
179 

 

BIOSZTÁBOR 2014. 
Bakonybél 

Magas-Bakony 
 

Program: 
Az idei nyári szünetben Bakonybél környékére szervezzük táborunkat.  

Szállásunk Bakonybélen a Bakonyvári Vendégházban lesz. Onnan barangoljuk 

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

jellemző emberi tevékenységekkel. 

 

Terveink címszavakban: 
 

Gyalogtúrák  a környező erdőkben, a Halomsírmezőhöz, a Kőrishegyre stb.; 

Kirándulás „gumikerekes „kisvasúttal” az Odvas-kőhöz; 

Bakonybél nevezetességeinek megismerése; 

A Bakony Csillagda felkeresése (kiállítás, planetáriumi bemutató, esetleg esti 

csillagmegfigyelés); 

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

BIOLÓGUS-induló;  

Vetélkedő, jókedv, fegyelem stb.; 

                 

Az időpont: 2014. augusztus 4-10. (hétfő-vasárnap) 

  

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

korlátozott (21 diák – esetleg sátorral bővíthető a létszám), 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: 2014. február 10. (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, a 

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

összeg elsősorban attól függ, hogy az éjszakai csillagmegfigyelés megvalósítható-e. 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, 2014. január 7. 

 

 

Nagy Andrea, Tormássi Éva 
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Kedves Táborozónk! 

 

 

Örömmel üdvözöllek a 2014-es év leendő biológustáborozóinak körében!  

 

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

szerint – 7 000 Ft-ba, a szállásdíjad 14 000 Ft-ba fog kerülni. A belépőkre és csillagászati-

programokra fejenként 5 000 Ft-ot számolok.  Az étkezéshez 1 000 Ft hozzájárulást kérek. 

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. Bakonybél idegenforgalmi központ, 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: (Bakonybél, Pápai u. 70.) Bakonyvári Vendégház. Konyha és szabadtéri 

tűzrakóhely is rendelkezésünkre áll. 5 szobán fogunk osztozni. Nagyon fontos, hogy a 

szálláson tisztaságot és rendet tarts magad körül, mert néhány (2 db) pótágyat is berakunk és 

„rend a lelke mindennek”.  

 

Utazás: A találkozóhely ezúttal is Nagymányok vasúti megálló. Augusztus 4-én 5.05-kor 

találkozunk (Bonyhádról Nagymányokra 4.25-kor vagy 5.00-kor indul buszjárat, utóbbival 

remélhetőleg 5.11-re lehet kiérni.) A vonat 5.15-kor indul Dombóvárra, onnét tovább 6.01-

kor indulunk Kelenföld felé (Baranya IC). Kelenföldre 8.00-kor érkezünk, továbbindulunk 

8.52-kor, hogy 10.21-kor már Győr-Gyárvárosban lehessünk. Onnét 11.01-kor indul tovább a 

vonat, a zirci vasútállomásra 12.33-kor érünk. Akkor már csak egy buszozás van hátra (13.15-

13.54), hogy 16.45-kor a célnál lehessünk. (Összes utazási idő kb. 8 óra 40 perc.) 

Hazafelé Bakonybélről augusztus 10-én 7.03-kor indulunk (érkezés 7.39). A zirci 

vasútállomásról 8.49-kor indulunk tovább. Veszprémbe 9.22-kor érünk és 10.00-kor megyünk 

tovább. Székesfehérvárra 10.39-kor érünk, továbbindulunk 11.18-kor Pusztaszabolcs felé. 

