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BIOLÓGUSTÁBOR 
2015. július 27- augusztus 2. 

PILISSZENTKERESZT 

 

 
Színhely: Pilis és Visegrádi-hegység 

Szállás: Pilisszentkereszti Erdészet Som-hegyi kulcsosháza (20 perc 

gyaloglás a buszmegállótól – csomag nélkül ennyi, csomaggal értelemszerűen több) 
 

Program:  

gyalogtúrák a Dobogókőre, a Vadálló-kövekhez, a Rám- szakadékhoz, 

a Dera-patak szurdokvölgyébe stb. 

ismerkedés a környék nevezetességeivel 

társulás- és fajismeret 

főzés, mosogatás, takarítás, bevásárlás stb. 

szecskaavató és táborzáró vetélkedő 

 

Időpont: 2015. július 27- augusztus 2.  

Utazás: tömegközlekedéssel 

 

Részvételi díj: 25-28 000 Ft 

 

Jelentkezés: Nagy Andrea tanárnőnél az 5 000 Ft-os előleg 

befizetésével 

 

Jelentkezési határidő: 2015. február 27. (péntek)  

Ha az adott időpontig nem jön össze a kívánt létszám – előleggel 

együtt, akkor a tábor nem kerül megrendezésre! Az előleget a 

későbbiekben akkor tudom csak visszafizetni, ha „csere személyt” 

sikerül beszervezni. Ennek fő oka, hogy a szállást nem létszám alapján 

fizetem, hanem fix összegért vesszük igénybe (napi 60 000 Ft). 

 

Várjuk a résztvevőket!  
 
                                                        Nagy Andrea és Tormássi Éva     
Bonyhád, 2015. január  
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Kedves Táborozónk! 

 

Örömmel üdvözöllek a 2015-ös év leendő biológustáborozóinak körében!  

 

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

szerint – 8 000 Ft-ba, a szállásdíjad 18 000 Ft-ba fog kerülni. A belépőkre és programokra 

fejenként 2 000 Ft-ot számolok. Remélem, hogy az alapítványtól megkapjuk a hiányzó 

összeget, mely a tanárok utazását, az étkezési költségek egy részét fedezi! Jelen állás szerint 

összesen 28 000 Ft-ot kell befizetned, de elképzelhető, hogy a helyszínen még fogok kérni 

egy ezrest, mivel 3 fő visszamondta a tábort, így a szállásdíj és különbusz egy főre eső 

összege emelkedett.   

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. Pilisszentkereszten 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. 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: Pilisszentkereszt közelében, a Somhegyi kulcsosházban lesz. (A Pilisi Erdészettől 

béreljük.) A megfelelő tisztálkodási lehetőségek biztosítottak. Konyha és szabadtéri 

tűzrakóhely is rendelkezésünkre áll. A kulcsosház modern, teljesen felújított. Nagyon fontos, 

hogy a szálláson tisztaságot és rendet tarts magad körül, a házirendet mellélelem. Mindenkit 

kérek annak betartásásra, nem szeretnénk kártérítést fizetni! 

 

Utazás: A találkozóhely ezúttal is Nagymányok vasúti megálló. Július 27-én 6.55-kor 

találkozunk (Bonyhádról Nagymányokra 6.20-kor és 6.31-kor indul buszjárat, utóbbival 

6.42-re lehet kiérni.) A vonat 7.06-kor indul Dombóvárra, onnét tovább 8.01-kor indulunk a 

Keleti felé (Tenkes IC), odaérünk 10.14-kor. Budapestről valószínűleg különbusszal utazunk 

Pilisszentkeresztre, a végállomástól még 20 perc erdei gyaloglással érjük el a szállást. (Az 

ösvény meredek.) (A tömegközlekedési lehetőségeken – Budapestről -  még dolgozom.) 

Hazafelé különbusszal utazunk a keletiig – augusztus 2-án. A Keleti Pályaudvarról 

11.45-kor indul a vonatunk. A Baranya IC-vel 13.53-ra leszünk Dombóváron, 14.10-kor 

indulunk tovább. Nagymányokra – ha minden a tervek szerint alakul – 14.49-kor érünk.  

