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BIOSZTÁBOR 2012. 

Bázakerettye 

(Zalai-dombság) 

 

Program: 

Az idei tanév végén Dél-Zalába szervezzük táborunkat.  

Szállásunk Bázakerettyén az Erdei Szállóban lesz. Onnan barangoljuk be a környéket, 

ismerkedünk a tájjal, az ottani élővilággal és természetesen a tájra jellemző emberi 

tevékenységekkel. 

 

Terveink címszavakban: 

 

Gyalogtúra  a környező erdőkben, a Budafapusztai Arborétumhoz, a kistolmácsi tóhoz, 

Lispeszentadorjánba; 

Kerékpártúrák a Vétyemi ősbükköshöz, esetleg Valkonyára és az oltárci bükköshöz (CSAK 

AKKOR HA SIKERÜL KERÉKPÁRT SZEREZNI –szervezése folyamatban), ha nem, 

akkor különbusszal megyünk ( az első helyszínre) és gyalog jövünk vissza; 

Kirándulás a helyi kisvasúttal Pákára – Öveges József szülőfalujába; 

Olajipari emlékek megtekintése; erdészeti program - szakvezetéssel; 

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

BIOLÓGUS-induló;  

Vetélkedő, jókedv, fegyelem stb.; 

                 

Az időpont: 2012. július 30 - augusztus 5. (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: 2012. február 6. (előleg befizetésével!) Az időpont betartása fontos, 

mert a szálláson előleget kérnek!!! 

 

Részvételi díj: várhatóan 20 - 25 000 Ft/fő, mely az utazás, a szállás, a belépők és napi 

egyszeri meleg étkezés költségeit foglalja magába. A végleges összeg elsősorban attól 

függ, hogy sikerül-e kerékpárt kölcsönöznünk. 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, 2012. január 5. 

                                                                                   Nagy Andrea, Tormássi Éva 
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Kedves Táborozónk! 

 

Örömmel üdvözöllek a 2012-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 tudtunk indulni. Tavalyról 7 500 Ft-unk maradt. Az utazási költséged – 

előzetes számításaim szerint – 5 000 Ft-ba, a szállásdíjad 10 000 Ft-ba fog kerülni. A 

belépőkre és kerékpárkölcsönzésre fejenként 7 000 Ft-ot számolok. Étkezési 

hozzájárulásként 2 000 Ft-ot kérek. Reményeim szerint 2-4 000 Ft-ot vissza fogok fizetni a 

tábor végén (szeptemberben). Ez azért nem biztos, mert most próbálok elfogadható áron 

különbuszt keresni, ugyanis a busz- és vonatmenetrend megváltozott, így több órát kell 

Kanizsán várni. Ez főleg hazafelé kellemetlen. 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. Bázakerettyén van bolt, vásárlási lehetőség. A résztvevők megrendeléseit (tej, 

kenyér) előre le kell adni, hogy biztosan megkapjuk az alapvető élelmiszereket. Reggelenként 

közösen - az ügyeletesekkel - megyünk érte. Az egyéb élelmiszereket mindenki maga szerezi 

be. Nem szükséges tehát egész heti hideg élelmet cipelni. Az első napra utazáshoz szendvicset 

igen, de vacsit akkor is készítünk. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a csapvíz iható és 

teát is főzünk. Egy környezettudatos biológus nem feltétlenül vásárol méregdrága 

ásványvizeket és „lónyálat”! 

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

kolbászt (ne virslit, mert az elromlik az úton) a „nyársaláshoz”. Ezt az első napon add be a 

„közösbe”, hogy tudjunk vele gazdálkodni (esetleg reggelihez felszolgálni, ha sok lenne)! 

Esetleg az általatok hozott lekvárokat is közösen megehetnénk. 

Szállás: Bázakerettyén az Erdei Szállóban lesz. Zuhanyzó, megfelelő tisztálkodási 

lehetőségek biztosítottak. Konyha és szabadtéri tűzrakóhely is rendelkezésünkre áll. Az 

elhelyezés 6-8-10 ágyas szobákban lesz. Nagyon fontos, hogy a szálláson tisztaságot és rendet 

tarts magad körül, mert „rend a lelke mindennek”.  

