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BIOLÓGUSTÁBOR 
2016. július 6-13. 

KISÚJBÁNYA 

 

 
Színhely: Kelet-Mecsek 

Szállás:    Kisújbánya  

 

Program:  

gyalogtúrák a Zengőre, Püspökszentlászlóra, Óbányára, Pécsváradra, 

Máré-völgybe stb. 

ismerkedés a környék nevezetességeivel 

társulás- és fajismeret 

főzés, mosogatás, takarítás, bevásárlás stb. 

szecskaavató és táborzáró vetélkedő 

 

Időpont: 2016. július 6-13.  

Utazás: egyénileg, szükség esetén az iskola kisbuszával 

 

Részvételi díj:  az előzetes kalkuláció szerint 13 000 Ft, a maradék 

összeget szeptemberben visszafizetjük 

 

Jelentkezés: Nagy Andrea tanárnőnél 5 000 Ft előleg befizetésével 

 

Jelentkezési határidő: 2016. április 18. (hétfő)  

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

együtt, akkor a tábor nem kerül megrendezésre!  

Amennyiben a szükséges létszám meglesz, az előleget akkor tudom 

csak visszafizetni, ha „csere személyt” sikerül beszervezni.  

 

Várjuk a résztvevőket!  
 
                                                        Nagy Andrea és Tormássi Éva     
 
 
Bonyhád, 2016. március 21. 
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Kedves Táborozónk! 

 

Örömmel üdvözöllek a 2016-os év leendő biológustáborozóinak körében!  

 

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

szerint – 235 Ft-ba, a szállásdíjad 7 000 Ft-ba fog kerülni. A belépőkre és programokra 

fejenként 2 500 Ft-ot számolok. A maradék összeg az étkezési és egyéb költségekhez 

(szállítás) való hozzájárulásod. Remélem, hogy az alapítványtól is kapunk támogatást, mely a 

tanárok utazását, az étkezési költségek egy részét fedezi! Jelen állás szerint összesen 13 000 

Ft-ot kell befizetned, de elképzelhető, hogy szeptemberben ebből az összegből valamennyit 

vissza tudok adni.   

A részvételi díjat mielőbb, de legkésőbb a tanévzáró ünnepély napjára kérem!!! 

 

Az idei tábor rendhagyó több szempontból is, ezért nagyon figyelj a tájékoztatóban 

leírtakra! 

 

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 elegendő margarint, lesz lekvár és valamennyi 

szalámi, kolbász is.  
Mivel szombaton kezdünk, ezért arra kérlek, hogy az első két napra szerezd be a szükséges 

kenyér- és zsemlemennyiséget, mert csak hétfőn megyünk boltba! Sőt a szombati 

szendvicseidet is készítsd el otthon, mert gyalogtúrával fogjuk a táborhelyet megközelíteni! 

A szombati és vasárnapi vacsorához nem kell pékárut hoznod! 

A többi napra a résztvevők megrendeléseit (tej, kenyér) előre le kell adni, hogy biztosan 

megkapjuk az alapvető élelmiszereket. Reggelenként közösen - az ügyeletesekkel - megyünk 

érte, vagy a segítőink hozzák. Az egyéb élelmiszereket mindenki maga szerezi be, célszerű 

magatokkal hozni némi hideg élelmet! A szokásrend az, hogy az általatok hozott – közösbe 

szánt – élelmiszert (kolbász, szalámi, lekvár stb.)  reggelente kirakjuk az asztalra és abból is 

lehet fogyasztani és szendvicseket készíteni. Kérlek, hogy 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 (reggelihez felszolgálni, ha sok 

lenne)! 

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a csapvíz iható és teát is főzünk. Egy 

környezettudatos biológus nem feltétlenül vásárol méregdrága ásványvizeket és „lónyálat”! 

 

Szállás: Kisújbányán, Szabó András kulcsosházában lesz. A megfelelő tisztálkodási 

lehetőségek biztosítottak. Konyha és szabadtéri tűzrakóhely is rendelkezésünkre áll.  

 

Utazás: A találkozóhely ezúttal  Bonyhádon a gimnázium udvarában lesz.  Július 9-én ¾ 8 

és 8 óra között. Bepakoljuk a cuccokat az autókba, melyek kiviszik azokat a táborhelyre. A 

kis hátizsákban, amit magaddal hoztok legyen benne az egész napi szendvics, ivóvíz, 

esőköpeny és sapka, diákigazolvány és némi zsebpénz! 9.05-kor indul a menetrendszerinti 

buszjárat Pécsváradra, ehhez időben le kell érnünk, hogy legyen helyünk.  