Oda 11.49-kor érkezünk. 12.06-kor indul a csatlakozás Dombóvár felé. Ott leszünk 13.46-kor, 

továbbindulunk 14.10-kor és Nagymányokra érkezünk 14.49-kor. (Összes utazási idő kb. 7 

óra 7 perc.) 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 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. 
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 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, 

 

 

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, 2014. június 10. 
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A résztvevők névsora 

 

 

 

 

7.a osztály: 

Füller Anna 

8.a osztály: 

Ficsor Barna 

9.a osztály: 

Dittrich Kata 

Fehér Aliz  

Frank Cintia 

László Viktória 

10.a osztály: 

Nagy Ferenc  

Tihanyi Áron 

Wiandt Péter  

10.b osztály: 

Jéhn Máté 

Farkas Bence 

10.c osztály: 

Gerner Orsolya 

Illés Gabriella 

Kontra Margit 

11.a osztály: 

Bősze Zsófia 

Füller Noémi 

Meszlényi Valéria 

11.c osztály: 

Bartkó Dominik 

Walter Benedek 

 

Kísérők: 

Nagy Andrea 

Tormássi Éva 
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Szakmai beszámoló 

Ökológiai tábor 

Bakonybél 

2014. aug. 4-10.  

 

 

Idei biológia-táborunkat a Magas-Bakony szívében, Bakonybélen tartottuk. Szállásunk a  

Bakonyvári  Vendégházban volt. Kényelmes, tágas helyet biztosított táborunknak. A diákok 

részére 4 szoba és két fürdőszoba állt rendelkezésre, a kísérőknek külön szobájuk és fürdőjük 

volt. A főzést a nyárikonyhában és szabad tűzön oldottuk meg. Lehetőségünk volt a 

hulladékot szelektíven gyűjteni, ezt ki is használtuk. Diákjaink általában vigyáztak a rendre és 

a tisztaságra. 

Az előleget 24-en fizették be. Közülük két fő nyelvvizsga,  két fő pedig külföldi út miatt már 

tanév során visszalépett, Pálfi Zsófi pedig az utolsó pillanatban mondta vissza a részvételt. 

Ismét Tormássi Éva kolléganőmmel ketten vezettük a tábort. Évi a csapattal utazott, én 

személygépkocsival vittem a szükséges felszereléseket. A főzést és a szakmai munkát is 

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

részt vettünk, az ellenőrzés az én feladatom volt.  

 

Hétfőn hajnalban (5.15) körül indult a csapat, én kicsit később. Viszont ¾ 11-kor már ott 

voltam, hogy egy kerek órát várhassak a takarítás miatt. Viszont nagy meglepetésemre 

„házalók” kiabáltak be, akikről kiderült, hogy a már elballagott biosztáborosok kis csapata. 

Heten voltak (Csuma-Kovács Ádám, Filo Tamás, Hopp Norbi, Juhász Judit, Molnár Ákos, 

Schumacher Nóri és Szabó Bianka), nagyon örültünk Nekik, több tábori programban részt 

vettek. Ők szombattól csütörtökig nyaraltak Bakonybélben – nem véletlenül ott.   

Ezen a napon még meglátogattuk a Monostort és botanikus kertet. Az esti fejtágítás helyett 

Ficsor Barnát az ügyeletre vittem, mert kisbaltával eléggé elvágta az úját. A többiek a régi 

táborok képeit nézegették. A vacsora bográcsgulyás volt.  

 

Kedden bemelegítő túrát terveztünk, amire sikerült kicsit rádolgozni, mert 10 km helyett kb. 

16-ot mentünk az „ügyeletes túravezetők” jóvoltából. A túra során bükkös, gyertyános-

bükkös és égeres társulásokat tanulmányozhattunk.  Természetesen a karsztfennsík felszíni 

formáit is megfigyeltük és egy elhagyott bauxitbányát is érintettünk.  Este zöldségleves és 

túrós tészta csillapította éhségünket. A fejtágítót én tartottam a Bakonyról és Bakonybélről, 

valamint az itteni növénytársulásokról.  