 

Utazás: A találkozóhely ezúttal is Nagymányok vasúti megálló. Július 30-án 6.40-kor 

találkozunk (Bonyhádról Nagymányokra 6.20-kor indul buszjárat, ezzel 6.31-re lehet 

kiérni.) A vonat 6.52-kor indul Dombóvárra, onnét tovább 8.08-kor Indulunk Gyékényes 

felé, odaérünk 10.37-kor, továbbindulunk 12.14-kor, hogy 12.40-kor már Nagykanizsán 

lehessünk. Kanizsáról 14.30-kor indul a busz, célnál 15.18-kor leszünk. (Összes utazási idő: 8 

óra 38 perc – ha minden jól megy.) 

Hazafelé Bázakerettyéről augusztus 5-én 6.13-kor indulunk. Nagykanizsára 7.00-kor 

érkezünk. Vonatra 10.45-kor szállunk. Visszafelé ugyanaz az útvonal, mint oda, Dombóváron 

13.50-kor, Hidas-Bonyhádon 15.13-kor leszünk. (Remélem, hogy sikerül a különbusz, 

akkor Kerettyéről később indulunk!) 



148 
 

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! Ha 90%-os kedvezményre vagy jogosult, azt is jelezd! Az igazolványt 

lemásolnám, hogy kapjak kedvezményes jegyet. A különbözetet visszafizetem. 

 Felszerelés: 

-    túrázáshoz megfelelő, réteges ruházat,  

-    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), zuhanyzáshoz papucs 

- sütnivaló a tábortűzhöz 

- üveg az ivóvíznek, 

- szúnyog- és kullancsriasztó kenőcs vagy spray. 

 

Egyéb: Zalában sok a kullancs. Jó volna, ha rendelkeznél kullancs által terjesztett encephalitis 

elleni védőoltással – biztos, ami biztos! Ha most elkezded a sorozatot, júliusig védett leszel. 

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 és egyéb igazolványaidról 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, 2012. június 9. 
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A résztvevők névsora 

 

 

 

7.a osztály:  

Dittrich Kata 

Fehér Aliz 

Frank Cintia 

László Viktória 

Vajda Alexandra 

8.a osztály: 

Nagy Ferenc 

Tihanyi Áron 

Wiandt Péter 

9.a osztály:  

Füller Noémi 

Meszlényi Valéria 

9.c osztály: 

Fábián Gergő 

10.a osztály: 

Fendrik Gyula 

Filo Tamás 

Gänszler Gabriella 

Schumacher Nóra 

Szabó Bianka 

10.c osztály: 

Holló Noémi 

Kardos Tiffany 

11.a osztály: 

Csuma-Kovács Ádám 

Hopp Norbert 

Molnár Ákos 

11.b osztály: 

Juhász Judit 

 

Kísérők: 

Nagy Andrea 

Tormássi Éva 

Róth Ágnes 

Kakas Zoltán 
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Szakmai beszámoló 

Ökológiai tábor 

2012. júl. 30 – aug. 5. 

Bázakerettye 

 

 

 

Idei biológia-táborunkat a Zalai-dombság déli részén, egészen pontosan a Letenyei-

dombság területén tartottuk. Szállásunk Bázakerettyén, az Erdei Szállóban volt. 

Kényelmes, tágas helyet biztosított táborunknak. Lehetőségünk volt a hulladékot szelektíven 

gyűjteni, ezt ki is használtuk. Diákjaink vigyáztak a rendre és a tisztaságra. 

A 28 előzetes jelentkezőből végül 22-en vettek részt a táborban. Többen a kínai út illetve a 

bautzeni német tábor miatt mondták vissza a jelentkezést, egy tanuló pedig egészségügyi okok 

miatt. Tormássi Éva kolléganőmmel ketten vezettük a tábort. Az idén mindketten vasúton 

utaztunk, az eszközök szállítását lányom (Ági) és barátja (Zoli) vállalta. A főzést és a szakmai 

munkát megosztottuk egymás közt: Évi vitte nagyrészt a konyhát, de Zoli is besegített. A 

szakmai munkában hárman vettünk részt, az ellenőrzés az én feladatom volt. A főzés részben 

szabad tűzhelyen történt. 