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 

lemásolom, hogy kapjak kedvezményes jegyet. A különbözetet utólag visszafizetem. 
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 Felszerelés: 
-    túrázáshoz megfelelő, réteges ruházat,  

-    túracipő vagy bakancs; lehetőség szerint egy váltócipő, 

-    esőköpeny, 

-    sapka, napszúrás ellen 

- kis hátizsák a kirándulásokhoz, 

- szendvicseknek zacskó, szalvéta, 

- bicska vagy kés, 

- toll, ceruza, jegyzetfüzet 

- ha van távcső, esetleg fényképezőgép, 

- tisztálkodási felszerelés, (WC-papír is), zuhanyzáshoz papucs 

- sütnivaló a tábortűzhöz 

- üveg az ivóvíznek, teának 

- 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, 2015. június 7. 
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A résztvevők névsora 

 

 

 

 

7.a osztály: 

Rittman Helga 

Czárth Csenge Zsófia 

Fertő Laura 

Kiss Antónia 

Kovács Dóra 

Lafferthon Kincső 

Rieger Gergő 

Nikolov Barna  

Böndör Márton  

9.d osztály: 

Pintér Bertalan  

10.a osztály: 

Frank Cintia 

Fehér Aliz 

Dittrich Kata 

11.a osztály: 

Tihanyi Áron 

Nagy Ferenc 

11.b osztály: 

Jéhn Máté 

Farkas Bence 

11.c osztály: 

Molnár Brigitta 

Icha Benjamin 

Illés Gabriella 

Kontra Margit  

Gerner Orsolya 

 

Kísérők: 

Nagy Andrea 

Tormássi Éva 
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Szakmai beszámoló 

Ökológiai tábor 

Pilisszentkereszt 

2015. júl. 27- aug. 4. 

 

 

Idei biológia-táborunkat a Pilis és a Visegrádi-hegység területén tartottuk. Szállásunk a  két 

hegység határán, Pilisszentkereszt közelében, a Hárshegyi Kulcsosházban volt. Szépen 

felújított, minden igényt kielégítő helyet biztosított számunkra, bár kicsit zsúfoltan fértünk 

csak el. A lányokat 2 szobában (3 pótággyal), a fiúkat a galérián és  sátorban sikerült 

elhelyezni. A kísérőknek külön szoba jutott. A földszinten volt a konyha, két mosdóblokk és a 

társalgó. A kinti részen volt még két nagyméretű vizesblokk. Sajnos a tűzgyújtási tilalom 

miatt a bográcsot és a szalonnasütést – tábortüzet hiányolni kellett. Lehetőségünk volt a 

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

a tisztaságra, a szigorú házirendet többnyire betartottuk. 

 

Eredetileg 25 jelentkezőm volt, 4-en visszaléptek, egy kislány pedig az utolsó héten 

csatlakozott a csoporthoz. Tehát 22+2 fővel utaztunk. Ági lányom 3 napig, Gergő fiam és 

barátnője egy bő napig erősítették a csapatot. Nagyon jó volt a jelenlétük, mert a vetélkedőt 

így állomásokkal tudtuk lebonyolítani, jelentősen csökkentve a holtidőt.  

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

személygépkocsival vittem a szükséges felszereléseket, no és egy kislányt, aki elfelejtette, 

hogy aznap kezdődik a tábor. A főzést és a szakmai munkát is megosztottuk egymás közt: Évi 

vitte nagyrészt a konyhát, a szakmai munkában mindketten részt vettünk, a vetélkedő anyagát 

is ketten állítottuk össze. Én minden nap mentem az ügyeletesekkel bevásárolni – kocsival, az 

erdei úton 4,5 km volt a falu. 

 

Hétfőn reggel (7.06) indult a csapat, én 8-kor, mert megvártam míg összepakol a feledékeny 

gyerek. Fél 12-kor érkeztem a helyszínre, a többiek 13.30 körül. Elhelyezkedés és rövid 

pihenő után megejtettük az első rövidtúrát a Dera-patak szurdokvölgyében. Ez egyben 

felderítése volt a falunak is, időmérés, hogy később melyik buszt mennyi idő alatt érjük el.    

A vacsora gulyásleves volt krumplival, külön kellett főznünk, mert nem volt elég nagy 

edényünk. 