Haza július 13-án  jövünk. Az utazáshoz kérem szüleitek segítségét! 18-kor zárjuk a tábort, 

ekkorra kellene értetek jönniük. Beszéljétek meg hárman, négyen, hogy együtt jöttök haza, 

akkor nem kell annyi kocsit mozgatni! 

 

 

 



216 

 

 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, 2016. június 7. 
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A résztvevők névsora 

 

 

7.a osztály: 

Wágner Zita 

Gruber Míra 

Ottlakán Amira 

Szaka Zsombor 

Vörös László 

Götz Boglárka 

8.a osztály: 

Kresz Roland 

Rieger Gergő 

Nikolov Barna 

Kovács Dóra 

9.a osztály: 

Zareczky András 

Gerlei Szilárd 

Ireczky Dániel 

László Emese 

Melcher Márk (lesérült) 

Steiner Ákos 

Szabó Ferdinánd 

Szaka Gyula 

Beke Míra 

9.b osztály: 

Jéhn Viktória 

Pfendesack Olga 

Jéhn Fanni 

9.c osztály: 

Fehér Kristóf 

10.d osztály: 

Pintér Bertalan 

 

Kísérők: 

Nagy Andrea 

Tormássi Éva 
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Szakmai beszámoló 

Ökológiai tábor 

Kisújbánya 

2015. júl. 9- 13. 

 

 

 

Idei biológia-táborunkat közelben, a Mecsek-hegység területén tartottuk. Szállásunk a  

Kisújbányán, Szabó András kulcsosházában volt. Furcsa volt, hogy a vendéglátónk végig a 

házban volt, az eddigi alkalmainkon mindig teljesen önállóak voltunk. A szállás, az árának 

megfelelő minőségű volt (1 600 Ft/fő/éj). A lányok és fiúk is 2-2 szobát kaptak, a kísérőknek 

külön szoba jutott. A konyha és az ebédlő tágas volt, az udvarban tűzrakóhely és fedett fészer 

is a rendelkezésünkre állt. A hulladékot szelektíven gyűjtöttük, a végén hazahoztuk 

Nagymányokra.  

Eredetileg 26 jelentkezőm volt, 2-en visszaléptek, egy fiú pedig az első napon balesetet 

szenvedett és szülei hazavitték.  Így 23 tanuló vett részt a táborban.  

Ismét Tormássi Éva kolléganőmmel ketten vezettük a tábort. Évi erdész foglalkozású párja 

(Vass István) aktívan besegített, ő hozta a napi friss pékárút és tejterméket és foglalkozást is 

tartott. A csomagokat az iskola kisbuszával Krisztián vitte ki a helyszínre. A tábor kezdetét 

megelőző napon Évivel kivittük a szükséges eszközöket és az élelmiszerek nagy részét, ekkor 

láttuk, hogy az út személykocsival nem jól járható. Ezért kértük, hogy az iskola visszafelé is 

segítsen be a szállításba. Így hazafelé a kisteherautó hozta a cuccokat, kis nehézséggel.  

A főzést és a szakmai munkát is megosztottuk egymás közt: Évi vitte nagyrészt a konyhát, a 

szakmai munkában mindketten részt vettünk, a vetélkedő anyagát hárman állítottuk össze.  

 

Szombaton reggel 8-kor gyülekeztünk, bepakoltunk a kisbuszba és busszal indult a csapat 

Pécsváradra. A várat idegenvezetővel tekintettük meg, aztán felmentünk a Zengőre. A kilátás 

szép volt, tiszta időnk volt. Kisújbányát a Réka-kunyhóhoz vezető útvonalon keresztül 

közelítettük meg. Az Etelka-forrásnál friss vízzel töltöttük meg flakonjainkat.   

A vacsora gulyásleves volt csipetkével, bográcsban készítettük el. Vacsora előtt az egyik 

táborozónak kibicsaklott a bokája (részleges szalagszakadás), a szülei hazavitték.  

Este a környező falvakról valamint az üvegkészítésről hallhattak (és láthattak a kivetítőn)  

diákjaink információkat Évitől. A vacsora után előkerültek az énekes füzetek.  

