
 

 

Kedves Energiaközösségi Versenytársak! 

 

          A „Tegyél KÖRNYE-zetedért!” csapat, kirándulásra hív benneteket, ismerjétek meg lakóhelyünket és 

annak környezetét. Látogassatok el a Vértes- és a Gerecse- hegység lábához, ha itt jártok, szívesen leszünk 

idegenvezetőitek.  

Az alábbiakban összeállítottunk egy programot az aktív pihenést kedvelőknek, melyet gyermekeknek és 

felnőtteknek is ajánlunk. 

Szükségetek lesz: kerékpárra, jó túracipőre, hátizsákra, 

jó erőnlétre.  

 

Kezdjük virtuális sétánkat lakóhelyünkön, Környén. 

Településünk Budapesttől 70 km-re található, Tatabá-

nyától nyugatra. Autóval az M1-es autópálya tatai 

leágazásáról közelíthető meg legkönnyebben. Vasúttal a 

Tatabánya – Oroszlány vonalon juthatunk el Környére. 

A település ékessége a falu közepén elhelyezkedő hor-

gásztó, mely parkosított környezetével egész évben 

várja a pihenni, kikapcsolódni vágyókat.   

1. nap 

A vendégek fogadása a vasútállomáson. Ahogy már az 

előbb említettük a vasúti közlekedés nagyon jó, közvetlen 

csatlakozás van Környe és Tatabánya között, a 

kerékpárokat lehet szállítani vonattal, és ahogy a képen is 

látszik korszerű, kényelmes vonatokkal lehet közlekedni. 

 

 

 

A vendégeket az állomásról kilépve már ez a csodálatos kép 

fogadja. A Környei tó és a körbejárható tópart, a római 

katolikus templom felejthetetlen.  

Az utazás fáradalmait a környei Beck vendégházban 

tudjátok kipihenni, ahol két szoba és felszerelt konyha áll a 

rendelkezésre. (2.800.-Ft/fő/éjszaka; 14 év alatt ingyenes) 

A kicsomagolás és elhelyezkedés után „falunézés” ismerkedés 

http://kornye.hu/wp-content/uploads/2010/05/terkep.gif
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a hely történetével a látnivalók megtekintése. 

Környe a Tatai-medencében található, amely hazánk és 

Komárom-Esztergom megye egyik legszebb tájegysége. 

Dimbes-dombos táj, enyhe szelíd lankák követik egymást. 

A Gerecse, a Vértes hegység nagyvadakban gazdag élővi-

lága, a csodálatos tölgyes, bükkös erdők, a színpompázó, 

az itt fészkelő és a vándormadarak biztos élőhelye. A 

gyógyhatású levegő klímája már az ősembert, az előem-

bert is arra sarkallta, hogy itt teremtse meg otthonát. Az 

élővizek halbősége, az Által-ér kanyargós vize, amely 

közel hozta a bakonyi vidék üdvözletét erre a tájra.  
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Tehát minden feltétel adott volt, hogy az ember itt letelepedjen, dolgozzon, gyarapodjon. Az itt előkerült 

több ezer éves leletek alapján bizonyítható, hogy már a kő– és bronzkorban is éltek a község területén embe-

rek: mindezt igazolja az a Nemzeti Múzeumban őrzött, kifúrt fejű kőbalta is, amelyet 1903-ban találtak a 

bányafeltárás során. A viharos történelmi századok nagyon sok embert sodortak a jobb lehetőség reményé-

ben erre a szépen szabdalt környékre. A késői vaskor idején idetelepedett kelta népek megtalált ötvös mun-

kái, lószerszámai, korongon készült agyagedényei, mind gazdag kultúráról árulkodnak. A környéken vég-

zett ásatások során még kelta eredetű faszekér maradványokra is bukkantak, amelyek a komáromi Vármú-

zeumba kerültek 1903-ban.  

 

 

 

                                                           
1
 Az iskola 2012-ben nyerte el az Ökoiskola címet, 2013-ban Vöröskeresztes Bázis iskola lett. Az Óvoda 2014-

ben Zöld Óvoda és Madárbarát óvoda lett. 

 

Az iskola fő bejárata 
Vackor óvoda és bölcsőde 
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2. nap 

Délelőtti programként gyalogosan ellátogatunk Környebányára az  

erdei iskolába, mely 6 km-re található településünktől. Az út árnyékos erdős részen vezet, nem a 

főútvonalat használjuk, így ha szerencsénk van, találkozhatunk erdei állatokkal is. Megismerjük a környék 

állat- és növényvilágát. 

