilométeresre sikerült. Csak 

egy gyerek tévedt el, de „rendesen”. A lányoknak rövid pihenő után még volt erejük táncolni. 

Este paprikás krumplit készítettünk. Évi a környéken termesztett gyümölcsökről, a 

termőföldek művelési módjáról is beszélt.  
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Pénteken Ipolytarnócra utaztunk. Az európai jelentőségű „palóc Pompei” lábnyomos 

lelőhelyével ismerkedtünk szakvezető segítségével, majd az információs tábla szerint egy 

sziklatúrán vettünk részt, ahol csak messziről láttunk néhány követ, de legalább rövidtúra volt 

bepótolván az előző napot. Vacsira milánói makarónit ettünk. Ezen a napon tartottuk a 

szecskaavatót. Az „öregek” ötletes és kedves feladatokat találtak ki az újoncoknak, de így is 

akadt egy kis bibi, mert házszámkeresés közben néhány nagyobb termetű kutya megkergetett 

két lányt.  

 

Szombaton a közeli Kis- és Nagy-Szilváskőn jártunk. Házigazdánk elkísért bennünket, így 

sikerült sziklamászó és konzekvencia-barlang hódító élményeket szereznünk. (Nagyon fontos 

volt az Ő helyismerete.)  A kilátás is pazar volt. Évi segítségével megismerkedtünk a tarvágás 

és felújító vágás különbségeivel, majd egy kamerát ejtettünk le a szikláról próbaképpen – 

hátha egyben maradna. Évi relaxációs gyakorlata, majd egy kis „csendjáték” zárta az erdei 

programot. Délután határozási dömping volt, mindenki ezen a napon kívánta behozni a héten 

elmaradtakat. Este vetélkedőt tartottunk a héten megtanult ismeretekből, majd 

szalonnasütéssel és énekszóval zártuk a tábort. Hátra volt még a „konyha” leszállítása az alsó 

házhoz. „Már” éjjel egykor ágyba kerültem. 

 

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

versenyhez. Esténként a fiúk még fociztak egyet, esetleg lejátszottak egy pókerpartit. 

Csütörtök este csillagászok lepték el a kertet, aminek mi is hasznát láttuk ugyanis 

megmutattak egy csomó csillagképet. Még a távcsőbe is belekukkanthattunk. 

 

Vasárnap reggel pakolás és takarítás után indultunk haza. Házigazdánk terepjárójával segített 

levinni a csomagokat a buszhoz. Korán- délután fél hatkor már itthon is volt a csapat.  

A szállásadóknak nagyon jó véleménye volt diákjainkról. 

 

A táborhoz az idén is 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, 2011. augusztus 11. 

 

 

                                                                                                         Nagy Andrea  
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Pénzügyi beszámoló 

Biológiatábor  

Szilváskőpuszta, 2011. aug. 1-7. 

 

 

 

Bevételek   

 részt vevők befizetése (27 fő) 

20 x 25 500 

  1 x 20 500 

  6 x 21 500 

     

alapítványi támogatás 

maradvány az előző évről 

 

659  500 Ft 

 

 

 

150 800 Ft 

0 Ft 

Összes bevétel:  810 300 Ft 

   

Kiadások   

 szállás (29 fő) 

utazás, szállítás, 

étkezés, tisztítószerek,  

belépők, szakvezetés, 

(Somoskő, Ipolytarnóc) 

egyéb: térkép, ajándék 

könyvek, eszközök stb. 

462 500 Ft 

199 402 Ft 

82 934 Ft 

27 600 Ft 

 

30 330 Ft 

Összes kiadás:  802 766 Ft 

Maradvány: a következő évre félretéve 7 534 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

A vetélkedő anyaga 

 

 

TESZT  (22 pont) 

 

 

1. Milyen kőzetből áll a somoskői várhegy? 

A, andezit 

B, bazalt 

C, riolit 
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2. Milyen kőzetből áll a kazári eróziós felszín? 