Este a Pilisről és a Visegrádi-hegységről (földrajzi-földtani vonatkozások és élővilág), 

valamint a DINP-ról tartottam vetítettképes előadást.  

 

Kedden délelőtt kötélbiztosításos  famászást szerveztem, egy diák kivételével mindenkit 

sikerült rávenni legalább egy próbára. Végül azok másztak a legtöbbet, akik az elején sokat 

kérették magukat. Ezen a napon ebédet főztünk, mert helyben voltunk egész délelőtt. 

Babgulyást és túrós, sajtos tésztát készítettünk. Délután a Hárs-hegyet jártuk be. Cseres-

tölgyes, molyhos-tölgyes, bokorerdő, lejtősztyepprét és sziklagyep társulásokat 

tanulmányoztunk. Sajnos 7 hete nem volt eső a területen, ennek megfelelően nagyon kevés 

lágyszárú fajt tudtunk beazonosítani. Külön kaland volt, hogy 3 siklóernyőssel találkoztunk, 

közülük ketten sikeresen startoltak, a harmadiknak kb. 1 órát szurkoltunk, de a szél elállt és a 

végén otthagytuk. Este ismét volt fejtágító, történelmi és néprajzi ismeretek mellett kicsit 

beszéltünk a terület szakrális jelentőségéről is.   

 

Szerdán esőre ébredtünk, de mire megreggeliztünk már csak szemerkélt, ezért úgy 

döntöttünk, hogy megcsináljuk a túrát a Holdvilág-árokban. Ehhez először buszra kellett 

szállnunk – Kiskovácsiig utaztunk. Az árok felső részén ásatásba botlottunk, de a résztvevők 
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nagyon szófukarnak bizonyultak. A hegytetői sátortáborban viszont ott ült Szörényi Levente, 

aki nagyon kedves volt és elmagyarázta az ásatás célját. Az ő alapítványa finanszírozza a 

munkálatokat és valami „nagy dologra” számít.  

A Nagy- és Kis-Csikóvár között csendjátékot játszottunk, aztán kiszabadítottunk egy közép 

tarkaharkályt, aki teljesen belegabalyodott a szulákok (kúszónövény) hajtásaiba és boldog 

rikkantással nyugtázta tevékenységünket. 

Visszafelé is buszra szálltunk, akkor még nem sejtettem, hogy ezt az utat aznap még kocsival 

is meg kell tennem. Délután ugyanis, míg mindenki végezte a dolgát a hetedikeseknek nem 

akadt jobb szórakozásuk, mint egymást ijesztgetése. Túl „jól” sikerült a dolog az egyik 

kislány fején lúdtojásnyi duzzanat keletkezett a hozzávágott sétabottól. Úgy lettünk 

nyugodtak, hogy látta az orvos.  

Este milánói makaróni és gomba közül lehetett választani, utána énekelgettünk.  

 

Csütörtökön szintén esőre ébredtünk, ezért programot módosítottunk. Először is még egy 

órát aludtunk (aki bírt), aztán a Rám-szakadék helyett egy Dobogókőről hazavezető túrát 

beszéltünk meg. Közben kimentettünk egy erdei pelét a vécékagylóból. (Hálából megharapott, 

5 évig nem kell félnem, hogy megveszek.) A Dobogókőre busszal mentünk fel, bejártuk a 

Turul-körutat, aztán rövid szabadprogram következett végül hazafelé indultunk. Cseres-

tölgyes, gyertyános-tölgyes és bükkös társulásokat figyeltünk meg és szembesültünk a téli 

pilisi zúzmarakatasztrófa következményeivel.  

Délután kötelező növényhatározás volt, mert az új táborlakók ez ideig nem aktivizálták 

magukat. A növényeket én szedtem és csoportonként kellett őket meghatározni.  

A vacsora csirkepörkölt volt, utána megtartottuk a szecskaavatót.  

 

Pénteken hosszú túrára indultunk, úticélunk a Vadállókövek voltak. Dobogókőig busszal 

mentünk, onnét a gyalogösvényen. Hogy rövidítsünk elhagytuk a jelölt utat és nekivágtunk 

egy emelkedőnek. A kocsiút „persze” eltűnt, így toronyiránt mentünk a gerincig. Hát jó 

meredek volt az igaz. Kis iránymódosítással (Ági – GPS-e segített) végül a Prédikálószékre 

jutottunk fel. A gyönyörű helyszín és kilátás kárpótolt bennünket a fáradalmakért. A 

merészebbekkel még lefutottunk a Vadállókövekig, ahol megmásztunk néhány sziklát. 

