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

Mari Általános Iskolában” 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Északi-középhegység természeti kincsei 

 

A megvalósítás időszaka: 2018. 04. 11.-2018. 05. 11. 

A program időpontja:  2018. 05.11-12. 

Az program helyszíne: Eger, Szilvásvárad, Aggtelek, Kékestető, Budapest  

Résztvevők: A jelenléti ív alapján 22 diák, 4 felnőtt 

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola kirándulása 

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

Szervező pedagógus: Deák Annamária pedagógus 

Kísérők: Garas Mariann, Erdősi Gábor, 

Előzetes feladatok: 

 A szállás és étkezés lebonyolításának megszervezése  

 Egyeztetés a szervező pedagógus által megtervezett programokról, és 

annak költségeiről. 

A kirándulás: 

2018. május 10-én reggel 7.30-kor indult az ászári iskola 6. osztálya és kísérő 

tanárai felfedezni az Északi-középhegységet. A gyerekek már nagyon várták ezt 

a kirándulást. Irodalomórán éppen az Egri Csillagok című regényről tanultak, és 

számos kérdésre szerettettek volna választ kapni, megtekinteni az 1552-es egri 

diadal helyszíneit. Környezetórán pedig a mészkőhegységek képződményeivel 

foglalkoztak, s ezért is volt a másik úti cél Aggtelek, ahol közelről is 

megcsodálhatták a cseppköveket. 

Az utazás első állomása az Egri Vár volt. A belépők megváltása után bejárták a 

vár fontosabb helyszíneit. A Dobó István Vármúzeum megannyi programot kínált 

a gyereknek. Először a Vártörténeti Kiállítást nézték meg, ahol pontos képet 

https://maps.google.com/?q=7761+Koz%C3%A1rmisleny,+Tompa+Mih%C3%A1ly+utca+1&entry=gmail&source=g
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kaphattak arról, hogyan is nézhetett ki a vár sok száz évvel ezelőtt. A kazamaták 

világa és a fegyvertörténeti kiállítás különösen a fiúkat érdekelte, de a lányok is 

kíváncsian hallgatták az idegenvezető történeteit. Végigjárták a bástyákat, 

tisztelegtek Gárdonyi Géza sírjánál, megnézték a gótikus püspöki palotát, majd 

elszörnyülködtek a középkor kínzóeszközein, a várbörtön kiállításon. Jól esett az 

ebéd a vár udvarán, amit a hűs fák árnyékában töltöttek el.  
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Következő állomás a Gárdonyi Géza Emlékház volt. Az udvaron álló fákat az író 

maga ültette, s a szobra is itt látható. A kerti sétány után a ház termeit tekintették 

meg a diákok. Itt láthatták az írószemélyes tárgyait, dolgozószobáját, 

könyvgyűjteményét, számos művének kéziratát. 
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A délutánt Szilvásváradon töltötték el a gyerekek. A Bükk hegység 

gyöngyszemeként emlegetett hely valóban remek kikapcsolódásnak bizonyult. 

Kisvasúttal mentek fel a Fátyol-vízeséshez, majd lefele gyalog gyönyörködhettek 

a természet szépségeiben. A játszótér, az interaktív játékok, a dámszarvas 

simogató, a pisztráng-neveldék minden percüket lekötötte a diákoknak. Az útjelző 

táblák segítségével számos rejtett zugot bebarangoltak. Megismerték az erdő 

állat-és növényvilágát. 
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A nap végére kellően elfáradtak. Egerben, a Bacchus Panzióban töltötték az 

éjszakát. A háromágyas szobákból remek kilátás nyílt a városra. A szállás 

elfoglalása után jött a már nagyon várt vacsora. A meleg húsleves, rizibizi rántott 

szelettel minden diák lelkét felmelegítette. Különösen a vacsora végén felszolgált 

palacsintának volt hatalmas sikere. Ezután visszasétáltak a Dobó térre, hogy 

megcsodálják a város esti fényeit. A kellemes esti séta után mindenkinek jól esett 

a pihenés.  
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Pénteken, reggeli után indultak útnak Aggtelekre. Két órás út után, végre 

megpillanthatták az Aggteleki-cseppkőbarlang bejáratát. A túravezető mesélt a 

barlang történetéről, klímájáról, majd elindult az egy kilométeres túra. A barlang 

látványa lenyűgözte a diákokat. Minden teremben megállhattak megcsodálni a 

szebbnél szebb cseppkőképződményeket. A legnagyobb meglepetésükre, a 

hangversenyterem akusztikáját kipróbálhatták, és egy különleges fényjátékban is 

gyönyörködhettek. Szinte mindenhol volt kérdésük, észrevételük, ami azt 

igazolja, hogy nagyon jól érezték magukat. Ebéd után indultak a kirándulás utolsó 

állomására, a Kékestetőre. 
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Délután négy órára értek Magyarország legmagasabb pontjára, az 1014 m magas 

Kékestetőre. Pazar látvány tárult eléjük. A TV-torony 160 lépcsőjének 

megmászása után jól esett a pihenés, s a harmadik emeleten gyönyörködni a 

kilátásban. Az idő múlása és a hosszú hazaút arra intette a csoportot, hogy 

elinduljanak hazafelé. Az utolsó fotók után, búcsút intettek az Északi-

középhegységnek. A hazaúton megnézhették még Gyöngyös városát, s 

gyönyörködhettek Budapest fényeiben. Fáradtan, de élményekkel teli érkeztek 

Ászárra.  
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