A, andezit 

B, riolit 

C, riolittufa 

 

3. Hogyan keletkeztek a Szilváskő üregei? 

A, a vulkáni kőzetben keletkező „buborékokból” 

B, barlangi üregek beszakadásával 

C, bányaüregek beszakadásával 

 

4. Hogy hívják a Salgót és Somoskőt összekötő túraútvonalat? 

A, Boszorkány tanösvény 

B, Petőfi túra 

C, Balassi út 

 

5. Mikor járt Petőfi a somoskői várnál? 

A, 1835. 

B, 1842 

C, 1845 

 

6. Hol ismerkedett meg Balassi Bálint Lossonczy Annával? 

A, Somoskőn 

B, Füleken 

C, A salgói várban 

 

7. Milyen néprajzi egység van a területen? 

A, Matyóföld 

B, Palócföld 

C, Mátyusföld 

 

8. Ki írta a „Tót atyafiak” és „A jó palócok” című elbeszélésköteteket? 

A, Mikszáth Kálmán 

B, Madách Imre 

C, Móricz Zsigmond 

 

9. Párosítsd! Kinek a nevéhez kötődik? (5 pont) 

A, Szklabonya                                      1. Szent-Györgyi Albert 

B, Alsósztregova                                  2. Balassi Bálint 

C, Zólyom                                            3. Mikszáth Kálmán 

D, Kiskérpuszta                                    4. Madách Imre  

E, Benczúrfalva                                    5. Benczúr Gyula 
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10. Milyen fafajhoz tartozik a „gyurtyánkő lócza”? 

A, gyertyán 

B, ősfenyő 

C, mamutfenyő 

 

11. Milyen kőzet temette be a lábnyomokat? 

A, bazalttufa 

B, andezittufa 

C, riolittufa 

 

12. Milyen szenet bányásztak a környéken? 

A, feketeszenet 

B, barnaszenet 

C, lignitet 

 

13. Mikor fejeződött be véglegesen a szénbányászat a vidéken? 

A, az 1950-esévekben 

B, az 1970-es években 

C, az 1980-as években 

 

14. Minek nevezhetjük a Karancs területét geológiai szempontból? 

A, monolit 

B, lakkolit 

C, badland 

 

15. Hol állt Zagyvafő vára? 

A, Rónafalu határában 

B, Zagyvaróna határában 

C, Salgóbánya határában 

 

16. Melyik folyók vízválasztója a Medves-fennsík? Sorold fel! (3 pont) 

 

NÖVÉNYISMERET 

20 db növény felismerése – 2-2 pont 

vadkörte, imola, szil, galagonya, komló, málna, kocsánytalan tölgy, nyír, bükk, hegyi juhar, 

erdei iszalag, csertölgy, húsos som, mezei juhar, korai juhar, rezgőnyár, gyertyán, molyhos 

tölgy, vörösfenyő, szeder 

 

KISELŐADÁSOK 

a vidék mezőgazdasága, Szilváskő, vulkánosság, történelmi ismeretek, bányászat, Ipolytarnóc  

(5 - 5 pont) 

 

SZAGMINTA 

3x2 pont 
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VILLÁMLÉRDÉSEK 

fele rabló, 2 pont/ db. 