 

Hétfőn nagyon sokat kellett várnunk Nagykanizsán, az időt kihasználva megtekintettük a 

helyi múzeumot. Hohl Zoltán (Árpi öccse) direkt a mi kedvünkért „nyitotta ki”. Délután négy 

körül sikerült elfoglalnunk a szállást. Ezen a napon berendeztük a táborhelyet, este pedig a 

kistáj és a település természeti viszonyaival és történelmével ismerkedtünk. A vacsora 

bográcsgulyás volt – Zoli főzte. 

 

Kedden rövidebb túra keretében felkerestük a Budafai arborétumot, amely sajnos nem volt 

látogatható. Utána jelzetlen utakon a Kistolmácsi- tóhoz értünk, ahol a bátrabbak 

megmártózhattak. Útközben gyertyános-tölgyes, bükkös és vízi társulásokat 

tanulmányoztunk. Több olajipari létesítménnyel is találkoztunk. Késő délután részt vettünk 

egy – eléggé kimerítő - olajtörténeti programon. A kaját reggel előkészítettük, mert 7-ig tartott 

az előadás. Szerencsére lányomék megfőzték a paprikás krumplit, mire hazaértünk. Este 

határoztunk. A fejtágítót én tartottam a másnapi program helyszínéről, Évi pedig a legális és 

illegális növénygyűjtésről. Zoli (aki erdész végzettségű) útközben az erdőművelési módokról 

mesélt. 

 

Szerdán kisvasúttal Pákára utaztunk. Helyi vezetőnk először a dömeföldei tájházat, majd 

Öveges József professzor úr emlékházát mutatta be. Laci atya élvezetes előadást tartott a 

faluról, a templomról és a restaurálási technikákról. Utána a határvédelmi rendszerről készült 

kiállítást tekintettük meg, majd felkerestük az erdőben még meglévő építményeket is. Este 

zöldséglevest és túrós tésztát készítettünk.  A kevésbé fáradtak még határoztak. Hat 

vállalkozó kedvű táborozó pedig a helyi erdész, Zoli és Ági vezetésével felültek egy-egy 

magaslesre, rengeteg nagyvadat figyeltek meg és kisebb kalandban is részük volt. Késő este 

még a vadgazdálkodás és a nagyvadak kerültek porondra (Zoli). 
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Csütörtökön egy rövid túra keretében Lispeszentadorján felé vettük az irányt.  Kisebb – 

nagyobb útirány-változtatás után 14 órára visszaértünk Kerettyére. Útközben fenyvesekkel, 

akácosokkal és rontott tölgyessel és az irtásterületek növényzetével ismerkedtünk. A túra 

végén „csendjátékot” játszottunk. Délután négytől hatig a termálfürdő vendégei voltunk  

Este milánói makarónit készítettünk.  És határoztunk. 

 

Pénteken megérkeztek a kerékpárok és elindultunk Évi által „kishalálnak” nevezett túrára: a 

Vétyemi-ősbükköshöz. A terep meglehetősen erőt próbáló volt, elég sokat toltuk a 

kerékpárokat. A bükkösnél helyi vezetőnk ismertette a tudnivalókat. Az erdő gyönyörű volt, 

valóban, mint egy templom. Vacsira csirkepörköltet készítettünk. Ezen a napon tartottuk a 

szecskaavatót. Az „öregek” ismét ötletes és kedves feladatokat találtak ki az újoncoknak.   

 

Szombaton kerékpár-körtúra következett. Bázakerettye - Várfölde – Bánokszentgyörgy – 

Oltárc – Márki vadászház – Kistolmács – Bázakerettye útvonalon. Útközben patakmenti 

égeressel, kocsányos tölgyessel és kaszálórétekkel ismerkedtünk. A forgalom kicsi volt, 

ideális a kerékpározáshoz. Erre a napra esett Évi relaxációs gyakorlata is. Ezen a napon 

kánikula volt. Eredetileg nem terveztük be Kistolmácsot, de jó volt a változtatás, mert így 

kicsit lehűthettük magunkat. Igaz, fürdőruhát aznapra nem pakoltunk, de ez nem volt akadály, 

a többség ruhástul vetette magát a tóba. Délután határoztunk. Este vetélkedőt tartottunk a 

héten megtanult ismeretekből. Ezt ugyan két részletben, mert közben fel kellett pakolni a 

kerékpárokat. Szalonnasütéssel és énekszóval zártuk a tábort.  