Visszafelé a jelölt úton haladtunk, de így is volt egy rész, ahol a fiúk bizonyíthatták 

lovagiasságukat és segíthettek Évinek az árkon való átjutáson. Későn értünk haza, a vacsora 

paprikáskrumpli volt.  

 

Szombaton a Pilistetőt céloztuk meg és utána a ciszterci romokat kerestük fel a falu 

határában. A Pilistető a Dunántúl 2. legmagasabb pontja az Írottkő után (756 m) gyönyörű 

panorámaút vezetett a csúcsra. A Boldog Özséb kilátónál pihentünk meg. Én szörnyülködtem, 

mert a siklóernyősök a fokozottan védett területről startoltak. A fiúk lelkesen figyelték őket, 

és az elhagyott katonai támaszpontot is bejárták. Ezen a napon már nagyon meleg volt, de 

hősiesen és toronyiránt megkerestük a Gertrudisz királyné sírját rejtő apátság romjait. Nagy 

csalódás volt, mert néhány oszlopalapon kívül semmit nem láttunk és az egykori sír helyét 

sem jelölték meg. Ezen a napon korán vacsoráztunk (lecsó) és utána megtartottuk a 

vetélkedőt.  

 

Vasárnap reggel korai kelés és gyors takarítás után indultunk haza.   

 

Ami a programból kimaradt:  

Rám-szakadék – az esős idő miatt 

Szlovák tájház – szabadság miatt 

Turistamúzeum – haláleset miatt csak hétvégén látogatható 
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Minden nap volt lehetőség növényhatározásra, felismerésre, ezzel pontokat lehetett szerezni 

az egyéni versenyhez. Több ízben előkerültek a daloskönyvek is.  

 

 

 

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

vendégeink és Tormássi Éva segítségét! Remélem, hogy jövőre ismét meg tudjuk rendezni 

táborunkat! 

 

 

Bonyhád, 2015. augusztus 7. 

 

                                                                                                         Nagy Andrea  

 

 

 

 

 

Pénzügyi beszámoló 

Ökológiatábor  

Pilisszentkereszt, 2015. júl. 27-aug. 2. 

 

Bevételek   

 részt vevők befizetése  

17 x 24 500 

  1 x 22 700 

  1 x 21 000 

  1 x 20 300 

  1 x 19 800 

  1 x 18 500 

 

  1 x   2 500 (Ági 

idegenforgalmi adó, 

buszköltség) 

alapítványi támogatás 

 

 

 

521 300 Ft 

                               

 

 

 

 

 

 

138 000 Ft 

Összes bevétel:  659 300 Ft 

   

Kiadások   

 szállás, idegenforgalmi adó  

utazás, szállítás 

étkezés, tisztítószerek  

egyéb dologi:  

térkép, ajándék könyvek, 

kártyák, kiadványok 

364 800 Ft 

157 995 Ft  

111 986 Ft 

  20 030 Ft 

 

Összes kiadás:  654 811 Ft 

 

Maradvány  következő évre félretéve     4 490 Ft 
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A vetélkedő anyaga 

 

 

A vetélkedő megszervezésében nagy segítség volt, hogy családtagjaim jelen voltak. Első 

alkalom volt a biosztáborok történetében, hogy  a csapatok menetlevelet kaptak és 

végigmentek az állomásokon. Ezzel a megoldással pergősebbé tehettük a megmérettetést és 

sok időt takarítottunk meg. A villámkérdések és a mutogatós játék során a csapat együtt volt. 