1. Kik építették a környező várakat? 

2. Milyen kőzetben vannak az ipolytarnóci lábnyomok? 

3. Milyen népföldrajzi tájegységen járunk? 

4. Hány kitörési pont van Szilváskőn? 

5. Milyen elválási formái vannak a bazaltnak? 

6. Mi a közös a seprencében és a cickafarkban? 

7. Mi a közös a vérehulló fecskefűben és a patika párlófűben? 

8. Melyik várat vette be csellel a török? 

9. Mi a palóc karszt? 

10. Mi a lakkolit? 

11. Mi a lapilli? 

12. Mi a szegélyhatás? 

13. Mi a tisztogatás? 

14. Mi a kukorica-csövesedés? 

15. Mi a felújító vágás? 

16. Mit jelent a had a palóc falvakban? 

17. Sorolj fel 3 helyi ételt! 

18. Milyen kőzet van közvetlenül a glaukonitos homokkő felett? 

19. Milyen jellemző foglalkozásokat űztek a helyiek a bányászat előtt? 

20. Kitől kapták a nevüket a matyók? 

21. Kik a barkók? 

22. Kiről mintázta Jókai Berend Ivánt? 

23. Mikor lett Salgótarján megyeszékhely? 

24. Milyen patakok völgyében fekszik Salgótarján? 

25. Hány szénréteg van a nógrádi bányavidéken? 

26. Miből készül a palócleves? 

27. Melyik településeken laknak matyók? 

28. Milyen magas a Nagy-Szilváskő? 

29. Hogy hívják az itteni bazaltfennsíkot? 

30. Mit jelent az adventív kifejezés? 

31. sorolj fel 3 adventív növényfajt! 

32. Mi a hevesi futó? Mit jelent a futó a névben? 

33. Milyen jellegzetes szilvafajt termesztenek a környéken? 

34. Miért Bagó-kő a neve a csúcsnak? 

35. Mikor volt a „cseh kiverés”? 

36. Mikor volt a „hazatérés napja”? 

37. Ki kezdeményezte? 

38. Melyik földtörténeti korhoz kötődik a riolittufa-szórás? 

39. Melyikhez a bazalt-ömlés? 

40. Melyik a „legbátrabb város”? 

41. Hogyan szól  ez a kifejezés latinul? 
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TAPOGATÓS 

5x2 pont 

 

MUTOGATÓS  (időre megy; 10, 9, 8, 7, 6, 5 pont) 

  

 

Eredmények: 

egyéni: 

Füller Noémi:          302 pont 

Tihanyi Áron:          246 pont 

Schumacher Nóra:   143 pont 

Holló Noémi:           115 pont 

 

csapat: 

Tóka O., Csuma-Kovács R., Holló N., Gänszler G., Filo T.        87 pont 

Hopp N., Wiandt P., Molnár Á., Tihanyi Á.                                 87 pont  

Füller N., Meszlényi V., Bősze Zsó., Nagy F.                               80 pont 

Vogronics P., Kovács I., Csuma-Kovács Á., Kalamár L.              68 pont 

Baricz N., Németh G., Tekeli T., Szabó B.                                    68 pont 

Bősze Zsu., Győrfi M., Juhász J., Galambos P., Schumacher N.   66 pont 

 

 

 

„Szecskaavatós termék” 

 

Tihanyi Áron feladata a szecskaavatón: verset írni a megadott szavakkal és palócosan előadni. 

Szavak: vadalma, akadály, ablak, alfa, asztal, akna, adat, arasz, abraka-dabra 

 

A VERS: 

 

Abraka-dabra 

Ez egy vadalma 

Ott van az asztalon 

Kb. 16 centi az araszom 

Az akadály egy akna 

Ez az omega és alfa 

Most jön egy alak 

De elfogyott az adat 
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Visszaemlékezés: 

 

 

 

A szállás kint volt a falvaktól távol. Kavicsos úton lehetett megközelíteni, több 100 métert 

kellett egy kezdetben meredek úton menni. Az alsó szálláson közösen kellett volna 

használnunk a konyhát a tulajdonossal. A házban két szép szoba volt, szemben, az út 

túloldalán volt a harmadik. Ez eléggé lepukkadt volt, mi azt gondoltuk, hogy kecske-ólból lett 

kicsit kipofozva. Ide osztottam be a fiúk egy részét. A nagyobbak mindjárt elhagyták a 

terepet, átköltöztek a házba matracokra. Viszont így nem lehetett bemenni a szobájukba, 

akkora volt a zsúfoltság. A szobából nyílt a fürdőszoba, ezt egész héten nem tudtam sem 

megnézni, sem kitakarítani. A tulajdonos vadász volt, a ház tele volt trófeákkal. Afrikai 

nagyvadak is voltak köztük. Én a másik szobában aludtam lányokkal. Volt még egy külső kis 

ház, de ott nem volt meleg víz, így azt sem tartottuk alkalmasnak a főzéshez.  