 

Szerdán esőre ébredtünk, minden normális ember a másik oldalára fordult volna, mi viszont 

(a nagyokkal együtt) nekivágtunk a kőrishegyi túrának. Sajnos minden fohászkodásunk 

ellenére ködös maradt az idő, így a csúcsról nem gyönyörködhettünk a környező hegyekben 

és a Balatonig sem láthattunk el (legfeljebb az orrunk hegyéig). (Lefelé – az Ördögliknál – 

hatalmasat tanyáztam, még ma is fáj a sípcsontom.) Azért mire visszaértünk a faluba, eléggé 

kitisztult. Ekkor még volt erőnk megnézni a faluházat, ahol élvezetes idegenvezetésben volt 

részünk. Sok mindent megtudhattunk a bakonybéli emberek életéről és a ház egykori 

tulajdonosáról is. Este a fejtágítás a Bakony ásványkincseiről és Pénzesgyőrről szólt. Térképet 

is tájoltunk. 

 

Csütörtökön laza napunk volt, legalábbis túra tekintetében. Házigazdánk gumikerekes 

„kisvonatjával” a Gyilkos-tóig utaztunk. Ott rövid séta és ismertető következett.  Visszafelé 

megálltunk az Odvaskőnél, ahol a többiek egy órát kaptak a barlang és a felette tornyosuló 

szikla megtekintésére, mi viszont maradtunk, mert haza kívántunk gyalogolni. A barlangon 
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kívül karsztbokorerdőt is tanulmányozhattunk, s a bátrabbak felmásztak a sziklákra. A 

Gerence-patak mellett vezetett az ösvény Bakonybélig. Útközben megejtettük a szokásos 

csendjátékot. 

Rövid délutáni pihenő után a Pannon Csillagdát kerestük fel, ahol egy csillagászatot tanuló 

egyetemista vezetett végig bennünket a múzeumon és napfoltokat is néztünk a nagy 

távcsövön keresztül. A Naprendszerről láttunk ég egy filmet. Utána a Vadszőlő étteremben 

vacsoráztunk, juhtúrós sztrapacskát. (Kicsit zsírosnak találtuk.) Este 9-kor kezdődött a 

következő forduló: a csillagvizsgálóban az esti égbolt objektumait néztük meg – részletes 

magyarázattal. Aki még éber volt, az még egy filmben is gyönyörködhetett 11-től fél 12-ig. 

Én nem tudom, hogy miről szólt. 

 

Pénteken hosszú túrára indultunk. Mint később kiderült kalandosra is. A falu határában a 

Szentút kápolnánál tartottunk rövid pihenőt. Azt hiszem, hogy mindenkit megérintett a hely 

szelleme. A következő pihenő a Hegyeskőnél volt, ahol a bátrak felkapaszkodtak a sziklára. 

Utunkat folytatva „rövidítettünk”. Egy tanösvényt jelölt a térkép és a fákon is voltak jelek, 

csak éppen közlekedni nem lehetett, mert a fakitermelés következtében mindent benőtt a 

csalán és a szeder, amit meg nem, ott minden tele volt kidőlt fákkal. A 10 percesnek tervezett 

szakaszon több, mint egy óra alatt vergődtünk át. Persze pozitívum, hogy tanulmányozhattuk 

(volna) a vágás-növényzetet és a reumánkat is kezeltük egyben. Miután kiértünk az erdei útra, 

eltűnt a jelzés és csak a stresszhelyzetnek köszönhető, hogy végülis megtaláltuk az eredeti 

útvonalat. Ezek után nem volt pofám nemet mondani a kérésre, hogy Pénzesgyőrről busszal 

menjünk haza. Így ugyan kimaradt a kerteskői ménes távoli látványa és az Oltárkő, helyette 

viszont „nagy-nagy lelkesedéssel” megnéztük az Erdők Háza kiállítást.  

A vacsora paprikás krumpli volt. Utána a szecskaavató következett. Sajnos a végére kicsit 

elszabadultak az indulatok. A vízibomba durvára sikeredett. (Ilyen eddig a biosz-táborok 

történetében nem fordult elő.) 

