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EFOP-1.3.9-17-2017-00011 

„Érezd jól magad a bőrödben!” – Változatos tevékenységformák a Jászai 

Mari Általános Iskolában” 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Balatonfelvidék 
 

A megvalósítás időszaka: 2019. 05. 06.-2018. 05. 30. 

A program időpontja:  2019. 05. 29-30. 

Helyszínek: Tihany, Balatonfüred, Kővágóőrs, Szigliget, Zirc 

Résztvevők: A jelenléti ív alapján 24 diák, 3 felnőtt 

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola kirándulása 

Lebonyolító: Sollertia Kft. (7761 Kozármisleny, Tompa Mihály utca 1) 

Szervező pedagógus: Erdősi Gáborné pedagógus 

Kísérők: Mészárosné Fehér Gabriella, Szalai Richárd 

Előzetes feladatok: 

1. Rendkívüli szülői értekezlet, elvárások a gyerekekkel szemben 

2. A szállás és étkezés lebonyolításának megszervezése, kapcsolattartás a 

Sollertia Kft képviselőjével. 

3. Egyeztetés a szervező pedagógus által megtervezett programokról, és 

annak költségeiről. 

4. Megbízás a buszt biztosító Wolf Kft.-vel 

  

https://maps.google.com/?q=7761+Koz%C3%A1rmisleny,+Tompa+Mih%C3%A1ly+utca+1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=7761+Koz%C3%A1rmisleny,+Tompa+Mih%C3%A1ly+utca+1&entry=gmail&source=g
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A program: 

2019. tavaszán, májusban lehetőségem nyílt egy kirándulás szervezésére a fenti 

pályázat keretein belül. Cél a Balatonfelvidék néhány nevezetességének kétnapos 

bejárása. A toborzó elhelyezése után nem sokkal már gyülekeztek a jelentkezők, 

főként az 5. évfolyamból. Végül 24 fő gyűlt össze, kiket két megvalósító 

kollégámmal, Mészárosné Fehér Gabriella és Szalai Richárd pedagógusokkal 

kísértünk el a tanulmányi kirándulásra.   

Nagy várakozással és nem kis izgalommal, a szülők jelenlétében foglalták el 

helyüket 29-én a modern és kifogástalan 30 személyes buszon a gyerekek. A 

legnagyobb izgalom a meteorológiai intézet által előre jelzett országos esőzés 

miatt volt. Megvallom őszintén, a Balaton környékén olyan nagyon nem lehet 

esőmentes és esőnapos programokat szervezni, hiszen még az idény legalább egy 

hónap múlva kezdődik. De visszaút már nem volt.  

A csapat 24+3+1 fős létszámmal (tanulók + nevelők+ a sofőr bácsi) útnak indult 

kényelmes kisbuszunk fedélzetén a Balatonra-felvidékre. Elmondhaom, hogy az 

időjárás kegyes volt hozzánk, kellemes meleg, esőmentes nap várt ránk.  
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Első állomásunk Tihany egy félreeső parkolója volt, ahol járművet cseréltünk. 

Kickbike-ra szálltunk. Ez egy nagy kerekű roller amellyel bejártuk a Tihany  

központi utcáit, felkapaszkodtunk az apátsághoz, majd a visszhang dombra, ahol 

teszteltük is a visszhangot. Nekünk működött.  

 

„Járműcsere” 
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Az apátság kilátójában 

Utunkat a félszigetet szegélyező kerékpárúton Füred felé vettük. Gyönyörű 

tájakon haladtunk keresztül  

 

Balatonfüreden a csapat –felhők igen, de eső nem! 
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A Balaton Felvidéki Nemzeti Park Tihanyi tájvédelmi körzete rengeteg látnivalót, 

megfigyelni valót tárt elénk. Tihany geológiája, növény és állatvilága páratlan a 

maga nemében. Lenyűgözött bennünket a Külső-tó érintetlen szépsége, az 

ilyenkor hangos madárvilág. Utunk Balatonfüreden a kikötőben tiszteletkörrel, 

illetve a  Tagore-sétányon ért véget. Búcsút vettünk kedves idegen vezetőnktől,  

szomorúan adtuk vissza a járgányokat, és szálltunk ismét buszra. A visszafelé 

úton ismét láthattuk azokat a helyeket ahol néhány perce még két keréken 

gurultunk. Visszamentünk a Visszhang dombra, ahol kényelmes padokat 

asztalokat találtunk. Ebédünket majszolgatva megcsodáltuk Borsos Miklós 

Tihanyi echo c. szobrát, majd felelevenítettük a kecskeköröm legendát. 