 

TOTÓ  (13+1 pont) 

 

1. Melyik szerzetesrendé volt a Pilisszentkereszt határában feltárt monostor? 

1. ciszterci 

2. pálos 

3. bencés 

 

2. Melyik szurdokvölgy van a két hegység határán (Pilis, Visegrádi-hegység)? 

1. Holdvilág-árok 

2. Rám-szakadék 

3. Dera-völgy 

 

3. Mit jelent a Mlynky kifejezés? 

1. kiscicák 

2. malmocskák 

3. kereszt 

 

4. Melyik erősséget nem tudták bevenni a tatárok? 

1. Visegrád 

2. Esztergom 

3. Dömös 

 

5. Melyik fafajok jellemzőek a szurdokerdőkre? 

1. bükk, magas kőris, hegyi juhar 

2. hegyi juhar, kocsánytalan tölgy, bükk 

3. gyertyán, vadcseresznye, csertölgy 

 

6. Mi a DINP címerállata? 

1. gyászcincér 

2. nagy hőscincér 

3. havasi cincér 

 

7. Melyik terület nem tartozik a nemzeti parkhoz? 

1. Budai-hegység 

2. Nagy-kevély 

3. Nagy-Csikóvár 

 

8. Milyen bennszülött növény él a területen? 

1. magyar vadkörte 

2. magyarföldi husáng 

3. bíboros kosbor 
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9. Milyen termése van a magas kőrisnek? 

1. hüvely 

2. lependék 

3. ikerlependék 

 

10. Mikor alapították a DINP-ot? 

1. 1978-ban 

2. 1981-ben 

3. 1997-ben 

 

11. Hol nem volt kitörési pont a vulkáni működés során? 

1. Kevélynyereg 

2. Nagy-Csikóvár 

3. Dobogókő 

 

12. Kinek a nevéhez fűződik a ciszterci rend betelepítése? 

1. III. Béla 

2. II. András 

3. IV: Béla 

 

13. Ki oszlatta fel a pálos-rendet? 

1. Mária Terézia 

2. II. József 

3. Zsigmond 

 

+1. Mi Luna kutya kedvenc foglalatossága? 

1. cicakeresés 

2. sziklamászás 

3. pocoklyuk „feltárás” 

 

 

TÉRKÉP  (összesen: 5 pont) 

A térképet tájolni kellett. (3 pont)  

Utána egy perc alatt néhány jellegzetes (előzetesen felkeresett) pontot kellett megtalálni. 

Minden megtalált hely 1-1 pontot ért.  

Dobogókő, Holdvilág-árok, Pilisszentkereszt, Vadálló-kövek, Som-hegyi kulcsosház  

 

NÖVÉNYFELISMERÉS 

Minden könyv nélkül felismert növény (1 tipp növényenként) – 3 pont 

Növény felismerése könyv segítségével (1 tipp/növény) – 1 pont 

Latin név – növényenként +1 pont 

Összesen 3 perc áll rendelkezésre. 

mezei juhar, kéküstökű csormolya, közönséges gyertyán, mogyoró, veresgyűrűs som, 

vadkörte, galagonya, barkóca berkenye, korai juhar, csertölgy 

 

TAPOGATÓS 

1 fő tapogathat. Összes idő 3 perc. 2 pont/ tárgy 

orgona terméses ága, mogyoró termése, juhar termése, akác termése, feketefenyő toboza 
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GYÓGYNÖVÉNYEK 

A növények felismerése könyv nélkül, alkalmazás megnevezése 3-3 pont, ugyanez könyvvel 

1-1 pont – összesen 3 perc alatt. hárs, akác, csipkebogyó, fekete bodza, cickafark 

Tea felismerése íz alapján – 3 pont 

 

SZAGMINTA 

Bárki szagolhat. 2 perc áll rendelkezésre. 2 pont/minta 

vadmurok, szurokfű, torma, gyalogbodza, fekete bodza, közönséges cickafark 

 

VILLÁMKÉRDÉSEK 

2 pont/kérdés 

rablós: +2, -1 pont/kérdés 

 

