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BIOSZTÁBOR 2013. 
Jósvafő 

Aggteleki- (Gömör-Tornai-)karszt 
 

Program: 
Az idei nyári szünetben Aggtelek környékére szervezzük táborunkat.  

Szállásunk Jósvafőn a „Jósva” Erdei Iskolai Bázishelyen (egykori református 

parókia) 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, völgyekben, a karsztfennsíkon; 

Barlangtúrák – kalandtúra is - a környék barlangjaiban; 

Jósvafő nevezetességeinek megismerése; 

Kenyérsütés vagy lángoskészítés a „Nyitott Színben”; 

A hucul ménes megismerése; 

Gömörszőlős ökofalu felkeresése, (esetleg a Keleméri-mohos-tó megkeresése); 

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

BIOLÓGUS-induló;  

Vetélkedő, jókedv, fegyelem stb.; 

                 

Az időpont: 2013. július 8-14. (hétfő-vasárnap) 

  

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

korlátozott (26 diák), 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: 2013. február 10. (előleg befizetésével!) Az időpont 

betartása fontos, mert a szálláson előleget kérnek!!! 

 

Részvételi díj: várhatóan 25 - 28 000 Ft/fő, mely az utazás, a szállás, a belépők, a 

szakvezetések és napi egyszeri meleg étkezés költségeit foglalja magába. A végleges 

összeg elsősorban attól függ, hogy hány és milyen barlangtúrát szervezünk. 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, 2013. január 20. 

 

 

Nagy Andrea, Tormássi Éva 
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Kedves Táborozónk! 

 

 

Örömmel üdvözöllek a 2013-as év leendő biológustáborozóinak körében!  

 

Először a költségekről szeretnélek tájékoztatni. Az utazási költséged – előzetes számításaim 

szerint – 9 000 Ft-ba, a szállásdíjad 10 700 Ft-ba fog kerülni. A belépőkre és barlangász-

programokra fejenként 9 000 Ft-ot számolok. Remélem, hogy az alapítványtól megkapjuk a 

hiányzó összeget! Jelen állás szerint összesen 25 000 Ft-ot kell befizetned, de elképzelhető, 

hogy a helyszínen még fogok kérni egy ezrest a gömörszőlősi útra.   

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. Jósvafőn van bolt, vásárlási lehetőség, de előfordulhat, hogy minden drágább, 

mint nálunk. 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, 

vagy kenyérlángost sütünk. 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 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: Jósvafőn a református egyház kezelésében lévő „Jósva”  Erdei Iskola Bázishelyen 

lesz. Zuhanyzó, megfelelő tisztálkodási lehetőségek biztosítottak. Konyha és szabadtéri 

tűzrakóhely is rendelkezésünkre áll. 3 darab szoba van, a fiúknak egy, a lányoknak és nekünk 

kísérőknek 2 szoba áll rendelkezésre. Sajnos nem tudjuk elkerülni, hogy velünk is aludjon 

néhány ember. Nagyon fontos, hogy a szálláson tisztaságot és rendet tarts magad körül, mert 

néhány pótágyat is berakunk és „rend a lelke mindennek”.  

 

Utazás: A találkozóhely ezúttal is Nagymányok vasúti megálló. Július 8-án 6.55-kor 

találkozunk (Bonyhádról Nagymányokra 6.31-kor indul buszjárat, ezzel 6.42-re lehet 

kiérni.) A vonat 7.08-kor indul Dombóvárra, onnét tovább 8.01-kor indulunk a Keleti felé 

(Tenkes IC), odaérünk 10.15-kor, továbbindulunk 11.30-kor, hogy 13.29-kor már Miskolcon 

lehessünk. Onnét 15.08-kor indul tovább a vonat, a jósvafői vasútállomásra 16.18-kor érünk. 

Akkor már csak egy buszozás van hátra, hogy 16.45-kor a célnál lehessünk. (Összes utazási 

idő kb. 9 óra 30 perc.) 