 

Szombaton rövid túrával folytattuk. Ezúttal a Táborhely-hegyen keresztül közelítettük meg 

az Odvaskőt.  Míg egy kisebb csapat újból megmászta a „követ”, a többiekkel Tormássi Évi 

vezetésével relaxációs gyakorlatot végeztünk. Hazafelé a Vár-hegy felé indultunk, útközben 

érintetük a Likas-követ. Este természetesen vetélkedőt tartottunk a héten megtanult 

ismeretekből. Az ajándékok egy részét Tormássi Évi és párja ajánlotta fel (gombahatározó 

könyvek és folyóiratok – „A mi erdőnk”), a többit vásároltam: szintén határozókönyvek, 

Bakonyról szóló túrakalauz és gyógynövényes hűtőmágnes, no meg persze édességek. 

Szalonnasütéssel és énekszóval zártuk a tábort.  

 

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

versenyhez. Több ízben előkerültek a daloskönyvek is. A kézművesfoglalkozás sem 

maradhatott el, ezúttal „illatpárnát” készíthettek az érdeklődők. Az útmutató és az 

alapanyagok Évitől származtak. 

 

Vasárnap reggel korai kelés és gyors takarítás után indultunk haza. Ébredéskor még szakadt 

az eső, de indulásra már csak szemerkélt.  

 

Anyagiak: 3 főnek volt 90%-os utazási kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy az utazási 

költségeink mérséklődtek, ugyanis így 6 főnek vehettem kedvezményes vonat ill. buszjegyet. 

A kedvezménnyel rendelkező gyerekek a különbözetet visszakapták. 

A szállásdíjból 200 Ft/fő/nap kedvezményt kaptam, mivel a helyeket csaknem teljesen 

feltöltöttük.  

 



185 

 

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

vendégeink vidámságát, szeretetét és Tormássi Éva segítségét! Remélem, hogy jövőre ismét 

meg tudjuk rendezni táborunkat! 

 

 

 

Bonyhád, 2014. augusztus 13. 

 

 

                                                                                                         Nagy Andrea  

 

 

 

 

Pénzügyi beszámoló 

Ökológiatábor  

Bakonybél, 2013. júl. 8-14. 

 

 

Bevételek   

 részt vevők befizetése  

12 x 24 700 

  3 x 20 700 

  2 x 22 700 

  2 x 23 700 

  7 x      400 (vendégeink 

monostori díja) 

  2 x   2 500 ( Gergő és 

barátnője csillagdai díja) 

alapítványi támogatás 

maradvány az előző évről 

 

 

 

 

 

 

 

459 100 Ft 

 

147 000 Ft 

    7 345 Ft 

Összes bevétel:  613 445 Ft 

   

Kiadások   

 szállás  

(6 x 2 200 x 20) 

utazás, szállítás 

étkezés, tisztítószerek  

belépők (Csillagda, Tájház, 

Monostor, Erdők Háza) 

Egyéb dologi (ajándékok, 

fénykép-előhívás, eszközök) 

 

264 000 Ft 

 

108 435 Ft 

102 512 Ft 

111 970 Ft 

 

  24 172 Ft 

 

Összes kiadás:  611 089 Ft 

Maradvány       2 356 Ft 

 

 

 

 

 



186 

 

 

A vetélkedő anyaga 

 

 

 

 

 

GYŰJTÖTT PONTOK 

Egyénileg gyűjtött pontok összege osztva a létszámmal. 10, 8, 6, 4, 2 indulópont. 