1. Mi Pilisszentkereszt szlovák neve? 

2. Milyen magas a Pilistető? 

3. Melyik társulás jellemző faja a virágos kőris? 

4. Milyen magas a Dobogókő? 

5. Milyen neve van még a Turul- vagy Táltos-körútnak? 

6. Mi a neve a legfelső Vadálló kőnek? 

7. Melyik települést láttuk a Duna jobb partján a Prédikálószékről? 

8. Milyen napon indul spirituális túra a Táltos-körúton? 

9. A csakrahívők szerint hol helyezkedik el a testünkben a szív csakra? 

10. Melyik NP területén vagyunk? 

11. Kit temettek el a pilisszentkereszti cisztercita templomban? 

12. Sorolj fel 3 Pilis szóval kezdődő települést! 

13. Mi a kocsma szlovák neve? 

14. Mi az élelmiszerbolt szlovák neve? 

15. Melyik szurdokba kirándultunk az első napon? 

16. Milyen nemzetiségű favágók települtek be a faluba? 

17. Ki írt tragédiát Gertrudisz haláláról? 

18. Kiről nevezték el Pilistető kilátóját? 

19. Hol van a Földön a gyökér csakra? 

20. Ki volt Gertrudisz férje? 

21. Kik voltak a gyerekei? 

22. Melyik a „magyar” szerzetesrend? 

23. Hol van a szex-csakra földi központja? 

24. Mikor alakult újjá a magyarországi pálos rend a XX. században? 

25. Melyik évben voltak nagy tüntetések a Bős-Nagymarosi Vízerőmű megépítése ellen? 

26. Ki volt az a miniszterelnök, aki felmondta a szerződést? 

27. Melyik tájvédelmi körzetekből alakult meg a DINP? 

28. Mi a fő kőzettanai különbség a Pilis és a Visegrádi-hegység között? 

29. Milyen kőzetféleségből állnak a Vadálló-kövek? 

30. Hogyan keletkeztek a szurdokvölgyek? 

31. Miért van sok forrás a Visegrádi-hegységben és kevés a Pilisben? 

32. Mennyi a vízhozama az Öreg-Dunának a szlovák elterelés után? 

33. Miért nagyon gazdag a Dunakanyar élővilága? 

34. Mikor (kinek az idejében) épült ki legszebbre a visegrádi palotaegyüttes? 

35. Miért pusztult el? 

36. Sorold fel a cseres-tölgyes legfontosabb fafajait! 

37. Melyik tölgyfaj jellemző a bokorerdőkben? 
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38. Miért gazdag a molyhos-tölgyesek aljnövényzete? 

39. Hány km-t mentünk a Vadálló-köves túrán? 

40. Melyik településeket láttuk az első siklóernyős felszállóponttól? 

41. Hol halt meg, milyen eseménynél Balassi Bálint? 

42. Milyen művészeti ágat „űzött” Ferenczy Béni? 

43. Hol volt nyaralója Babits Mihálynak? 

44. Ki volt Nádler Herbert? 

 

MUTOGATÓS 

1 perc kitalálási idő – 5 pont 

2 perc kitalálási idő – 3 pont 

utána másik csapat megszerezheti – 2 pont 

 

Vadállókövek, Szörényi Levente, szívcsakra, paplanernyő, Holdvilág-árok, Pilisszentkereszt 

 

 

Eredmények: 

egyéni:  

Gerner Orsi                  124 pont 

Pintér Bertalan               88 pont   

Czárth Zsófi                   62 pont 

Icha Beni                        49 pont 

Kovács Dóri                   36 pont 

 

csapat: 

Rózsaszín elefántok, csapatkapitány: Kontra Gitta        84 pont 

Babahaj, csapatkapitány: Icha Beni                                83 pont 

Shérik, csapatkapitány: Dittrich Kata                             74 pont 

32 Ran#, csapatkapitány: Nagy Feri                               64 pont 

X,Y kromoszómák, csapatkapitány: Rieger Gergő         47 pont 

Pilisi pisisek, csapatkapitány: Czárth Zsófi                     44 pont 

Pilisszentkereszt, csapatkapitány: Rittmann Helga         42 pont 

 

 

 

Visszaemlékezés 

 

 

 

A pilisi táborunk több szempontból is emlékezetes maradt számomra. Vártuk a vonatot 

Mányokon és Kovács Dóri nem akart megérkezni. Felhívtuk és akkor derült ki, hogy elnézte 

az időpontot. Először arra gondoltam, hogy a szülők elvihetnék Dombóvárig, akkor elérné 

még a vonatot, aztán rájöttem, hogy ez nem fér bele az időbe. Végül úgy oldottuk meg, hogy 

kicsit később indultam a tervezetthez képest és a giminél vettem fel. Nem is volt baj, hogy 

nem egyedül utaztam, segített a tájékozódásban. Bár azt mondta, hogy ők GPS-szel utaznak, 

de egész jól belejött a térképolvasásba. A gyalogúton (jó meredek volt) közel volt a falu, de 

kocsival jó nagy kerülőt kellett tennünk minden nap a bevásárlás során. Kaptam egy kulcsot 

az erdészeti sorompóhoz, azt mindig nyitnom és zárnom kellett. 