 

Vasárnap délelőtt Kisújbányával ismerkedtünk Derksen Gyöngyi vezetésével. Részletesen 

bemutatta a falut, az itt élt emberek tevékenységét. Beszélt a jelenlegi lakókról, 

nehézségeikről, örömeikről. A foglalkozás végén a résztvevők kipróbálhatták a járgányt, ami 

a cséplőgépet hajtja meg.   

Délután Óbányára kirándultunk. A patak mellett és benne haladtunk. Közben kerestünk ászka- 

és bolharákokat, és planáriákat. Tanulmányoztuk a völgy növényzetét. A Ferde-vízesésnél és 

a Csepegő-sziklánál beszélgettünk a geológiai formák keletkezéséről. A faluban megnéztük a 

régi házakat, végül mindenki kapott egy fagyit. Visszafelé kívülről megnéztük a gimi 

kulcsosházát és a hegytetőn tértünk vissza Kisújbányára. Bükköst és tölgyest 

tanulmányoztunk. Visszaérkezésünk után Vass István a Mecsek növényeiről és állatairól 

tartott fejtágítót. Hozott trófeákat, kéregmintát és fákról hajtásokat és termést is.  

Este megtartottuk a szecskaavatót. A különlegesség az volt, hogy 4 „régi” és 19 „új” 

táborlakónk volt.  

Ezen az estén sütögettünk. Szalonnát, sonkát, kolbászt és virslit is.  

Sajnos éjszaka volt némi rendbontás, amit másnap igyekeztünk lerendezni.  
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Hétfőn Püspökszentlászlóra túráztunk. A püspöki nyaralót és a kis templomot 

idegenvezetővel nézhettük meg, utána a parkot önállóan. Hazafelé Pusztabányán keresztül 

mentünk, ahol megcsodáltuk a rekonstruált hutákat és a lelkesebbek még üvegdarabokat is 

gyűjthettek.  

A vacsora milánói makaróni és/vagy gomba (sajnos konzervből) volt. Mosogatás és rendrakás 

után a Mecsek-hegységről tartottam diaképes előadást. Ezt követően rövid éjszakai túrát 

tettünk, melynek során megcsodáltuk a tiszta (fényszennyezéstől mentes) csillagos eget. 

 

Kedden a Hidasi-völgyet jártuk be és a Hidasi-tetőn tértünk haza. A völgy nagyon szép volt, 

viszont hazafelé már kánikulában caplattunk. Ezen a napon késő délután a Klumpás-tanyán 

volt programunk. Kenyérlángost készítettünk (félig). A diákok nyújtották a tésztát, kenték, 

szórták rá a rávalókat. 5 tepsirevalót készítettek így elő. Kettő a kemencében sült, egy a 

gáztűzhely sütőjében, kettő pedig a pizzasütőben. Utóbbiakkal volt a baj. Nem sültek át 

rendesen, így sokat kellet rájuk várni, míg a kemencében kicsit javítottak rajtuk. Finom 

szörpöt ittunk a lángosra.  

Este a tábortűz mellett énekelgettünk és a házigazdánkat hallgattuk. Ő egész héten 

népviseletben járt és ennek okáról mesélt, valamint bemutatta a ruhákat, amit hord. 

Megmutatta az íját és a tőrét is. 

 

Szerdán  délelőtt tartottuk meg a hagyományos vetélkedőnket. Hogy ezen a napon se 

maradjunk túra nélkül, állomásokat kellett felkeresni a környéken. Az első és az utolsó 

állomás a szálláshelyen volt. Pintér Bertalan vállalta ezt a két fordulót. Az első egy térképes 

feladat volt, az utolsó pedig növényhatározás. A második helyszín a Cigányhegyi-kilátónál 

volt, én fogadtam a diákokat ezen az állomáson. A Mecsekről kellet egy tesztfeladatot 

megoldaniuk a versenyzőknek. A  hegy másik oldalán („Focipálya”) Évi várt rájuk és az általa 

elmondott ismeretket kérte számon. A Lakkeri-fenyves előtti útelágazásban Istvánnál adtak 

számot ismereteikről. Az első helyen hármas holtverseny alakult ki, de mindenkinek jutott 

ajándék.  Könyveket, édességet vettem e célból és István „A mi erdőnk” kiadvánnyal 

örvendeztette meg a tanulókat. Nyitrai Menyhérttől kaptunk néhány „Természet világa” 

folyóiratot, tavalyról pedig volt néhány pólónk.  