 

BEUGRÓ  (15 pont) 

2-2 levél típusa 2-2 pontért, a feladat másik részét nem jegyeztem fel 

 

TESZT (15 pont) 

01. Melyik rend szerzetesei élnek Bakonybélen? 

1. ciszterci 

2. ferences 

3. bencés 

 

02. Miért nem látogatható szabadon a Nagy-Somhegy? 

1. mert fokozottan védett 

2. mert katonai bázis van a területén 

3. mert veszélyes víznyelők, aknabarlangok vannak a területen 

 

03. Milyen fajta lovakról híres a kerteskői ménes? 

1. lipicai 

2. arabs 

3. angol telivér 

 

04. Melyik a Bakony legmagasabb csúcsa? 

1. Kab-hegy 

2. Kőris-hegy 

3. Fekete-Hajag 

 

05. Kik remetéskedtek a Szent-kút környékén? 

1. Gellért és Günther 

2. Mauríciusz és Mór 

3. Guzmics Izidor és Mauríciusz 

 

06. Kinek az emlékére készült a Táborhely-hegyi Széchenyi emlékmű? 

1. Széchenyi István 

2. Széchenyi Zsigmond 

3. Széchenyi Ferenc 
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07. Kik fosztogatták a monostort a 16. században? 

1. a Podmaniczkyak 

2. a törökök 

3. az erdőben megbúvó betyárok 

 

08. Hol van a Vajda Péter kilátó? 

1. a Köves-hegyen 

2. a Táborhely-hegyen 

3. a Kőris-hegyen 

 

09. Milyen kőzetből áll a Kab-hegy csúcsrégiója? 

1. mészkőből 

2. bazaltból 

3. dolomitból 

 

10. Milyen kőzetekből áll a Bakony túlnyomó része? 

1. mészkőből és dolomitból 

2. bazaltból és andezitből 

3. mészkőből és homokkőből 

 

11. Milyen kövületekről kapta a nevét Pénzesgyőr? 

1. Ammonites 

2. Nummulina 

3. Trilobita 

 

12. Kiknek az emlékét őrzi a Százhalom? 

1. avarok 

2. szarmaták 

3. kelták 

 

13. Miért hívják a Witt-kilátót Kádár kilátónak is? 

1. mert itt lőtt Kádár János 12 vaddisznót 

2. mert ez volt a kedvenc kilátója 

3. mert egy alkalommal itt terítettek neki vacsorához 

 

14. Mit bányásztak a Köves-hegyen? 

1. márványt 

2. bauxitot 

3. mészkövet 

 

15. Mi a helyi „vörösföld”? 

1. agyag 

2. bauxit 

3. mállott vöröshomokkő 
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HATÁROZÁS 

Forgószínpadszerűen. 5x3 növény határozása, magyar és latin névvel, családnévvel. 3-3 pont 

csalánlevelű harangvirág, sárkerep lucerna, mezei katángkóró 

seprence, szöszös ökörfarkkóró, pókhálós bojtorján 

vadmurok, magas aranyvessző, réti lóhere 

kapotnyak, sövényszulák, télizöld meténg 

terjőke kígyószisz, mezei cickafark, közönséges orbáncfű 

 

VILLÁMKÉRDÉSEK 

sima: 2-2 pont, rablós: +3, -1 pont 

 

1. Miről/kiről nevezték el a forrásokat Szentkútnál? 

2. Mi a nummulina? 

3. Mi van a Kőris-hegyen? 

4. Milyen magas az Odvaskőnél lévő barlang? 

5. Mi a barlang jele a turistatérképeken? 

6. Mondj egy híres bakonyi betyárt! 

7. Hány vaddisznót lőtt le Széchenyi Zsigmond 1940-ben a Táborhely-hegyen? 

8. Mire használták az oltárköveket a honfoglaló magyarok? 

9. Hol olvashattad az alábbi szöveget? „mindez a résztvevők egészségét szolgálja, nem 

kötözködés.” 