Megkóstoltuk a félsziget legfinomabb kézműves fagyiját.  

 

A Tihanyi echo Dorina társaságában 



6 

 

Újra útnak indultunk, mert a délutáni program a Levendula házban 14 órakor 

kezdődött. A gyerekek egy valódi élményt adó interaktív kiállításon vehettek 

részt, amelyben megismerték  a tihanyi félsziget kialakulását, geológiai múltját, 

filmet láthattak az egykori dühöngő vulkánokról,a mára megszelídült táj 

harmónikus világáról. Lebilincselő filmet néztünk a Tihanyi félsziget jelképévé 

vált levendula történetéről, a levendula szerepéről az egyes történelmi 

korszakokban. Megismerhettük a levendula termesztését, felhasználását 

napjainkban. A kiállítás megtekintése után kézműves foglalkozás várt ránk, ahol 

szappant készíthettünk illatos levendulavízzel. 

 

Közös fénykép a levendula kert előtt 
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 A levendula illattól és a sok élménytől bódultan a friss levegőn, még mindig 

esőmentes gyönyörű környezetben elindultunk megkeresni az Aranyházat. A 

Belső tó és a Szarkádi erdő között elterülő gejzírmező egyik legnagyobb 

gejzírkúpja az Aranyház amely a tömegesen rátelepedő sárga színű zuzmóról 

kapta a nevét A csodálatos panoráma ami az Aranyházból látható volt kárpótolt 

minket a szemerkélő eső miatt. Páratlan kilátás nyílt a tihanyi falura, a Belső –

tóra, a félsziget varázslatos világára. A visszafelé tartó utunk sietősre sikerült az 

egyre jobban megeredt eső miatt.  

 

A gejzírkúpok között  



8 

 

A buszban kellemesen elfáradva, de kíváncsian utaztunk szálláshelyünk elé az 

alsóörsi Goldshmiedt Vendégházba.  

 

Lehet, hogy több mint kellemes elfáradás? 
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A szobák elfoglalása után a vacsora következett, melyet jó étvággyal fogyasztott 

el vidám kis csapatunk. 

 

Minden igényt kielégítő szálláshelyünk 

Sajnos az eső egész éjjel zuhogott, és másnap sem hagyott alább. A szálláshelyet 

elhagyva a programot kissé módosítva folytattuk Elsőként a Szigligeti várát 

vettük célba. Esőkabátban, esernyőkkel vágtunk neki a vár bevételének. Az eső 

miatt sajnos csak a szabadtéri kiállítást és a középkori vár maradványait nézhettük 

meg.  
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Szigliget kilátás, sajnos esőben 

 

Janika elítélve 
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Kissé csalódottan, átfagyva tértünk be ebédelni a szigligeti Paprika Vendéglőbe. 

A forró húsleves és a finom étel hamar felmelegítettek bennünket, és rögtön jobb 

kedvre derültünk. Különösen hogy az eső is elállt. Utunkat Badacsony felé 

folytattuk. A Kisfaludi háztól induló körtúrán elindultunk a Tapolcai medence 

legnagyobb tanúhegyén. Elhaladtunk a kőzsákok mellett, és egy hajdani bazalt 

bányát is felkerestünk. Rengeteg hasznos információt olvashattunk út közben az 

újonnan kihelyezett oktatótáblákról.  

 

Badacsony ösvényein 
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Lesz mit visszakérdezni természetismeret órán 

A hegymászástól kimerülten, jóleső fáradtsággal szálltunk vissza buszunkba, és 

indultunk haza. A kora esti órákban értünk Ászárra, ahol az aggódó szülők 

visszakapták fáradt sáros, kimerült csemetéjüket. 
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A gyerekek, a kísérő kollegáim és a magam nevében köszönjük a pályázati 

projektnek, a szervező Sollertia Kft-nek, hogy ezt a csodálatos két napot 

eltölthettük a magyar tenger mellett, mondhatni saját költség nélkül.  

 

Útban Ászár felé 


