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Tudnivalók, információk az alapfokú gombaismerő tanfolyamról
Kedves érdeklődők, jelentkezők!
Köszönjük, hogy megtisztelnek bizalmukkal és részt szeretnének venni az alapfokú gombaismereti
tanfolyamunkon.
A tanfolyamot Tatay László az ŐSFORRÁS Hagyományőrző, Turista és Sportegyesület elnökének
kezdeményezésére a Zempléni Gombász Egyesület valósítja meg.
- Az elméleti előadásokat és a terepgyakorlatokat az Egyesület oktatásban tapasztalt
gombaszakellenőrei tartják, pedagógus, biológus, múzeumpedagógus végzettségekkel.
- A tervek szerint minden hónap 1 hétvégéjén, szombat és vasárnap tartjuk az előadásokat és a
terepgyakorlatokat is.
- Amennyiben a járványügyi rendeletek megengedik, az első alkalom 2021. április 17 – 18.
- Az elméleti oktatás helyszíne: Háromhuta-Óhuta, Erdei Iskola tanterme
- A részvételi költség 25.000,-Ft/fő, amelyet kérünk egy összegben befizetni a jelentkezési
lapon megadott határidőig a számlaszámunkra ill. lehetőség lesz készpénzben befizetni az
első alkalommal. A díj tartalmazza a 42 óra elméleti és 42 óra terepgyakorlatot. Ez az arány
változhat a terepgyakorlatok javára. Fénymásolatban mindenki megkapja az elméleti
tananyagot, szórólapokat.
- A részvételnek előképzettségi feltétele nincs, de jó, ha érettségivel rendelkezik a hallgató.
- Az első alkalommal ajánlott szakirodalmakat és gombahatározó tankönyvet fogunk ajánlani,
ára 4800,-Ft, megvásárlása nem kötelező.
- Az elméleti tananyag tartalmaz alapismereteket a gombákról, élőhelyeikről, szervezetten,
alaktan, élettan és ökológiai ismereteket, ismertetjük a gombamérgezéseket, a gombagyűjtés
jogi és szakmai szabályait, valamint 112 faj részletes bemutatására is sor kerül.
- A terepgyakorlatokat elsősorban Háromhuta környékbeli erdőibe szervezzük, de lesz 1-2
alkalom, amikor Zemplén másik, gombában gazdag lelőhelyén gyűjtünk gombát.
Amennyiben szükség lesz közlekedési eszközre, arról mindenkinek magának kell
gondoskodni. Célszerű lesz a csoporton belül „telekocsikat” szervezni, hogy minél kevesebb
autóval utazzunk. A terepgyakorlatokat a közös gombagyűjtés után a „teríték”
fajhatározásával zárjuk.
- Megfelelő ruházatról, felszerelésről ajánlott előre gondoskodni. Fontos, hogy legyen egy jó,
kényelmes lábbeli, vízhatlan ruházat. Azt szoktuk mondani, nincs rossz idő, csak rosszul
öltözött gombász. Gombagyűjtéshez kosarat kérünk.
- Amennyiben a csoport igényli, az együttlétek alkalmait befejezhetjük, színesíthetjük
tűzgyújtással, sütögetéssel, kötetlen beszélgetéssel, barátkozásokkal…
- A ZGE a tanfolyami alkalmak mellett felajánlja, hogy az Egyesület kirándulásain,
terepgyakorlatain részt vegyenek a hallgatók. Lesz egy – két kiemelt rendezvény, ahol jó
lehetőség lesz az ország neves mikológusaival találkozni, tőlük tanulni. Egy program már
biztosnak látszik, mégpedig a XIII. Zempléni Gombafesztivál 2021. július 29 – augusztus 1.
között a rudabányácskai Smaragdvölgyben.
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A jelentkezési lap visszaküldése után eljuttatjuk a tematikát, akkorra megpróbáljuk az
alkalmak időpontjait rögzíteni. Természetsen a változtatás jogát fenntartva, hisz manapság
sok minden közbe jöhet, de ha rajtunk múlik, akkor ahhoz tartjuk magunkat.
A tanfolyam előadásain, terepgyakorlatain mindenki saját felelőségére vesz részt.
Amennyiben ellenkezőleg nem nyilatkozik, jelenlétével a hallgató elfogadja, hogy a
rendezvényen fotók készüljenek és azt a honlapunkon, facebook oldalunkon megjelentessük.

Ha kérdése van, keressen bátran. Bízom benne, hogy a tanfolyam végére nem csak a gombákról
szóló ismeretei fognak gyarapodni, de közös élményekkel is gazdagodni fog mindenki. Erre
kiváló körülményeket biztosít Zemplén gyöngyszeme, az ország egyik leggombagazdagabb
települése, Háromhuta.
Szeretettel hívjuk, várjuk tanfolyamunkon!
Az ŐSFORRÁS Hagyományőrző, Turista és Sportegyesület nevében Tatay László elnök és a
Zemplén Gombász Egyesület elnöke Kőszeginé Tóth Judit.
Sátoraljaújhely, Háromhuta, 2021. 03. 10.

