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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 

 

Fertőd-Fertőrákos-Sopron-Kőszeg  

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola kirándulása 

 

A megvalósítás időszaka: 2019.04.24.-05.10. 

A program időpontja:  2019.05.09.-05.10. 

Az program helyszíne: Fertőd-Fertőrákos-Sopron-Kőszeg  

Résztvevők: A jelenléti ív alapján 13 diák, 2 felnőtt 

Lebonyolító: Sollertia Kft. (7761 Kozármisleny, Tompa M. u. 1) 

Szervező pedagógus: Garas Mariann pedagógus 

Kísérő(k): Kovács Kinga pedagógus  

Előzetes feladatok: 

• A szállás és étkezés lebonyolításának megszervezése a Pannon Servus 

kft.-vel. 

• Egyeztetés a tervezett programokról, és annak költségeiről. 

• Megbízás a buszt biztosító Wolf Kft.-vel 

A kirándulás 

A fenti napon reggel 8 órai indulással megkezdődött a kétnapos program, melynek 

első állomása Fertőd volt, ahol megnéztük a gyönyörű Esterházy kastélyt. Sok 

érdekességet tudtunk meg az idegenvezetőnk segítségével Esterházy Fényes 

Miklós életéről és a kastély történetéről, valamint a család fényűző életéről.  

  

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 kastélyban készült felvételekből 2 darab 
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Az egy órás program után Fertőrákosra indultunk, ahol egy hajókiránduláson 

vettünk részt a Fertő tavon. Első pillantásra nem is gondoltuk, hogy milyen nagy 

ez a tó. Elhajóztunk egészen az osztrák vizekig, miközben a kapitány biológia órát 

tartott a tó élővilágáról, és adottságairól. 

 

A hajón készült fotó: 

 

Következő állomásunk a fertőrákosi kőfejtő volt.  Több magyar filmnek is 

helyszínéül szolgált. A diákok a „Kőszívű ember fiai” című kötelező 

olvasmányból készült mozifilmből emlékeztek a hatalmas sziklákra. 

A kőfejtő őslénytani szempontból is igen érdekes: a függőlegesre fejtett, hatalmas 

falak jól megőrizték a tenger állatainak és növényeinek mészvázát. A 

növényvilágból a lithothamniumok jelentősek, az állatvilágból pedig a 

fésűskagylófélék, e kettő kőzetalkotó mennyiségben fordul elő. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9s%C5%B1skagyl%C3%B3f%C3%A9l%C3%A9k&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9s%C5%B1skagyl%C3%B3f%C3%A9l%C3%A9k&action=edit&redlink=1
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Minden gyerek lelkesen szaladgált a lépcsőkön, és gyönyörködött a pompás 

panorámában. A barlangot is bejártuk, ahol egy óriási kivetítőn a kőfejtőről 

készült filmet is megnéztük, és fényképet készítettünk egy cápa szájában. 

Fotók a kőfejtőben: 
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Következő állomásunk Sopron volt, ahol egy belvárosi séta után felmásztunk a 

Tűztoronyba. Megérte a sok lépcső, mert innen is csodálatos volt a panoráma.  

A délutáni programon készült fényképek 
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Ekkor már mindenki kicsit fáradt volt és örültünk, hogy elfoglalhattuk a 

szállásunkat a Bástya panzióban. A diákok gyorsan berendezkedtek, és kis pihenő 

után indultunk vacsorázni. A napnak még ekkor sem volt vége, mert esti 

programként moziba mentünk, amit egy rövid szabad program előzött meg. 

Mindenki jól szórakozott ezen a hosszú napon. 

A szállásra visszaérve tovább ismerkedtünk a panzióval, majd mindenki 

visszavonult a szobájába, ahol nagyon sokáig beszélgetett, hogy kihasználja az 

utolsó általános iskolás osztálykirándulás minden percét. 

Másnap reggel a reggeli után bepakoltunk a buszba, majd besétáltunk Sopron 

főterére, ahol városnéző kisvonattal néztük meg a város nevezetességeit. A túra 

végére már nagyon szépen sütött a nap, így a csoport felment a Károly kilátóhoz. 

Egy darabig a busz vitt minket, majd egy idő után gyalogosan folytattuk túránkat. 

A gyerekek boldogan szaladgáltak az erdőben a friss levegőn, kihasználtak az út 

mellett lévő játszótéri elemeket is. A kilátóhoz érve felmásztunk a tetőig, ahol 

ismét pompás kilátás fogadott minket. A kilátónál is készültek fotók: 
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A délelőtti túránkat egy rövid ebéd követte, majd tovább folytattuk utunkat 

Kőszegre. Már útközben felfigyeltünk a szép tájra és gondozott településekre. 

Mindenkinek nagyon tetszett Kőszeg hangulatos, szépen felújított belvárosa. Az 

emberek is nagyon kedvesek volta. Megnéztük a Jurisics várat, majd a Fő téren 

sétáltunk, és szabadprogram keretében a gyerekek még megvásárolták utolsó 

ajándékaikat, valamint körbejártuk a környéket. Íme az itt készült képek: 
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Kőszegi túránk után felszálltunk a buszba, és haza vettük az irányt. 

Kicsit fáradtan, de élményekkel gazdagon értünk haza 18 órára a nagyon jól 

sikerült kirándulásunkról.  