Hazafelé Jósvafőről július 14-én 6.10-kor indulunk. A Jósvafő-Aggtelek vasútállomásról 

7.03-kor indulunk tovább. Miskolcra 8.26-kor érünk és 9.28-kor megyünk tovább. A Keletibe 

11.30-kor érünk és 13.43-kor indulunk tovább Dombóvárra (Tenkes IC), ott leszünk 15.53-

kor, továbbindulunk 16.10-kor és Nagymányokra érkezünk 16.50-kor. A jegyet Hidas-

Bonyhádig veszem, aki odáig szeretne utazni, az megteheti. 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 
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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 utólag visszafizetem. 

 

 Felszerelés: 
-    túrázáshoz megfelelő, réteges ruházat,  

-    lehetőség szerint egy váltócipő, 

-    esőköpeny, 

-    sapka, napszúrás ellen 

- 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, 

- a barlangtúrához külön ruha és cipő kell, mert át fog ázni!! Az ismertetőt 

mellékelem.  

 

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! Mellékelek egy szülői nyilatkozatot is, melyben jelezze az anyukád vagy apukád, 

hogy nem szenvedsz semmiféle fertőző betegségben! Ezt hozd magaddal a táborba! Ne 

feledkezz meg a diákigazolványodról, a betegkártyádról 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, 2013. június 6. 
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A résztvevők névsora 

 

 

8.a osztály:  

Dittrich Kata 

Fehér Aliz 

Frank Cintia 

Füller Kamilla  

László Viktória 

9.a osztály: 

Nagy Ferenc 

Tihanyi Áron 

Wiandt Péter 

9.b osztály: 

Farkas Bence 

Jéhn Máté 

9.c osztály: 

Gerner Orsolya 

Icha Benjamin 

Illés Gabriella 

Kerekes Klaudia 

Kontra Margit 

10.a osztály: 

Füller Noémi 

Antal Dóra 

Bősze Zsófia 

Meszlényi Valéria 

10.c osztály: 

Fábián Gergő 

11.a osztály: 

Filo Tamás  

Schumacher Nóra  

Szabó Bianka 

 

Kísérők: 

Nagy Andrea 

Tormássi Éva 
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Szakmai beszámoló 

2013. júl. 8-14.  

Biológiatábor 

Jósvafő 

 

 

Idei biológia-táborunkat az Aggteleki-karszton tartottuk. Szállásunk Jósvafőn, az Erdei 

Iskola Bázishelyen volt, melyet a református parókia átalakításával alakítottak ki. 

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

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

A 26 előzetes jelentkezőből végül 23-an vettek részt a táborban. Ketten már év közben, 

Szpatár Marci az utolsó pillanatban mondták/ta vissza a részvételt. Ismét Tormássi Éva 

kolléganőmmel ketten vezettük a tábort. Évi a csapattal utazott, én személygépkocsival vittem 

a szükséges felszereléseket. (Nagyon messze van.) A főzést és a szakmai munkát 

megosztottuk egymás közt: Évi vitte nagyrészt a konyhát, a szakmai munkában mindketten 

részt vettünk, az ellenőrzés az én feladatom volt. A főzés részben szabad tűzhelyen történt. 

 

Hétfőn 7 körül indult a csapat, én később, mert az autót szervizbe kellett vinnem. Majdnem 

egy időben – 5 körül érkeztünk a szállásra. Ezen a napon berendeztük a táborhelyet, este 

pedig a kistáj és a település természeti viszonyaival, barlangjaival és történelmével 

ismerkedtünk (vetítés). A vacsora bográcsgulyás volt. Mivel az alapanyagok egy részét 

helyben kívántuk beszerezni, a bolt pedig elvileg nem volt nyitva, kis nehézségünk akadt. 

Végül Mező Arnold lelkész úr szavára kinyitott a bolt. A hagymát pedig az egyik segítőkész 

családtól sikerült beszerezni.  

 

Kedden délelőtt jósvafői falusétára indultunk Berecz Béla irányításával. Nagyon sok mindent 

megtudhattunk a helyi szokásokról, magáról a településről. Számomra az volt a 

legérdekesebb, hogy a környéken még bevett szokás, hogy a rokonság viszi a sírhoz és temeti 

a halottakat. Délután rövidebb túra keretében végigjártuk a Tohonya-Kurszlán-tanösvényt. 