10. Mondj 3 – magyar -  író által írt természetről, állatokról szóló regényt! 

11. Hány szerzetes él ma a monostorban? 

12. Milyen színű volt az ikercsillag második tagja? 

13. Miért száraz a Száraz-Gerence? 

14. Hol esett el Nagy Andrea tanárnő? 

15. A mai túra barlang jele melyik „követ” érintette? 

16. Melyik „kőről” rúgott le „véletlenül” követ Bence? 

17. Hány vendég fordult meg összesen a táborban, ha nem számítjuk a tulajdonost? 

18. Hányszor szálltunk át az idevezető úton? 

19. Milyen társulásokat figyeltünk meg a patakok mellett? 

20. Milyen kőzet alkotja a Száraz-Gerence völgytalpát? 

21. Miből (milyen foglalkozásból) éltek meg régen a bakonybéliek? 

22. Sorolj fel 3, a fa megmunkálására alkalmas hagyományos eszközt! 

23. Melyik a Naptól számított 4. bolygó? 

24. Hogyan hívták a használaton kívüli szobát a régi parasztházakban? 

25. Mi a nevük az újulatokban álló idős fáknak? 

26. Milyen fafaj csonkjai vannak a helyi Gyilkos-tóban? 

27. Milyen állttal látható a Szentkút „barát”-ja? Ki ő? 

28. Kik fosztogatták a monostort a XVI. sz. elején? 

29. Mi a séd? 

30. Mi a Szent-kútnál található „kő” neve? 

31. Mi annak a  vonatnak a neve, amivel a Gyilkos-tóhoz mentünk? 

 

 

MUTOGATÓS 

farkasölő sisakvirág, Szentkút kápolna, Kőris-hegyi kilátó, Erdők háza, bibircses kecskerágó, 

farkasboroszlán, természetközeli erdőgazdálkodás, tanösvény, Gerence-patak, Pannon 

Csillagda 
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Eredmények: 

Vali, Zsófi, Noémi:                        89 pont 

Benedek, Anna, Viki, Dominik:    74,5 pont 

Orsi, Cinti, Aliz:                            74,5 pont 

Peti, Áron, Frici:                            71 pont 

Máté, Bence, Gabi:                        64,5 pont  

 

 

 

 

Visszaemlékezés 

 

 

 

Szokás szerint autóval szállítottam a cuccokat. Bakonybél központjában megálltam, hogy 

tájékozódjam a Múzeumok és a Monostor fellelhetőségéről és nyitvatartásáról. Aztán 

továbbmentem a szállásig. Meglepődve tapasztaltam, hogy még nem tudom átvenni a házat, 

mert egy fiatal hölgy még takarít. (Elég komótosan.) Egy óra múlva lett enyém a szállás. 

Bepakolás után elkezdtem a konyhai edényeket (tányérok, evőeszközök és poharak) 

mosogatását. Egyszer csak nagy kiabálást hallok kintről. Azt hittem, hogy házalók jöttek és 

már éppen kiakadtam. Természetesen kimentem megnézni, hogy kik jöttek és miért. 

Ledöbbentem, mert az elballagott biosztáborosok egy kisebb csapata borult a nyakamba. Mint 

kiderült, az egész gimi tudta, hogy jönnek, csak mi nem. Lassan érkezniük kellett a 

többieknek is, vendégeink elbújtak a szobákban. Valami sörös ürüggyel csaltam be Tormássi 

Évit az egyik szobába. Hát ő is nagyon meglepődött. Délután velünk tartottak a Monostorba 

és az estét is velünk töltötték. Közben Ficsor Barna elvágta a kisbaltával a kezét. Bekötöztem 

és mondtam neki, hogy vacsora után megnézem. Csupa vér volt a ruhája is. Megengedtem 

neki, hogy fát vágjon, hiszen Szilváskőpusztán a hetedikesek voltak a favágó és tűzmesterek.  