 

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

versenyhez. Több ízben előkerültek a daloskönyvek. Esténként kártyacsaták is dúltak.  

 

Vasárnap reggel pakolás és takarítás után indultunk haza. A vasút kicsit megtréfált 

bennünket, mert Gyékényesen lekéstük a csatlakozást, így másfél órát kellett ott 

vesztegelnünk. Negyed négy helyett negyed hatra értünk haza.  

 

Anyagiak: 5 főnek volt 90%-os utazási kedvezménye rajtam kívül. Ez azt jelenti, hogy az 

utazási költségeink jelentősen mérséklődtek, ugyanis így 12 főnek vehettem kedvezményes 

vonat ill. buszjegyet. 

 

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, 2012. augusztus 9. 

 

 

                                                                                                         Nagy Andrea  
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Pénzügyi beszámoló 

Ökológiatábor 

Bázakerettye, 2012. júl. 30 – aug. 5. 

 

 

 

Bevételek   

 részt vevők befizetése  

(22 + 2 fő) 

17 x 20 200 

  5 x 17 200 

  2 x 12 000 

  

alapítványi támogatás 

maradvány az előző évről 

 

 

 

 

453 400 Ft 

 

130 000 Ft 

   7 535 Ft 

Összes bevétel:  590 935 Ft 

   

Kiadások   

 szállás  

(6 x 35 000 + 26 x 800) 

utazás, (különbusszal együtt) 

szállítás 

étkezés, tisztítószerek,  

belépők, szakvezetés (fürdő, 

olajtörténeti séta, Páka,) 

kerékpárkölcsönzés  

Egyéb dologi: térkép, 

ajándék könyvek, eszközök, 

fénykép előhívás stb. 

230 800 Ft 

  

123 760 Ft 

 

100 430 Ft 

107 070 Ft 

 

 

  22 960 Ft 

Összes kiadás:  585 020 Ft 

Maradvány  a következő évre félretéve     5 915 Ft 
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A vetélkedő anyaga 

 

 

 

TESZT (15 pont) 

 

 

1. Hol született Öveges József? 

A, Dömeföldén 

B, Várföldén 

C, Pákán 

D, Marócon 

 

       2. Milyen kistájak veszik körül a Letenyei-dombságot? 

A, Őrség, Kerka-menti-dombság, Principális-völgy 

B, Göcsej, Principális-völgy, Zalaapáti-hát 

C, Lenti-medence, Göcsej, Principális-völgy 

D, Tenke-rög, Göcsej, Principális-völgy 

 

3. Milyen vízfolyások határolják a Letenye-dombságot? 

A, Mura, Kerka, Alsó-Válicka 

B, Mura, Alsó-Válicka, Principális-csatorna 

C, Dráva, Kerka, Alsó-Válicka 

D, Zala, Principális-csatorna, Kerka 

 

4. Melyik a Letenyei-dombság legmagasabb pontja? 

A, Tenke-hegy 

B, Maróci-hegy 

C, Zsindelyes 

D, Gurgó-hegy 

 

5. Mennyi Valkonya lakóinak száma? 

A, 213 fő 

B, 102 fő 

C, 67 fő 

D, 56 fő 

 

6. Miért sok a forrás és patak a vidéken? 

A, A lösz jó víztartó képessége miatt + sok csapadék 

B, A homokkövek jó vízzáró képessége miatt + sok csapadék 

C, A változatos közetösszetétel miatt + sok csapadék 

D, A sok agyagréteg miatt + sok csapadék 
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7. Milyen fontos ásványkinccsel rendelkezik a táj? 