Nagy élmény volt, hogy találkoztunk a hucul ménessel. A lovak rendkívül barátságosak 

voltak, körbevettek bennünket és hagyták magukat szeretgetni. A túrát színesítette, hogy a 

végén eltévedtünk. Útközben gyertyános-tölgyes, karsztbokorerdő- és lejtősztyepprét 

társulásokat figyeltünk meg. Természetesen a karsztfennsík felszíni formáit is 

tanulmányoztuk (víznyelő, töbör). Este zöldségleves és túrós tészta csillapította éhségünket. A 

fejtágítót én tartottam a másnapi program helyszínéről, Gömörszőlősről és Kelemérről. 

 

Szerdán különbusszal a fent említett két faluba látogattunk el. Gömörszőlősön először a 

gyapjúkártolót látogattuk meg, ahol a tulajdonos – Molnár Csaba – bemutatta a folyamatot 

hagyományos gépeivel. Utána az önkormányzat munkatársa a könyvtárhoz, majd a falu-

múzeumhoz kalauzolt bennünket (az egész falu egy kis múzeum). Megnéztük a füstös házat, a 

művésztelep alkotásaiból másnap nyíló kiállítást és a helyi református templomot. Ekkor 

érkezett e polgármester-asszony és átvette a vezetést. A falu megtekintése után az Ökológiai 

Oktatóközpontba mentünk, ahol egy nagyon kedves helyi önkéntes bevezette a csoportot a 

fenntartható gazdálkodás és gondolkodás rejtelmeibe. Szendvicseinket elfogyasztva 

megpihentünk, majd Kelemérre mentünk, ahol a templomot és a Tompa emlékházat 

tekintettük meg. (Keleméren a jégkori reliktumnak számító Mohos-tavak élővilága is 

rendkívül érdekes, ezzel most csak elméletben ismerkedtünk meg.) Évi segítségével a 

gyerekek nemezeléssel folytatták a napot. A kevésbé fáradtak még határoztak. Este 

csirkepörköltet készítettünk. Vacsi után éjszakai túrán felkerestük a huculok karámját. 

Lócsapáson jutottunk fel a fennsíkra, ahol lócitromok közt lavírozva folytattuk utunkat. Ezt a 
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programot kicsit előbb fejeztük be, mint ahogy terveztük, mert egy gyerek bepánikolt a 

sötétben, egy másik pedig nagyon fájlalta a lábát. 

 

Csütörtökön következett a Baradla-Jósvafő közti barlangi hosszútúra. Nagy élmény volt a 

vezető stílusa és a kivilágítatlan barlangrész. Mire kiértünk a barlangból szakadt az eső, emiatt 

elmaradt a délutánra tervezett kenyérlángos-készítés is. Gyorsan vacsit kellett változtatnunk, 

paprikáskrumplit készítettünk. Mivel elég sok időnk maradt, erre a napra áthoztuk a 

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

Este Évi gyógyteákat főzött és a gyógynövények felhasználásáról is mesélt. 

 

Pénteken délelőtt a helyi Oktatási Központ munkatársa segítségével vízi élőlényeket 

határoztunk és vízminőség vizsgálatot végeztünk a BISEL-program alapján. Nagyon élvezték 

a diákjaink. Dél körül rövid túrára indultunk, mely során erdőtársulásokkkal ismerkedtünk. 

Nagyon sok növényt és állatot határoztunk ezen a napon. Este milánói makarónit ettünk. Az 

esti vetítés a karsztos formákról és folyamatokról, valamint Aggtelekről és a környék egyéb 

látnivalóiról szólt. 

 

Szombaton hosszú túrával folytattuk. Ezúttal a felszínen keltünk át a Baradlát magába fogadó 

hegyen (Baradla-tető), visszafelé pedig a Baradla-tanösvényen mentünk haza.  Délután 

határoztunk. Sok felszíni karsztformával találkoztunk. Ezenkívül gyönyörű 

karsztbokorerdővel, lejtősztyeppréttel és sziklagyeppel ismerkedtünk. A hegytetőn kicsit 

elkavartunk, de felderítőink viszonylag hamar járható ösvényre bukkantak. Este vetélkedőt 

tartottunk a héten megtanult ismeretekből. Szalonnasütéssel és énekszóval zártuk a tábort.  