.A családok közötti kapcsolat elmélyítésére, egymás megismerésére, az energiatakarékossági tippek 

átadására délután pihenésképp horgászatot szervezünk a környei tónál. 

 

 

 

 

 

 

A sikeres horgászat végén, nyárson és bográcsban 

elkészítjük a vacsoránkat. A nap végét gitárral kísért 

éneklés zárja a tábortűz mellett.  

 

http://kornye.hu/wp-content/uploads/2015/05/kornye.hu_majalis_74.jpg
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.agroinform.com/data/cikk/2/2068/cikk_22068/shutterstock_5662897.jpg&imgrefurl=http://www.agroinform.com/halaszat_vadaszat/40-mazsa-halat-boritottak-a-toba-kornyen-22068&h=667&w=1000&tbnid=2x1LOmkSCT3xCM:&zoom=1&docid=DG7RH7Gl5lWLgM&ei=g-tFVcbFH6GM7AaBxoHYCQ&tbm=isch&ved=0CEUQMygdMB0
http://kornye.hu/wp-content/uploads/2014/05/tábortűz.jpg


 

 

3. nap 

A felkelő nap már úton találja kis csapatunkat. Nagy utat tervezünk erre a napra. Az útvonal Környe – 

Tatabánya Turul emlékmű – Vértesszőlős őstelep Samu emlékhely. 

 

 

 

 

Környéről a kora reggeli órákban indulunk kerékpárral Tatabányára a „hátsó” úton, vagyis az erdei utakat 

használva. Környétől kb. 10 km-re van a Turul emlékmű.  

 

 

 

 

 

 

 

Európa legnagyobb fémmadara, egy ősemberek által is lakott hatalmas barlang és egy eredeti, megmászható 

aknatorony, mindenhonnan parádés kilátással fűszerezve. A Gerecse több mint 100 méteres sziklafalakkal 

szakad le Tatabánya közvetlen közelében, ezen a pompás helyen áll az óriási, impozáns Turul-emlékmű. 

Innen nem messze találjuk ugyancsak a város fölé magasodó mészkőszirtekben a lenyűgöző Szelim-lyukat. 

Ráadásként a közeli Csúcsos-hegyre húztak fel egy eredeti aknatornyot, amely kilátóként funkcionál. 

 



 

 

        

A Szelim barlang 

 

 

Az aknatoronyról csodálatos a kilátás 

 

Tatabányáról kerékpárút vezet Vértesszőlősre. A táj lenyűgöző. A Vértesszőlős Őstelep vagy Őskőkori 

előembertelep a Magyar Nemzeti Múzeum bemutatóhelye.  
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Innen már láthatóak egy következő nagyon szép település házai. A közelben található a vizek városa Tata, 

de ez egy másik nap programja. 

Fáradtan teker majd haza kis csapatunk és pihentető álomba zuhanna, de ez a búcsúest Környétől. 

Beszélgetést szerveztünk néhány törzsgyökeres környeivel, akik a helyi szokásokkal ismertetik meg 

vendégeinket. Az iskola művészeti tagozatának néptánc csoportja egy sváb tánccal búcsúztatja a 

vendégeket. A vacsorához Virga család háztáji gazdálkodásból biztosította az alapanyagokat. 

Búcsúzóul nézzétek meg az alábbi kisfilmet: 

http://kornye.hu/kornyerol/kornye-2014-legifelvetelek  

 

4-5-6. nap 

Irány a Gerecse, új szálláshelyünk Agostyán Ágoston-liget 

természetvédelmi ökofalu. 

Reggeli után kerékpárra 

pattanunk és a Környe – 

Agostyán között lévő 17 km-

es távot bevállaljuk. 

Tatabánya és Tata között kiépített kerékpárút van így gyorsan 

haladunk. A Gerecse kaptatói néha kifognak rajtunk, de ráérünk. 

 

     

 

 

 

Agostyán Ökofalu: 

http://www.youtube.com/watch?v=jxecery8IXU  

Szállás az ökofaluban:  

http://kornye.hu/kornyerol/kornye-2014-legifelvetelek
http://www.youtube.com/watch?v=jxecery8IXU


 

 

24+12 fő házakban, 12 fő sátorházban, 30-40 fő saját sátorban. Zuhanyozás, alternatív energiákkal, benn 

és kinn, lavór, kút. (2.500.- Ft/fő/nap; ha besegítünk a gazdálkodásba kapunk kedvezményt.) 