A másik ház jóval feljebb volt. Hatalmas, szépen gondozott udvarral, fedett külső terasszal, 

külön konyhával rendelkezett. Ezt választottuk a főzéshez, közös tevékenységhez. Csak az 

volt a bibi, hogy az esti programok után még a csapat felének haza kellett gyalogolnia. Ja és 

az út az autómmal járhatatlan volt. 

A házigazdák nagyon szívélyesek, segítőkészek voltak. Ha jól emlékszem egy este még 

fánkot is sütöttek nekünk. A kertben érett a málna és a ribizli, abból is szedhettünk.  

Utazás előtt bejelentettem a salgótarjáni Volánnál az utazásainkat. Ilyenkor előfordult már, 

hogy kaptunk kisegítő buszt, ha nagy volt a forgalom. Itt odafelé nem tudtak rólunk.   

Kazárra eredetileg busszal akartunk menni és hazafelé gyalog. Ezt is bejelentettem előre, de 

úgy gondoltam, hogyha az érkezésünket nem tartják számon, akkor ezt sem. Tévedtem. 

Megtudtuk, hogy kiküldtek értünk egy buszt, mi pedig nem voltunk sehol, mert közben 

megváltoztattuk az irányt. Odafelé gyalogoltunk. Elég nehezen találtuk meg az utat, többször 

eltűntek a jelek, még vadorzó csapdát is találtunk valami eldugott ösvényen. Végül Győrfi 

Mónika oldotta meg a problémát, keresett és talált egy jelöletlen utat nekünk. A keveredésnek 

az lett a következménye, hogy lekéstük a múzeum nyitvatartási idejét. Wiandt Petinek nagyon 

fájt a feje, azt hiszem kapott egy kisebb napszúrást. Felhívattam vele az anyukáját, hogy 

adhatok-e neki fejfájás-csillapítót. Ezen az estén volt a szecskaavató is, jó későn.  

Az első vacsora is emlékezetes maradt. Mindig bográcsgulyást főztünk az első napon. Most 

viszont annyira finom lett a pörkölt, amit fel kellett volna engedni vízzel és bele kellett volna 

tenni a krumplit, hogy utóbbi műveleteket kihagytam. Meg is lett az „eredménye”, az elején 

még mindenkinek rendes adag jutott, aztán egyre kevesebb, végül az első emberektől vissza 

kellett vennem, hogy mindenkinek jusson belőle valamennyi. Én a bográcsot tunkoltam ki 

finom, friss kenyérrel. Azt hiszem, hogy mindenkinek ki kellett egészíteni a vacsoráját az 

otthonról hozott szendvicsekkel.  

A többi vacsorát is jórészt kint főztük. A kicsik (hetedikes fiúk) voltak a tűzmesterek. Egész 

héten lelkesen vágták a fát és őrizték a tüzet.  

A bárnai kiránduláskor Csuma-Kovács Rita „veszett el”. A következő tábor előtt meg is 

kérdezte az anyukája, hogy hány gyerekét kívánom elhagyni. (A Csuma gyerekek az előző 

évben is az eltévedős csapatot erősítették.) 
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A Kis- és Nagy-Szilváskő is kalandosra sikerült. Előbb bazalt-lépcsőkön mászhattunk jó 

magasra, aztán a konzekvencia-barlangoknak nevezett hasadékokban próbálhattuk ki 

ügyességünket. Utóbbinál volt egy olyan sziklafal, ahol megbolondult az iránytű, mert a kőzet 

vastartalma nagy volt. Ide kísért el bennünket a házigazdánk. Tőle egyébként elismerő 

szavakat is kaptunk. Azt mondta, hogy ő még nem látott olyan pedagógust, aki ennyit 

dolgozott volna, mint mi.  

A bolthoz elég messzire kellett autózni. Az úton rengeteg kis béka ugrált minden reggel. Alig 

győztem őket kerülgetni, sajnos így is voltak áldozatok.  
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