 

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

versenyhez. Több ízben előkerültek a daloskönyvek is.  

 

Vasárnap reggel korai kelés és gyors takarítás után indultunk haza. (Én a változatosság 

kedvéért az autószerelőnél kezdtem – vasárnap reggel fél nyolckor!) 

 

Tervezett programjaink közül sajnos nem valósult meg a csütörtöki kúszós-mászós barlangi 

túra, mert túl magas volt a vízszint illetve a szén-dioxid szint. Elmaradt a kenyérlángos-sütés 

az időjárás miatt. Helyettük szerveztük a vízvizsgálatot és az éjszakai túrát. 

Anyagiak: 6 főnek volt 90%-os utazási kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy az utazási 

költségeink jelentősen mérséklődtek, ugyanis így 12 főnek vehettem kedvezményes vonat ill. 

buszjegyet. A barlangtúra költségének egy része is megmaradt.   

 

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, 2013. július 17. 

 

 

                                                                                                         Nagy Andrea  
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Pénzügyi beszámoló 

Ökológiatábor  

Jósvafő, 2013. júl. 8-14. 

 

 

Bevételek   

 részt vevők befizetése  

17 x 22 500 

  6 x 17 500 

  

alapítványi támogatás 

maradvány az előző évről 

 

487 500 Ft 

 

 

 

182 000 Ft 

    5 915 Ft 

Összes bevétel:  675 415 Ft 

   

Kiadások   

 szállás  

(6 x 1 600 x 25) 

utazás, szállítás, (különbusz 

is) 

étkezés, tisztítószerek  

belépők, szakvezetés 

(barlangtúra, faluséta, Tompa 

emlékház, Gömörszőlős, 

kártolóműhely, BISEL-

vizsgálat) 

Egyéb dologi: térkép, 

ajándék könyvek, eszközök, 

fénykép előhívás, stb. 

 

240 000 Ft 

195 325 Ft 

 

103 100 Ft 

105 850 Ft 

 

 

 

 

   23 797 Ft 

Összes kiadás:  668 070 Ft 

Maradvány  a következő évre félretéve     7 345 Ft 
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A vetélkedő anyaga 

 

 

KÉPFELISMERÉS  (22 pont) 

a hét során készült és a fejtágítókon látott képekből válogattam ki 22 képet, ezeket 

kivetítettem, az épületeknél csak  a települések nevét kellett magadni  

Kelemér – templombelső, Szinpetri – óriáskönyv, Jósvafő – templom kazettája, Gömörszőlős 

– egykori iskola, Jósvafő – ház oromzata, Gömörszőlős – könyvtár, Kelemér – templom, 

Jósvafő – parasztház, mezei zsálya, orbáncfű, macskafarkú veronika, tarka koronafürt, 

vajszínű ördögszem, kenyérbél cickafark, bükk, Szent László tárnics, kardoslepke, Béke-

barlang, Kossuth-barlang, Vecsembükki-zsomboly, Béke-barlang térképe, Baradla-barlang 

 

KISELŐADÁS 

minden csapat húzott egy számot (10 pont) 

1. A terület barlangjai 

2. Jósvafő 

3. Gömörszőlős 

4. Aggteleki Nemzeti Park 

5. Növénytársulások 

6. Karsztosodás, karsztjelenségek 

 

TAPOGATÓS 

 

SZAGMINTA 

 

MUTOGATÓS 

osztrák sárkányfű, Nagy-Tohonya-forrás, Baradla-Domica-barlangrendszer, ökofalu, 

Tengerszem-tó, füles planária 

 

NÖVÉNYISMERET 

 