 

 

Minden nap volt lehetőség növényhatározásra, felismerésre, ezzel pontokat lehetett szerezni 

az egyéni versenyhez, ennek keretében két diák kapott  könyvjutalmat (Pintér Bertalan és 

Vörös László).  

 

 

 

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

István és Tormássi Éva segítségét!  

 

 

 

Bonyhád, 2016. augusztus 7. 

                                                                                                         Nagy Andrea  
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Pénzügyi beszámoló 

Ökológiatábor  

Kisújbánya, 2016. júl. 9-13. 

 

Bevételek   

 részt vevők befizetése  

(23 fő) 

23 x 10 500 Ft 

alapítványi támogatás 

maradvány a tavalyi évről 

 

 

241 500 Ft 

  80 000 Ft 

    4 490 Ft 

Összes bevétel:  325 990 Ft 

   

Kiadások   

 szállás, idegenforgalmi adó  

utazás, szállítás 

étkezés, tisztítószerek  

belépők 

Egyéb dologi (ajándék, 

könyvek, fénykép készítés) 

160 500 Ft 

  14 635 Ft  

  95 538 Ft 

  34 900 Ft 

  18 617Ft 

 

Összes kiadás:  324 190 Ft 

Maradvány       1 800 Ft 

 

         

 

 

 

A vetélkedő anyaga 

 

 

TÉRKÉP 

Minden csapat kapott egy térképlapot, melyre be kellett jelölniük a vetélkedőn felkeresendő 

állomásokat, az oda vezető útvonalat.   5 pont 

 

TESZT  (15 pont) 

 

 

1. Melyik földtörténeti időben keletkezett a Mecsek mészkőtömegének legnagyobb 

része? 

A, óidő 

            B, középidő 

C, újidő 

 

2. Melyik időszaki mozgások miatt dőlt meg a Ferde-vízesés mészkőágya? 

A, jura 

B, kréta 

C, pliocén 
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3. Melyik környező település német neve Altglashütte? 

A, Kisújbánya 

B, Óbánya 

C, Pusztabánya 

 

4. Mi az Óbányai-völgy patakjának a neve? 

A, Sebes-patak 

B, Bodzás-patak 

C, Öreg-patak 

 

5. Mi a Réka-kunyhó melletti forrás neve? 

A, Etelka-forrás 

B, Bodzás-forrás 

C, Pásztor-forrás 

 

6. Mi volt a Zengő középkori neve? 

A, Zengő 

B, Magas-hegy 

C, Vas-hegy 

 

7. Melyik tájakkal határos a Mecsek? 

A, Völgység, Pécsi-sík, Tolnai-Hegyhát 

B, (Mórágy-)Geresdi-dombság, Pécsi-sík, Zselic 

C, Pécsi-sík, Baranyai-dombság, Somogyi-dombság 

 

8. Az alábbi felsorolások közül melyik tartalmaz csak a Mecsekre jellemző, védett 

növényeket? 

A, lónyelvű csodabogyó, majomkosbor, tavaszi hérics 

B, majomkosbor, bánáti bazsarózsa, szagos müge 

C, bánáti bazsarózsa, majomkosbor, olasz müge 

 

 

 

9. Melyik flórajárásba tartozik a Mecsek? 

A, Pannóniai 

B, Dél-dunántúli 

C, Mecseki 

 

10. Milyen régi paraszti eszköz áll Kisújbányán a központba vezető út mellett? 

A, cséplőgép  

B, rosta 

C, őrlőgép 
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11. Hogy hívják azt a (volt) köztársasági elnökünket, aki meglátogatta a Zengőn, a 

radarállomás létesítése ellen tiltakozó embereket? 

A, Szűrös Mátyás 

B. Sólyom László 

C, Schmitt Pál 

 

12. Milyen magas a Zengő? 

A, 612 m 

B, 642 m 

C, 682 m 

 

13. Melyik időszakban keletkezett a mecseki feketeszén? 

A, triász 

B, jura 

C, kréta 

 

14. Milyen kőzetcsoportba tartozik a fonolit? 

A, magmás, vulkáni kiömlési 

B, vegyi üledékes 

C, átalakult 

 

15. Milyen időszakban keletkezett a jakab-hegyi vöröshomokkő? 

A, miocén 

B, jura 

C, perm 

 