Az ökofalu életébe 3 napon keresztül nyerünk betekintést, amely során megismerkedhetünk az állattartás 

hagyományaival, kertészkedhetünk a biokertben, fogyaszthatunk biogazdálkodásból származó 

élelmiszereket. 

 

7. nap 

Látogatás az Agostyáni arborétumban. 

Az Agostyáni Arborétum története nem nyúlik a távoli múltba. Bár a terület különlegességét már az 

Eszterházyak is felismerték, hozzáértő szemmel választották ki, és telepítették be a 

szlavóntölgyeket és vörösfenyőket, 1912-ben. Ezek ma az 

arborétum legidősebb fái. A telepítés alapját mégis a Magyar 

Tudományos Akadémia Agrártudományi osztálya által 1953-

ban meghirdetett a „Honosítás alatt álló fás növények 

ökológiai, élettani és rendszertani vizsgálata” c. pályázat képezte. Megfelelő 

termőhelyi viszonyokat keresve jutottak el a Tatától 5 km-re fekvő Agostyán 

határába, a Bocsájtó völgybe. Tehát az arborétum alapvetően fatermesztési kísérleti 

céllal létesült. A kísérletek a nem őshonos, illetve hosszabb idő 

óta széles körben nem alkalmazott fajok és változatok 

klímatűrésére, termőhelyi igényére, az ellenálló képesség, a 

növedék és faminőség vizsgálatára irányultak. 

 

8. nap 

Kerékpártúra a Gerecsében az Agostyán – Vértestolna – Tardos – Agostyán útvonalon. Hosszú és fárasztó 

nap lesz. Az éjszakát még az ökofaluban töltjük. 

 

9 - 10. nap 

Irány a vizek városa Tata. Szerencsére nagyon nem lesz fárasztó a tekerés, mert csak „gurulni” kell a 

Gerecséről a városba.  

Szállásunk az Öreg – tó partján az ifjúági szálláson lesz, 

amit már előre lefoglaltunk, mert így olcsóbb. Faházat 

kértünk így 1.900.- Ft/fő/éj reggelivel együtt.  
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Képeslap Tatáról 

 

 

…… és vendégeink is látni fogják, hogy Tata felfedezésére két nap nem elég.  

 

Sajnos vendégeink csak ennyi időre értnek rá pedig még annyi minden lenne……. de szünet lesz ősszel, 

télen , tavasszal, és reméljük, vendégeink visszatérnek hozzánk. 

 

 



 

 

  Ipari skanzen Tatabánya 

 

 

 

 

 

 

Majk 

 

 

 

 



 

 

Séták a Vértesben 

 

 

 

 



 

 

 

Kedves versenyző társak, most még ellenfelek vagyunk, bár mindegyikünk 

ugyanazért küzd, hogy a Földünk ismét ZÖLD BOLYGÓ legyen. A verseny 

végeztével alkossunk egy nagy csapatot, hogy ez így legyen. Ha tetszett 

programunk látogassatok el hozzánk,, ha részt vesztek az általunk ajánlott 

programokon, biztos ti is megszeretitek ezt e vidéket!



 

 

A tábortűz mellett ülve a következő versek születtek 
1. 
Víz nélkül nem lehet élni, 
Próbálj meg spórolni. 
Óvd a környezetet, 
Gyűjtsd szelektíven a szemetet. 
 
Víz, villany, gáz, 
nagyon vigyázz rám. 
Fontos vagyok az életben, 
Szükséged van rám. 
 
2. 
 Kezd így a napot, 
Zárd el a csöpögő csapot, 
Télen ne nyiss ablakot, 
Mert nem fűtjük a szomszédot. 
Ha sokat fűtesz gázzal, 
Magas lesz a gázszámla, 
Inkább fűts fával, 
És lemegy a gáz ára. 
Ne égesd feleslegesen a lámpát, 
Mert a pénzed bánja, 
Inkább költsd el az árát másra. 
 