A szállás szép volt és tiszta, bent papuccsal közlekedtünk, hogy megőrizzük a tisztaságot. Egy 

baj volt: a tűzgyújtási tilalom, emiatt a bográcsunkat nem tudtuk használni, elég nagy edény 
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pedig csak másnap „érkezett”, a gondnokasszony hozta. Emiatt kicsit bajban voltunk az első 

napi főzéssel. Sajnos egész héten tűzgyújtási tilalom volt, így teljesen elmaradt a tábortűz.  

A tisztáson, a fák közé kihúztam egy szárítókötelet, ebből majdnem lett egy baleset, mert késő 

délután megjelentek a falusi motoros srácok és a fák között cikáztak. Az utolsó pillanatban 

vették észre az akadályt.  

Kedden a ház közelébe jöttek a segítőink, akiknek az útmutatásával famászást rendeztünk. 

Volt egy beülőnk, ami megtartotta az embert, ha esetleg elvétette volna a fogást. A fára 

kapaszkodókat szereltek fel a szervezők. A végére ezek egy része már kilazult. Hát jól 

megizzadtam, és segítettek is, hogy valameddig feljussak. A gyerekek nagyon élvezték, volt, 

aki többször is mászott, sőt a segítés fortélyait is begyakorolták néhányan. Lefelé mindenkit 

leengedtek a kötél segítségével. Délután, a Hárs-hegy felderítésekor paplanernyősökbe 

botlottunk. A harmadik embernél már nem volt jó a széljárás, ezért sokszor próbálkozott az 

indulással, a gyerekek szorgalmasan huzigálták neki az ernyőt. A végén már mi felnőttek 

meguntuk és úgy tettünk, mintha ott hagynánk őket. Akkor nagy kegyesen végre elindultak 

hazafelé. Ide még egyszer visszajöttek a vállalkozó-kedvűek, aznap, mikor én az orvoshoz 

vittem a kislányt. Ági volt a felnőtt kísérő ezen az éjszakai túrán. Szép csillagos égben 

gyönyörködhettek.  

Szerdán a Holdvilág-árokban jártunk. Kicsit paráztam, hogy járhatatlan lesz a völgy az eső 

miatt, de szerencsére csak kevés eső esett. A völgy vadregényes volt és természetesen 

előzőleg utánaolvastam a helyszínnek. Tudtam, hogy Szörényi Levente szponzorálásában 

ásatás folyik a területen. El is értük a völgy felső részét, megtekintettük az ásatási területet, de 

a gyerekek hiába kérdezték a munkát végzőket, hogy mit keresnek. Mondtam nekik, hogy ne 

bánkódjanak, a hegytetőn ott lesz Szörényi Levente, majd őt megkérdezzük. Hát volt is egy 

csomó sátor az út mellett, amit a táborozóim szépen elhagytak. Én meg benéztem egy nyitott, 

nagyméretű sátor alá és kit láttam? Magát Szörényi Leventét. Ott ült egy kempingszéken. 

Nagyot kurjantottam, visszacsődítettem a népet és aztán bemutatkoztunk. Kedvesen fogadott 

bennünket és néhány szót szólt az ásatásról is. Igazából annyit tudtunk meg, hogy az Árpád-

kori rétegeken már túl vannak (alatta) és valami nagy dolgot vár. hogy mit, azt nem tudtuk 

meg. Azt sajnálom csak, hogy nem készítettünk vele egy közös képet. 

Hazafelé messziről láttuk, hogy valami élőlény kapálódzik belegabalyodva valamibe. Azt 

hittük, hogy csapda fogta meg a tarkaharkályt. Icha Beni segítette ki a madárkát. Míg én 

tartottam, elvagdosta a sokszorosan rátekeredett folyondárt (szulákot). Mikor elengedtük, 

nagyot rikkantott. 