VILLÁMKÉRDÉSEK 

1. Hogy hívják a jósvafői falutúra vezetőjét? 

2. Honnét származik a gömörszőlősi templomtető palája? 

3. Sorolj fel 3 patakot Jósvafőn! 

4. Mit láttunk Gömörszőlősön a festőnő vásznán? 

5. Milyen tájegységen vagyunk most? 

6. Sorold fel a NP területeit! 

7. Mit jelent Jósvafő neve? 

8. Mikor alakult az Aggtelekei NP? 

9. Hány marha bőréből készítették az óriáskönyv borítóját? 

10. Mi a neve hazánk legmélyebb zsombolyának? 

11. Hány méter mély? 

12. Hol van a NP legmagasabb pontja, mi a neve? 

13. Mikortól tartozik a terület az UNESCO világörökségi területeihez? 

14. Milyen barlang van az Esztramos-hegyen? 

15. Nevezz meg 2 növényt, melynek eszmei értéke 250 000 Ft! 

16. Hogyan készül a forrázat? 

17. Hogyan kell szárítani a gyógynövényeket? 

18. Milyen csigafajt találtunk a vízvizsgálat során? 
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19. Milyen gyíkfajt láttunk a templomkert kapujánál? 

20. Mi a hámor? 

21. Hogyan képződik a gyökérkarr? 

22. Melyik IC-vel jöttünk Budapesttől Miskolcig? 

23. Miről kapta nevét a Vörös-tó? 

24. Milyen álnév alatt adta ki verseit Tompa Mihály? 

25. Hány Celsius-fokos a barlangból kilépő víz hőmérséklete? 

26. Milyen fa él a csőforrás felett? 

27. A barlangban a „teknős” felett milyen állatokat véltünk felfedezni? 

28. Milyen növényt szedett ki Áron a Vörös-tóból? 

29. Hogy hívják azt a hegyet, ahol ma a kék-sárga jelet kerestük? 

30. Kiről nevezték el a kápolnát, ahol a csoportképet készítettük? 

 

STÍLUSOK 

A hét során több vezetőnk volt. Az ő beszédstílusukat kellett bemutatni. A feladatnak nagy 

sikere volt, nagyon jókat mulattunk.  

1. keleméri vezető – Füller Noémi 

2. Berecz Béla 

3. gömörszőlősi polgármesterasszony 

4. Bisel-vizsgálatot vezető férfi – Nagy Feri 

5. barlangi túravezető – Farkas Bence 

6. gömörszőlősi ökológiai központ szakvezetője – Fábián Gergő 

 

 

 

 

Visszaemlékezés 

 

 

 

Az indulás reggelén bepakoltunk a Suzukiba és leellenőriztük a lámpákat. Az egyik nem 

működött és nem égő hiba volt. Ezért el kellett vinnem Müller Patrik apukájához, aki soron 

kívül megjavította. Nagyon hosszú volt az út és egyedül utaztam. Szilvásváradnál már annyira 

fáradt voltam, hogy nem emlékeztem volt-e már a helység-vége tábla. Ezért kicsit gyorsabban 

mentem, mint 50 km/óra. A falu végén lemeszeltek a rendőrök és megbüntettek 5 000 Ft-ra, 

mert 56-60 km/órát mértek. Kérdezték, hogy elismerem-e. Elismertem. Megnézték a 

papírjaimat is, de nem vették észre, hogy lejárt a személyim. (Ennek azon a nyáron még 

jelentősége volt, mert a családi nyaralásnál a román határőr viszont kiszúrta, ezért két napot 

vesztegeltem Sarkadon, mire meg tudtam csináltatni az újat.) 

Nem sokkal Szilvásvárad után észleltem, hogy kanyarodáskor mindig egy nagyot „üt” a 

kormány környékén valami. Gondoltam, hogy Jósvafőn lesz időm megnézetni. A házigazdára 

várni kellett és teljesen kiment a fejemből a kocsi hibája. Vasárnap reggel, mikor már 

mindenki (a lelkész is) elment, szembesültem ismét a problémával. Irány a kisbolt. Ott adtak 

egy címet, a szerelőét, de nem nyitott ajtót. A kocsmánál álltak autósok, tőlük kértem 

útbaigazítást. Azt mondták, hogy semmiképpen ne induljak el, mert lehet, hogy útközben 

lezár a kormány és akkor irányíthatatlanná válik a kocsi. Kerestek nekem egy szerelőt, a 

második faluban (persze nem a tervezett útirányba esett), aki fogadott vasárnap reggel fél 

nyolckor. Elmondtam, hogy mik a tünetek, vakarta a fejét, majd beült az autóba. Mikor 

visszaért, csak annyit mondott, hogy most próbáljam ki. Hát már nem kattant. A hétfői 

szereléskor valamit nem jól „zártak vissza”, csak azt kellett megigazítania. Nem kért semmit, 
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de szerencsére volt nálam még egy üveg bor, azt neki tudtam adni. Előtte még elhangzott egy 

emlékezetes párbeszéd vele. Mondtam, hogy így nem merek hazaindulni. Végignézett az 

autón és azt mondta, hogy elég bátorság volt vele ide is elindulni. Pedig „Szuzuka” soha nem 

hagyott bennünket cserben.   