GYÓGYNÖVÉNYEK, ÜVEGHUTÁK 

 

A MECSEK ÁLLATAI, ERDÉSZETI ISMERETEK 

 

NÖVÉNYISMERET 

A) párosítás 

A megadott neveket kellett összepárosítani a növényekkel. 11 pont 

B) felismerés 

Ha megadta a növény teljes nevét és a családnevet – 3 pont 

Ha megadta a növény teljes nevét – 2 pont 

Ha csak a nemzetségnevet adta meg – 1 pont 

kocsánytalan tölgy, csertölgy, közönséges bükk, közönséges gyertyán, ezüsthárs, fehér akác 

 

CSAPATNEVEK:  

Vízipókok 

Hat nyomorékok 

Zsici 

Vizipacik 

Cicuska és az életképtelenek 
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Visszaemlékezés 

 

 

 

Nem igazán akartam ezt a tábort. Már évek óta mondogattam, hogy ez az utolsó táborunk. A 

gyerekek azonban mindig rábeszéltek, hogy szervezzek még egyet. Most is úgy volt. Máskor 

a karácsonyi szünetben már „ráizgultam” a szervezésre és a januári kezdésre rendszerint 

megvolt a szálláshely. Most február elejéig semmit nem csináltam a táborral kapcsolatban. 

Igaz, nyakamon volt a pedagógus minősítés nyűgje, baja. A nyolcadikosok és Pintér Bertalan 

folyamatosan jöttek és nyaggattak, hogy hová megyünk. Beadtam a derekamat. Ebben a 

döntésben az is benne volt, hogy ez ismét jubileumi alkalom volt, hiszen a 15. saját 

szervezésű táborom. Gondoltam, hogy legyen kerek számú.  

Hogy miért nem akartam több tábort? Ennek elsősorban az az oka, hogy fizikailag egyre 

kevésbé bírtam. A táborok alapgondolata, hogy egy olyan kikapcsolódási formát mutassunk 

meg a résztvevőknek, ami nem szokványos. Ahol fontos a közösség, a közösségért végzett 

munka, ahol aktív pihenés és közben sokoldalú ismeretszerzés folyik. Van, akinek ez  bejött, 

ők többször visszatértek és ez rendkívül jó érzés. Akiknek nem jött be, azok a gyerekek többet 

nem jöttek velünk. Mikor nekiindultunk a hegynek, sokszor tapasztaltam, hogy mire észbe 

kapok, a gyerekek már hét határon túl vannak, szóval nem bírom velük tartani a lépést. Ezzel 

a jelenséggel már előbb is találkoztunk, de kompenzálta, hogy érdeklődést mutattak minden 

ismeret iránt. Az utóbbi években viszont ez a jelenség kicsit felerősödött. Egyre többször 

találkoztunk olyan résztvevővel, akinek volt egy kis viselkedészavara. Nagy élmény volt 

azonban, hogy gyakran azok a gyerekek lettek – idősebb korukban – a legelkötelezettebb 

segítőink, akikkel az első években a legtöbb problémánk volt. Mindezen okok vezettek oda, 

hogy a táborszervezés és lebonyolítás nehéz, de örömökkel teli tevékenységét átruháztam 

fiatal kollégámra: Péter Csabára.  

Az utolsó tábor igazolta azon elhatározásomat, hogy többet nem szervezek ilyen alkalmat. A 

fő probléma az volt, hogy előző évben kimaradt a 8. és 9. évfolyamos korosztály. Nem tudtam 

megszólítani őket, mert nem tanítottam ezeken az évfolyamokon. (Igazából egy kilencedikes 

azért volt, ő Pintér Bertalan.) Az „öreg” táborozók elballagtak, a 11-es lányoknak más 

programjuk akadt. Így fordulhatott elő, hogy ebben az évben az „öregeket” három 

nyolcadikos és egy tizedikes tanuló képviselte. A többiek zömmel kilencedikesek voltak és 

néhányan hetedikesek. A „rangidősek” tehát nem tudtak példaadással szolgálni, kivétel 

Bertalant, de ő ehhez egy személyben kevés volt.  