Délutánra vártuk Ágit, de közben baleset történt. A hetedikesek fogócskáztak??? és közben 

Marcinak sikerült fejen találnia Kincsőt. Neki pillanatok alatt tojásnyi púp lett a homlokán. 

Fagyott zöldborsónk volt a hűtőben, azt tettük rá, hogy ne nőjön tovább. Közben Ági is jött 

volna, a sorompónál várt, telefon a gondnoknak az orvosi ügyelet miatt, telefon a kislány 

anyukájának, főzés stb. A vége az lett, hogy Ágiék éjszakai túráztak. (Előtte még letoltam a 

nagyfiúkat, mert a tiszta pokrócokat akarták a hegyre vinni.) Mi pedig Kincsővel és Dórival 

felkerestük az ügyeletet. Nagyon kedves asszisztensnő és egy idős orvos volt ügyeletben. Így 

voltam nyugodt, hogy látta orvos és a szülők is megnyugodtak. Nem volt agyrázkódása az 

orvos szerint.  

A következő reggel is kalanddal kezdődött. A kinti mosdónál sertepertéltem, mikor jön Farkas 

Bence, hogy egy patkány, vagy mi van a WC-ben. Gondoltam, hogy a padlón, s majd kimegy. 

De csak erősködött a gyerek, így bementem a fiú WC-be. Hát néhányan a WC-csésze körül 

csoportosultak. Belenéztem, hát egy szegény pele kuksolt a vízben. Elrohantam kesztyűért és 

kihalásztam. Annyira meg volt rémülve, hogy lebukott a víz alá, csak ne fogjam meg. Közben 

Bence felszólított: „Tanárnő mossa le, mert lepisáltam!” Hát a röhögéstől majdnem én is. 

Közben a pelét elsősegélyben részesítettük, kicsit megnyomkodtam a mellkasát, hogy a víz 

folyjék ki a tüdejéből. Aztán letettem a fűbe. Nem akaródzott neki megmozdulni, erre 
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elkezdtem törölgetni papírral. Ekkor történt a beleset, mert annyira azért magánál volt, hogy 

belém akassza a fogát (az egyik kezem kesztyű nélkül volt). A pele puha rongyok közé került 

egy dobozba és bevittük a házba melegedni. Kint aznap reggel 8 Celsius fok volt. Mire 

megreggeliztünk, már üldögélt és nagyjából megszáradt, ezért úgy határoztunk, hogy 

kivisszük a fészerbe. A dobozt úgy rendeztem, hogy ki tudja nyitni, mire hazaértünk, addigra 

elment. Remélem, hogy nem kapott tüdőgyulladást! Később Bence elmesélte, hogy mikor 

elvégezte a dolgát és le akarta húzni a WC-t, belenézett és látta, hogy valaki ott hagyta a 

kakát. „De tanárnő a kaka pislogott!” Férjem ragaszkodott hozzá, hogy beoltsanak veszettség 

ellen. Én sem tiltakoztam.  

A következő kaland a Vadállókövekhez vezető túrán esett. A térképen kinéztem egy rövidítő 

utat. Persze előbb kanyarodtunk fel a hegynek, mint kellett volna. Egy nagyon meredek 

részen próbáltunk felmenni. A fő baj az volt, hogy Évi előző évben eltörte a bokáját és nem 

tudott oldalazva haladni, pontosabban csak úgy, hogy a jobb lába volt felül. A csapat már rég 

a hegytetőn volt, mi még mindig araszoltunk felfelé. Így a hegytetőn legalább 500 méterre 

voltunk a többiektől. Mikor utolértük őket, elég csúnyát mondtam a hegyről. Ági nem volt 

sehol, a gyerekek közölték, hogy most beszéltek vele, GPS-en már látja az utat. Ezek után már 

csak egy vágásterületen kellett magunkat átküzdenünk (az előző évi zúzmara kártétele miatt 

kellett tisztítani az erdőt). Itt aztán Beni vagy Kata talált egy szarvasagancsot, melyet hazafelé 

(eléggé el nem ítélhető módon) gondosan dugdostunk, nehogy egy erdész megfosszon 

bennünket tőle. Ezek után már csak azon kellet izgulnom, hogy bátor fiaim ne „zúgjanak le” 

egyik kőről sem. A hazaút ehhez képest sétagalopp volt.  

Emlékezetes tábor volt.  
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