Keleméren, a templomban és a Tompa emlékszobában nagyon emlékezetes volt a vezetőnk 

stílusa. Szerintünk (ahogy később megbeszéltük) valamilyen betegségen eshetett át a 

vezetőnk. Normál mondatok után egyszer csak elkezdett hangosabban beszélni és felvitte a 

hangsúlyt, aztán ezeket az átmeneteket ismételte többszörösen. A gyerekeink kulturáltan 

viselkedtek, de utána jót mulattak szegényen.  

Az esti túra jól indult. jelzés nélküli úton indultunk felfelé a huculok karámjához. Oda is 

értünk rendben, de közben egy Bősze Zsófim bepánikolt. Félt, hogy nem találunk haza. Alig 

győztem beszéltetni, hogy eltereljem a figyelmét. Mire visszaértünk az útra, megnyugodott. 

Később kiderült, hogy egy családi kiránduláson volt egy rossz élménye, valószínűleg ez jött ki 

nála. Ha ez nem lett volna elég, akkor Antal Dórim lesántult. Igazság szerint már úgy jött el, 

hogy rossz volt a bokája. Ezt orvosolandó Fábián Gergő lovagiasan felajánlotta, hogy kicsit 

cipeli a hátán. Azt viszont senki nem tudta, hogy Neki meg gerinc-problémái vannak. Így ő is 

„lenyomorodott”. Szerencsére nem lett komolyabb baja, bár be kellett vennie valami erős 

fájdalomcsillapítót. Szép este volt, ciripeltek a tücskök.  

A Baradla-barlangtúra vezetője is emlékezetes figurának bizonyult. Minden „kanyarban” 

megtudhattuk tőle, hogy ott éppen ki halt meg, vagy milyen állattetemet találtak meg. A 

rémtörténeteket az tetőzte be, mikor megkértem, hogy kapcsoljuk le kicsit a lámpákat, hogy 

megtapasztaljuk a barlangi csendet ezt megtette. Kb. 5 másodperc múlva felkattintotta a 

lámpáját és azt mondta: Hát ilyen sötét van a barlangban világítás nélkül. Azért nem szabad 

lemaradni a csoporttól, mert egy hétig nem jön erre senki és ilyen sötétben kell várakozni. 

Kértem, azt is tőle, hogy kicsit beszéljen a barlangi formakincsek (barlangi színlők, eróziós 

formák, meanderek)  kialakulásáról, mert ez egy érdeklődő csoport. Azt mondta, hogy majd 

igyekszik. Ezt tapasztaltuk is, mert utána végig úgy rohant, hogy alig tudtunk lépést tartani 

vele.  

A Béke-barlangban szerettünk volna kúszós-mászós túrát. Ezzel az volt a baj, hogy előtte 

nagy esők voltak és nemcsak a vízszint volt magas, de a szén-dioxid koncentráció is, így nem 

tudták vállalni a vezetést.  

A vízminőség vizsgálat nagyon tetszett a gyerekeknek. Sokféle élőlényt határoztak meg.  

A Baradla-tetőn nem volt meg a rendes jelzés (sárga), kavartunk egy darabig, a jelet keresve, 

de közben nagyon szép helyeken jártunk, sokféle rovart láttunk. Aztán feladtuk a sárga jel 

megtalálását és elindultunk toronyiránt a kék jelzés irányába. Szerencsére ráleltünk a jól 

kitaposott ösvényre, onnéttól már nem volt problémánk. Gyönyörű réteken, erdőkön, 

bokrosokon vitt az út.  

A táborról Füller Noémi írt egy beszámolót az Evangélikus Élet folyóiratba, ami meg is 

jelent.  
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