3.  
Az energia az ember lételeme, 
Ezért nagyon fontos, hogy spórolj vele! 
Sose égesd a villanyt, 
Mikor a szobából kint vagy! 
A tévé és a rádió se legyen bekapcsolva, 
Ha senki se nézi, vagy hallgatja! 
Zárd el jól a csapot, 
Mikor már nem használod! 
Nem kell minden nap fürdeni tele kádban, 
Sok vizet megtakaríthatsz a zuhanyzással! 
Ablaknyitás helyett a fűtést tekerd le, 
Ha már a lakásban túl meleg lett! 
Ha a fazékra főzéskor fedőt teszel, 
Gázt spórolhatsz vele. 
Ültess sok fát és virágot, 
Sokkal szebb és jobb lesz a világod! 
A fák friss levegőt adnak, 
Ezzel jót teszel magadnak. 
Mivel az energia előállítása véges, 
Takarékoskodj vele, hogy élhess! 
Ha megfogadod a tanácsom, 
És változtatsz a pazarló szokásaidon, 
Máris sokat tettél a jövődért és a pénztárcádért! 

 



 

 

„Tegyél KÖRNYE-zetedért!” csapat karbon kalkulációja 

A karbon kalkulációnál a következő adatokkal számoltunk: 

- 4 fő vendég, Budapest XIII. kerületből érkeznek 

- 4 fő vendéglátó Környéről 

- a vendégek Opel Astra H 1,6 típusú gépkocsival rendelkeznek 

- a vendéglátók Opel Vivaro 2,5 típusú gépkocsival utaztatták volna a vendégeket 

- 5-7. napon helyben zajlottak a programok (Tata Agostyán) 

A tíz napos nyaralás alatt a csapat nem használt autót, mely során az alábbi táblázatban látható 

széndioxid terheléstől szabadítottuk meg Földünket (a tömegközlekedéssel – vonat és metró – 

megtett út karbon kibocsátása nem szerepel a táblázatban, mert nem találtunk megfelelő adatokat 

és számítási módszert ennek kiszámítására): 

Útvonal 
Autóval 

(km)  Vonattal Kerékpárral Gyalogosan 
CO2 

kibocsátás 

1. nap: Budapest-Környe 77,9 Metró + vonat 
56,5km     

12542 

2. nap: Környe-Környebánya 5,2     X 1118 

3. nap: Környe-Tatabánya Turul  12,5   X   2688 

             Tatabánya Turul-Vértesszőlős 11,3   X   2430 

             Vértesszőlős-Környe 10,5   X   2258 

4. nap: Környe-Tata Agostyán 17,9   X   3849 

8. nap: Tata Agostyán-Vértestolna 8,9   X   1914 

              Vértestolna-Tardos 4,9   X   1054 

              Tardos-Tata Agostyán 7,1   X   1527 

9. nap: Tata  Agostyán- Tata Öreg tó 5,6   X   1204 

10. nap: Tata-Budapest (vendégek) 79,3 Vonat 72,5km + 
metró     

12767 

                Tata-Környe (házigazdák) 13   X     

Összesen: 254,1 129     43348 

 

Autók adatai 

Autó típusa Opel Astra H Opel Vivaro 

Motor 1,6 l 2,5 

Üzemanyag Benzin Diesel 

Évjárat 2006 2010 

CO2 g/km 161 215 

 

Adatok forrásai: 

- http://www.carbonarium.com/cartypeemission.aspx?manufacture=OPEL&type=Astra+C
onvertible%2C+MY2006&subtype=1.6i+16v+2+Door+Convertible&show=1 

- http://totalcar.hu/tesztek/2010/12/17/a_sotetseg_hercege/ 
- http://www.utvonalterv.hu/ 

http://www.carbonarium.com/cartypeemission.aspx?manufacture=OPEL&type=Astra+Convertible%2C+MY2006&subtype=1.6i+16v+2+Door+Convertible&show=1
http://www.carbonarium.com/cartypeemission.aspx?manufacture=OPEL&type=Astra+Convertible%2C+MY2006&subtype=1.6i+16v+2+Door+Convertible&show=1
http://totalcar.hu/tesztek/2010/12/17/a_sotetseg_hercege/
http://www.utvonalterv.hu/


 

 

 
 
A kirándulás alatt az élelmiszereket igyekszünk helyi biogazdálkodóktól beszerezni, ezzel is 
csökkentve a karbon lábnyomunkat. 
Második este vacsoránk a csapat által fogott halakból készül. 
Harmadik este Virga család biztosítja a vacsorához az alapanyagokat (kiskertben termesztett 
zöldségek és saját nevelésű csirke). 
Az Ökofaluban az ott termesztett zöldségeket, gyümölcsöket fogjuk fogyasztani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dokumentum tartalma a „Nevezd meg! - Ne add el! – Ne változtasd!” licenc 

figyelembe vételével használható fel. 

 


