
Jelentés a 2005. évi (XLII.) Odorvári Kutató Táborról 
     A XLII. tábort 2005.06.27 és 07. 11. között rendeztük, hagyományos 
táborhelyünkön, a dél-bükki Odor-hegy - Odorvár-hegy közötti nyeregben. 
     A tábor induló létszáma 22 fő volt, de ez a létszám az időközben 
befutott "öregekkek" még bővült. 
     Kissé furcsának tűnt, hogy táborhelyünkön táborozó külföldieket 
találtunk, akikkel bár nem sikerült közös nyelvet találnunk - 
hollandusoknak gyanítottuk őket - sikerült konfliktus nélküli távozásra 
ösztökélni valamennyit. 
     Felette érdekes, szinte "fagyasztó" élmény volt, hogy a tábornak vizet 
adó Zsilibes-forrás "hőmérséklete" 7,1°C volt, ami korábbi méréseinkkor még 
nem fordult elő!A vízhozam a szokásos 10 l/perc volt. 
     Kellemetlen meglepetés volt, hogy táborhelyünket is érzékenyen 
érintette a "hernyók zabálása". A táborban megforduló erdészek és erdei 
munkások azzal bíztattak, hoigy ha elfogy a levél, akkor jelentősen 
csökkeni fog e nem igazán kívánatos populáció. 
     Újoncainkkal  (4 fő) 2 napon keresztül a felszínen foglalkoztunk 
("csomológia, mászógyakorlatok), majd a 3. napon megtették első barlangi 
túrájukat. Ezután beosztásra kerültek a különböző csoportokhoz. 
     Részint az újoncok, de különösen a régebbi táborozók 
óhaja volt, hogy legyenek ún. bejáró túrák, tehát olyan helyekre is 
eljussanak, ahol korábban nem, voltak, ill. a mindennapos munkából 
kimaradtak. Így került sor a Jubileum, a Grand Kanyon, a Little Kanyon és a 
Hufi bejárására. 
     Ebben az évben kiemelten szerepelt a Füstösök-nek 
nevezett rész 
kutatása, bontása. Itt egy alkalommal csak 4 fő tudott dolgozni, de így is 
hét napon, 4-6 órát dolgozott  itt, váltakozó összetételben 4 fő. Hol 
bizakodó, hol csüggedő beszámolókat hallhattunk az ott dolgozóktól, 
egyelőre még nem tudunk beszámolni jelentős előrelépésről. 
     Felderítő, felmérő bejárást tett 3 fő a "Fogadó a fehér bogárhoz" 
elnevezésű járatban, melyet szintén továbbjutásra esélyesnek ítéltek, de az 
esetleges bontási törmelék deponálására még ki kell találni egy jó 
módszert. 
     Hasonló problémánk van a régóta altatott Stromfi 
bontásnál is, míg a 
Cristal Palace melletti bontáshoz a megfelelő létszámú és felkészültségű 
csapat hibádzik. 
 
     Csoportunk több tagja segítette - fizikai erejével - 
Dezső Zoltán Tanár úr radonméréseit. 
 
     A tábor előtti kullancsgyűjtési felhívásnak elegettéve 
6 db vérszívót 
küldtünk Bp.-re , az Istenhegyi útra, de sajnos a mai napig 
nem kaptunk visszajelzést. Az interneten volt egy olyan információ, hogy 
néhány 100 kullancsvizsgálat után elfogyott a pénz. Nem volt egy rossz 
ötlet, kár hogy így dugába dőlt... 
 
     Rántó András turbánliliomot, madársisakot határozott 
meg a tábor 
környékén, míg a forráshoz vezető út mentén bársonyos kakukkszegfűt. 
 
     2005. szeptemberének végén 9 fő újonccal 2 napot töltöttünk 
Odorvárott, biztosítván az utánpótlást. Megismerkedhettek az odori 
sziklákkal, kipróbálhatták - az iskolai ablakból mászások után - a valódi 
sziklamászást. (A 9 főből 6 fő résztvevője lesz a 2006. évi 
táborunknak!) 
Tiszaföldvár, 2006.O6.28. 
 
 
       Varga  Csaba 









 