Rövidebb volt a tábor a szokásosnál és nagyon közel voltunk. A kicuccolás két részletben 

történt: Évivel előző nap kivittük a felszerelést, ekkor láttuk, hogy problémás lesz a szülőknek 

kocsival kijönni a gyerekekért. Ezért másnap telefonon megbeszéltük Gáborral, hogy hazafelé 

is szeretnénk elkérni a kisbuszt. (A kisbusz vitte ki a gyerekek cuccát.) A kisbusz foglalt volt, 

de igazgatónk felajánlotta a kisteherautót. Jött is utolsó napon Győrfi Mátyás a 

kisteherautóval, de nagyon ki volt akadva, hogy ilyen úton kell neki vezetni, mert, mint 

mondja, a kocsi motorja gyenge és nem fog tudni felmenni a sok cuccal az emelkedőn. Hát 

azért felment. Vass István ment utána, ha valami baj lenne, akkor tudjon segítséget hívni. Mi a 

gyerekekkel átgyalogoltunk Óbányára, onnét busszal utaztunk haza. Volt, aki már 

Kisújbányán (Amira) vagy Óbányán (Jéhn lányok és Olga) búcsút intett a csapatnak. 

Odafelé gyalogtúrával közelítettük meg a szállást. Házigazdánkkal megbeszéltem az 

időpontot. Ott lesz – ígérte. Hát nem volt ott, legalább ¾ órát vártunk rá. Én közben 

„behatoltam”, de csak a „hátsó” udvarig jutottam. A konyha szép tágas volt, de a vízszűrő 

teljesítménye ennyi emberhez képest kicsi volt, ezért az ivó- és főzővizet az Óbányai-völgy 

forrásából kellett beszerezni. Ezt a második nap után könnyen megtehettük, mert az éjszakai 

renitensek „önként” elvállalták a vízhordást.  
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Már az első nap volt balesetünk, és feltűnt, hogy egyes táborlakók feltűnően sokat 

tartózkodnak a szobájukban. Sőt mikor bementem dugdostak valamit és enyhén égett szag 

volt. Nem szokásom a gyanúsítgatás, így könnyen kimagyarázták a helyzetet.   

Másnap éjjel Évi arra ébredt, hogy nagy a zaj a teraszon. Kiment. A „népek” annyira 

belefeledkeztek a cigizésbe és sörözésbe, hogy észre sem vették, ki áll mögöttük. Kiderült, 

hogy vízipipájuk is van, azt „fabrikálták” előző napon. Hát nem szoktuk meg az ilyen fajta 

viselkedést. Másnap fejmosást tartottunk és a buliban részt vevők szüleit egyenként felhívtam. 

A továbbiakban nem volt rendbontás, de a túrák alatt többen füldugóval közlekedtek, ha nem 

voltunk a közelben és az egyéni pontgyűjtés is nagyon lanyha volt.  

A következő probléma a szecskaavatón adódott. A gyerekek kitalálták, hogy az egyik feladat 

a patakban futás lesz. Ezt tök jó ötletnek tartottam, csak nem néztem végig az útvonalat. A 

végére bekerült egy keskeny, meredek szakasz, ahol sikerült az egyik gyereknek megsérülni. 

Nagyon dühös voltam, először a szervezőkre, aztán inkább magamra, hogy miért nem néztem 

meg a medret.  

Az éjszakai csillaglest sem élvezte mindenki, nehezen csendesedtek el. Akárcsak a 

csendjátékon. Ennek lényege, hogy mindenki egy kicsit egyedül marad az erdőben, 

kikapcsolja a zajforrásokat és megpróbál az erdő neszeire ráhangolódni és „befelé figyelni”. A 

technikai lebonyolítás úgy zajlik, hogy Évi lemarad. 10 perc múlva indul utánunk. Én a 

gyerekekkel néma csendben elindulok és időközönként rámutatok egy-egy fára és diákra. Ő 

megáll, leül vagy a fa alá áll és csendben bevárja azokat, akiket Évi – szintén csendben – 

összeszed. Én vagyok az utolsó. Általában élvezik ezt a játékot, de aki nem, az is tiszteletben 

szokta tartani a szabályokat. Sokszor a „begyűjtés” után még percekig, néha akár fél óráig is 

csak suttogva kommunikálnak egymással a táborozók. Most odáig ment a dolog, hogy 

csendben bevárták Évit, de utána már nem bírtak magukkal és mire hozzám értek, a többség 

normál hangerővel dumált. Nem „fogta meg őket” a dolog.  

A többi program rendben lezajlott. Tulajdonképpen a többség jól érezte magát. Nekünk 

viszont nem volt olyan sikerélményünk, mint más alkalmakkor.  
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