Előtte azért megkérdeztem tőle, hogy szokott-e fát vágni. „Igen, mindig én készítem a 

gyújtóst.” – jött a válasz. (Édesapjától viszont itthon megtudtam, hogy gázzal fűtenek.) Szóval 

vacsi után lebontottam a kötést, nagyon csúnya, mély seb volt. Évivel és Hopp Norbival 

(orvostanhallgató) megbeszélve úgy határoztunk, hogy irány Zirc – az ügyelet. Kis kavar után 

meg is találtuk az ügyeletet, a doktornő nehezményezte, hogy miért nem vittem rögtön, mert 

akkor össze tudta volna tűzni, így csak ragasztani tudja. Barna ezt a tényt egyáltalán nem 

bánta. Ha jól emlékszem, kapott egy tetanusz injekciót. Egész héten bekötött kézzel járkált. 

Szerencsére teljesen rendbejött.  

Közben a többiek az előző biosztáborokról vetítettek a szomszéd ház falára és jókat nevettek, 

nosztalgiáztak kicsit és meséltek az „újaknak”. Az esti fejtágító elmaradt.  

Kedden teljesen rábíztam a túra vezetését arra a két emberre, aki ezt elvállalta(ha jól 

emlékszem Máté és Bence). Nem is nagyon figyeltem oda, hogy merre megyünk, a 

növényeket mutogattam a népnek. Jó sokat haladtunk, mire feltűnt, hogy nem jó irányba 

megyünk. Vissza nem akartunk fordulni, ezért alternatív útvonalakat néztünk ki a térképről. 

Ez be is jött, csak közben rádolgoztunk még kb. 6 km-t.  

Szerdán ismét velünk jöttek vendégeink. A terv a Kőrishegy volt. Fel is mentünk, annak 

ellenére, hogy reggel nem biztatott semmi jóval az időjárás. Mire felértünk tejfehér köd 

borította a tájat, az 50 méteren belül lévő radarállomást sem láttuk. Mire leértünk a hegyről 

kisütött a Nap. 

Csütörtökön délutánra a Csillagdát beszéltem le. Az esti csillamegfigyelés időjárás függő – 

tudtam meg. Erre az esti programra Gergő fiam is kimotorozott Andival, a barátnőjével. 

Együtt vacsoráztunk a vendégeinkkel, aztán irány a csillagles. Az elején még kevés felhő volt, 
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így a Holdat és egy kettős csillagot is láthattunk. Később teljesen beborult, ezért fájdalomdíjul 

kaptunk még egy filmet. Én aludtam rajta.  

A pénteki nap is emlékezetesre sikerült. A „rövidítés”, majd a kisebb eltévedés után jót 

gurultunk a pénzesgyőri legelőn. Azon a részen a gyors embereink jócskán elkevertek a 

csoporttól. A fűben nem volt jel természetesen.  

Péntek este megjött Ági lányom Lunával. Már útközben hívott, hogy szerezzek neki 

állatorvost (semmi más problémám nem volt, pont ez hiányzott). Már nem emlékszem, hogy 

mi volt a problémája. A szomszédba mentem át, mert ott volt kutya. Kaptam is egy címet és 

telefonszámot, mire Ági odaért. Úgy rémlik, hogy Zircre ment a kutyával.  

Szombati napon valami rosszullétre emlékszem, egyik kislány a túra alatt végig nagyon 

gyenge volt, sokszor meg kellett állnunk pihenni.  

Vasárnap Ágival még felkerestük a Szentkút kápolnát, aztán én is haza indultam.  

Élmény volt még, hogy egyik napon, mikor a „nagyok” nem velünk túráztak, Tamást láttuk 

bandukolni az utcán. Megszólítottuk, hogy hová tart egyedül. „Én vagyok az ügyeletes, 

megyek bevásárolni.” – válaszolta. Hát mit mondjak, jó visszajelzés volt, hogy nem hiába 

dolgoztunk éveken át ezekkel a táborokkal.   

Teljesen megható, hogy a régi táborozóink direkt a tábor és a társaság kedvéért választották 

Bakonybélt nyaralásuk helyszínéül.  
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