A, tőzeg 

B, lignit 

C, szénhidrogének 

D, barnaszén 

 

8. Minek köszönheti a Kistolmácsi-tó a létét? 

A, a völgy elgátolásának 

B, az olajkutatásnak 

C, az itteni bővizű forrásnak 

D, a sok esőnek 

 

9. Hány falu egyesüléséből jött létre Lispeszentadorján? 

A, kettő 

B, három 

C, négy 

 

10. Hány százalék az erdők aránya a Letenyei-dombságon? 

A, 21% 

B, 31% 

C, 33% 

D, 39% 

 

11. Melyik a táj legértékesebb nagyvadja? 

A, gímszarvas 

B, dámszarvas 

C, vaddisznó 

D, őz 

 

12. Kinek a tulajdonában volt Budafapuszta 1945 előtt? 

A, a Zichy családé 

B, az Eszterházy családé 

C, a Festetics családé 

 

13. Mi a nevük a Várfölde-határában lévő tavaknak? 

A, Szentpéterföldi-tavak 

B, Várföldei-tavak 

C, Szilvágyi-tavak 

 

14. Milyen flórajáráshoz tartozik a Vétyemi- ősbükkös? 

A, göcseji-flórajárás 

B, zalai-flórajárás 

C, Mura-vidéki-flórajárás 
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15. Milyen talajok gyakoriak a vidéken? 

A, mezőségi, agyagbemosódásos barna erdőtalaj, réti talaj 

B, pszeudogleies barna erdőtalaj, mezőségi talaj, öntéstalaj 

C, öntéstalaj, réti talaj, mezőségi talaj 

D, pszeudogleies barna erdőtalaj, agyagbemosódásos barna erdőtalaj, öntés- és réti talajok 

 

 

KIKÜLDŐS, HATÁROZÓS 

15 megadott növényfaj begyűjtése időre  (15 pont) 

 

TAPOGATÓS 

toboz, gyertyán termése, bükkmakk, taplógomba, kocsányos tölgy termése   (10 pont) 

 

KISELŐADÁSOK 

számhúzás alapján  (10 pont) 

1. nagyvadak 

2. erdőművelés 

3. Páka 

4. olajtermelés 

5. Bánokszentgyörgy 

6. Zalai-dombság természetföldrajza 

 

MUTOGATÓS 

(activity)  

1. Válicka-patak 

2. Bázakerettye 

3. Vétyemi ősbükkös 

4. Csirkepörkölt tésztával 

5. Dél-zalai kerékpárút 

6. vargánya 

 

VILLÁMKÉRDÉSEK 

(2-2 pont; rablós is) 

1. Melyiktelepülés tavában fürödtünk? 

2. Miről ismerhető fel a jegenyefenyő? 

3. Hogyan került elő a kaposvári múzeum sok lelete? 

4. Miről ismered fel a sátántinórut? 

5. Mi a szerepe az olajkitermelésben a karácsonyfának? 

6. Kik bombázták Bázakerettyét a II. világháború alatt? 

7. Mi volt a MAORT? 

8. Kinek a kardját láthattad? 

9. Mit tesznek gyászestélyen? 

10. Milyen kőzetből termelik ki az olajat? 

11. Miért vannak nyiladékok az erdőkben? 
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12. Mit nevezünk barkácsolásnak? 

