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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 

 

Pécs és Mecsek bejárása 

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola 

kirándulása 

 
A megvalósítás időszaka: 2019. 04. 29.-2019. 05. 17. 

A program időpontja:  2019. 05. 16-17. 

Az program helyszíne: Pécs és környéke 

Résztvevők: A jelenléti ív alapján 34 diák, 3 felnőtt 

Lebonyolító:  Sollertia Kft.  

 7761 Kozármisleny, Tompa Mihály utca 1. 

Szervező pedagógus: Deák Annamária pedagógus 

Kísérők: Garas Mariann, Nagyné Farkas Mariann 

Előzetes feladatok: 

• A szállás és étkezés lebonyolításának megszervezése a Sollertia Kft 

segítségével 

• Egyeztetés a Sollertia Kft-vel a szervező pedagógus által megtervezett 

programokról, és annak költségeiről. 

• Megbízás a buszt biztosító Wolf Kft.-vel 
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A program 1. napja 

2019. május 16-án reggel fél nyolckor egy minden szempontból megfelelő, 

igényes és kényelmes autóbusz indult Az ászári iskola parkolójából.  34 diákot és 

3 kísérő pedagógust szállított két napos kirándulásra Pécsre, hogy megnézzék 

Baranya megye székhelyének kincseit. 

Az egész héten borongós idő is kedvezően alakult. A több napos esőzés után 

Szekszárd környékén már a nap is kisütött. Kisebb pihenők után érkeztek Pécsre, 

ahol kirándulásukat egy városnéző kisvonattal kezdték, amely a Széchenyi térről 

indult. A Nagy Lajos Gimnázium bejáratánál várt őket a kis „gőzös”, hogy 

bebarangolja a gyerekekkel a várost, s megmutassa nekik a legfontosabb 

látnivalókat. Az út során idegenvezető mesélt a település római kori emlékeiről, a 

kereszténység felvételéről, a Zsolnai-negyed építéséről, a pécsiek 

kirándulóhelyéről, a Tettyéről, majd megcsodálták kívülről a Kodály Központot, 

amely a világhírű az akusztikájáról. 
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A következő állomás a székesegyház megtekintése volt. A Dóm téren 

megcsodálták a Püspöki Palotát, s a Székesegyház díszes kapuzatát, a négy 

tornyot, s az apostolok szobrait. A templomban körbe sétálták a főhajó 

oszlopcsarnokát, megnézték az orgonát, a díszes oltárt, majd lementek az 

altemplomba is. Itt látható Janus Pannonius, magyar költőnk sírhelye is. A 

gyerekek nagy meglepetésére éppen régészek dolgoztak az altemplomban, akik 

királyi sírokat tártak fel. Persze nem lehetett közel menni, de érdekes volt 

számukra, hogyan is dolgoznak a szakemberek, milyen egy igazi ásatás. A 

templomból kijövet Liszt Ferenc szobrát is megnézték. 
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Ezután Pécs jelképét, a Dzsámit nézték meg. A kiállítóteremben nyomon 

követhették a gyerekek interaktív formában hogyan változott a templom arculata 

a 13. századtól napjainkig. Az imateremben leültek egy kicsit megpihenni, és 

gyönyörködni a mór stílus jegyeit tükröző templombelsőben.  
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A délután további részében a Zsolnai-negyeddel ismerkedtek meg. Az interaktív 

játéktér és a boltok utcájának bebarangolása után megnézték a manufaktúrát, ahol 

a porcelánfestéssel ismerkedhettek meg a diákok, Majd ezután az Apolló-

teremben leülve gyönyörködhettek a híres Zsolnai-csempékben, díszítő 

motívumokban. Az épületegyüttes parkjában sétálva megcsodálták az előbukkanó 

Zsolnai-szobrokat, kutakat, vázákat. 
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A kulturális programok után egy kis szabadidő következett. A Tettyére felérve 

gyönyörködtek a kilátásban, megnézték Pécset „felülről”, a város tetejéről. A 

parkban lévő játszótéren jól esett a szaladgálás, egy kicsit kifújták magukat.  
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A Szinbád Panzióban volt a csoport szállása. Odaérve, mindenki elfoglalhatta a 

szobáját, amelyek nagyon szépek, voltak. A két, három és négy ágyas szobák 

kényelmesek és komfortosak voltak mindenki számára. A vacsora után moziba 

mentek a diákok, ahol egy vígjátékot néztek meg. Hazafele pedig helyijáratos 

busszal mentek vissza a szállásra, ami újdonság volt a vidéki gyerekek számára. 

Hazatérve mindenkinek jól esett a pihenés. Másnap reggel közösen reggelizett a 

csoport. Megbeszélték az elmúlt nap élményeit, és ismertették a pedagógusok az 

aznapi programot. 

 

Szerencsére a busz a torony aljában tette le a csoportot, s a lift is működött, és az 

időjárás is kegyes volt az utasokhoz. A toronyból gyönyörű panoráma tárult a 

városra és a környező településekre. A jó időnek köszönhetően a Badacsonyig is 

el lehetett látni. A nap első állomása a TV-torony megtekintése volt.  
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Ezután az Abaligeti-cseppkőbarlangba mentek. A barlangtúra alkalmával a 

gyerekek megismerkedhettek a barlangban élő állatokkal, élővilággal. A 

cseppkövek látványa mindenkit elvarázsolt. A gyógy teremben leültek egy kicsit 

megpihenni, hallgatták az idegenvezető történeteit, érdekességeit a barlangról. Az 

egy órás vezetés után, az Abaligeti-tó körül sétáltak, vásároltak, majd elindultak 

haza. Siófokon ebédeltek, s egy kicsit gyönyörködhettek a Balaton tiszta vizében. 

kirándulás utolsó állomása Balatonfűzfő volt, ahol a bob pályán mindenki jól 

érezhette magát. A kilátóba felérve gyönyörködhettek a balatoni tájban. A játékok 

lehetővé tették, hogy kipróbálják bátorságukat, ügyességüket. A nap végén 

elfáradva, de nagyon jó élményekkel tértek haza az ászári diákok. 
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