13. Mire használják a szén-dioxidot a kőolaj-termelésben? 

14. Miért volt jelentős a 2. számú kút? 

15. Mi a „kínai bajusz”? 

16. Milyen fából készítik a vadleseket? 

17. Mit jelent a páka kifejezés? 

18. Hogy hívják a pákai papot? 

19. Miért találtak sok termálvizet Zalában? 

20. A kisvasút 1. kocsijában hány ülő- és állóhely van? 

21. Melyik fenyő őshonos Zalában? 

22. Hogy nevezik az itteni bükkösöket? 

23. A patakok mellett milyen társulás jellemző? 

24. Mi az erdei kisvasút neve? 

25. Milyen pionír fafajjal találkoztunk? 

26. Miért épültek a Páka környéki bunkerek? 

27. Milyen fafajok vannak a Kerka-menti legelőkön? 

28. Kik lakják Lasztonyát? 

29. Miről „híres” a Haraszti vadászház? 

30. Mi a neve a szombati túra védett erdejének? 

31. Mi a himba? 

32. Mennyibe kerül egy kőolajkút „ártalmatlanítása”? 

33. Miért jött Zoli velünk Zalába? 

34. Miért nincs jelentős aljnövényzet a bükkösökben? 

35. Miért van mégis jelentős aljnövényzet a Vétyemi bükkösben? 

36. Mi az oltárci vadászház neve? 

37. Ki törte össze a kisbalta nyelét? 

38. Hány biciklit hoztak pénteken? 

39. Van-e szelektív hulladékgyűjtő Bázakerettyén? 

40. Hány halálos áldozata volt a bázakerettyei bombázásoknak? 

41. Hogyan csapták be a bombázókat a kerettyeiek? 

42. Milyen stílusban épültek a helyi olajmérnökök házai? 

43. Hány óriásbükk kellene egy családi ház egy szezonbeli fűtéséhez? 

44. Hol élnek a taplógombák? 

  

 

 

Visszaemlékezés: 

 

 

Ideális létszámmal táboroztunk. Emlékezetes volt az első biciklitúra. Sokat toltuk a 

kerékpárokat, mert a domborzati tényezők nem nekünk kedveztek. A megbeszélés szerint a 

Vétyemi-ősbükkös bejáratánál találkoztunk a vezetőnkkel. Igen ám, de ez a lejtő középtáján 

volt. A fürgék (akik kevesebbet tolták a bicajt) túlgurultak a célon, le egészen a völgy aljáig. 

Nekik vissza kellett tekerniük. A kerékpárok jól karbantartottak voltak, de kisebb szerelések 
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így is előfordultak. a második kerékpáros napon valamelyik kislány nagyot bukott, az ő 

biciklijén valamit egyenesítgetni kellett.  

Laci atyát az idegenvezetőnk szervezte be. Pákán, miután megnéztük Öveges professzor úr 

szülőházát beültetett bennünket a templomba. Nagyon készséges, kedves és humoros 

embernek ismertük meg. Jó nagy pocakkal rendelkezett. Azt mondta, azért, mert tudja, hogy a 

legtökéletesebb forma a gömb. A Jóisten is tudja ezt. „Én a mennyországba fogok kerülni” – 

mutatta a nagy hasát, aztán rámutatott az első padban ülő cingár lányokra: „ti pedig a pokolba, 

mert olyan soványak vagytok.”  

A kisvonat közlekedése is érdekes volt. Az egyik utat keresztező részen megállt, a kalauz 

leszállt, leállította a forgalmat (ami nem volt) és miután a vonat áthaladt, visszaszállt a 

szerelvényre. Ezen a napon nagy kánikula volt (a többin is), jól esett a nyitott kocsikban a 

levegő mozgása.  

A vadleses csapatnak is volt külön kalandja. A helyi erdész felültette az érdeklődőket 3 lesre. 

Mindegyikre jutott egy felnőtt is: erdész, Ági, Zoli. Láttak is szarvasokat, őzeket, egyéb 

állatokat. Csak az volt a bibi, hogy egy helyi gazda tolvajoknak nézte őket és Ágiék csoportját 

baltával fenyegette meg. Akkor nyugodott meg, mikor megjelent az erdész. 

Az olajos előadás kimerítő volt – szó szerint. A fő probléma abból adódott, hogy túra után 

ültünk be a fejtágítóra. Aznap is nagyon meleg volt, mindenki kitikkadt, de a vezetőnk csak 

mondta, csak mondta, csak mondta. Filmet is vetített. Támogattuk a szemhéjunkat erősen. 

Utána még eltúráztunk egy kiállításig. Az országúton, a rekkenő hőségben, ő pedig jött utánuk 

autóval. Ahol megálltunk, hogy „megcsodáljuk” a 2-es kutat, behúzódtunk az árnyékba. Ezt 

szóvá tette, mondván, hogy így nem látunk rá a hegytetőre. De akkor még messze voltunk a 

kiállítás helyszínétől. Szegény vezetőnk megdolgozott a szakvezetés díjáért, de nem volt 

velünk sikerélménye. Hazafelé láttunk olyan himbát, melynek aljában állt az olaj és egy 

szegény béka „úszott” benne. Nem tudtuk kimenteni. Nem csoda, ha sokba kerül a kutak 

környékének megtisztítása.  
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