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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 

 

Északi-középhegység természeti kincsei 

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola kirándulása 

 

A megvalósítás időszaka: 2019. 04. 24.-2019. 05. 15. 

A program időpontja:  2019. 05. 14-15. 

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

Résztvevők: A jelenléti ív alapján 40 diák, 4 felnőtt 

Lebonyolító:  Sollertia Kft. 

 (7761 Kozármisleny, Tompa Mihály utca 1) 

Szervező pedagógus: Helbert Anita pedagógus 

Kísérők: Baloghné Paréj Ildikó, Méhesné György Ildikó,

 Szalai Richárd pedagógusok 

Előzetes feladatok: 

• A szállás és étkezés lebonyolításának megszervezése, költségei, előreutalás 

(Sollertia Kft.) 

• A tervezett programok költségei, az elkölthető keret (Sollertia Kft) 

• Busz rendelése (Wolf Bt.). 

  

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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2019. május 14 – én reggel 6 órakor indult útnak 40 gyermek és az őket kísérő 

négy pedagógus az Északi–középhegységbe tervezett tanulmányi kirándulásra. A 

csapatot zömében az ötödik és hatodik évfolyamra járó tanulók alkották. Sajnos 

az időjárás előrejelzés hozta a papírformát és amint buszra szálltak a gyerekek el 

is eredt az eső. A fiatalok kedvét ez szerencsére nem törte meg és lelkesen 

énekelgettek, csevegtek a hosszú út során.  

Első állomásuk az Egri Vár volt, ahol egy rövid vártúra után a szervezők a 

kedvezőtlen időjárásra való tekintettel inkább a szárazabb, benti programok 

mellett döntöttek.  
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Szerencsénkre még éppen befért a kis csapat a Hősök termébe induló 

tárlatvezetésbe, ahol a tanulók nagy érdeklődéssel hallgatták a korhű ruhába 

öltözött tárlatvezető előadását. Szemügyre vehették Dobó István vörös márvány 

síremlékének fedőlapját, illetve számos érdekes történetet hallhattak az ostrom 

idején a várban tartózkodók hősies, példaértékű viselkedéséről. 

 

Bár az eső esett szakadatlan, a fiúk ragaszkodtak a híres fegyverbemutatóhoz, ahol 

a tapasztalt egri vitézek újra tanúbizonyságot tettek ügyességükről és 

kitartásukról. Köztudottan a víz a lőpor egyik legnagyobb ellensége, ennek 

ellenére mindenki meglepetésére fület süketítő puskalövés törte meg a gyerekek 

csivitelését.  
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A fegyverkiállítás után a föld alá ereszkedett az elázott „sereg”, ahol a kazamata 

kiállítást tekintették meg. A Setét – kaputól indulva a földszinti Kaszárnyaterembe 

jutottak el. Útközben rengetek új információval gazdagodva, illetve a régieket 

felelevenítve  a törökkori vár harcászatot és várépítészetet bemutató interaktív 
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kiállításokba tekinthettek be. Természetesen nem maradhatott el a 

fegyvervásárlás sem, így kardokkal, alabárdokkal, süvegekkel megrakodva 

indultak el a busz felé, ahol fáradtan elfogyasztották megérdemelt ebédjüket.  

 

Délután egy kicsit kedvezőbb volt az időjárás, így kisebb módosításokkal 

Szilvásvárad felé vették útjukat. Mindenki izgatottan várta, vajon lesz –e víz a 

vízesésben, ha odaérnek, hiszen szüleiktől és kísérőiktől már hallhatták, hogy nem 

mindenki szerencsés a látogatások alkalmával.  A Fátyol – vízeséshez vezető utat 

kisvonattal tették meg, ami a Szalajka – völgy bejáratánál található Fatelep 

állomásról indult, végállomása pedig a Gloriette – tisztás volt. Az 5 km-es szakasz 

nagy élménynek bizonyult az erdőn keresztül. A gyerekek meg is állapították, 

hogy bár sajnálatos, hogy esőben kell kirándulniuk, de az erdő és az aljnövényzet 

káprázatos zöld színe kárpótlásul szolgál a rossz időnek.  
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A vízeséshez érve villogtak a telefonok, hogy mindenki megörökíthesse az 

otthoniaknak hazánk egyik legkiemelkedőbb természeti szépségét. Bár az égi 

áldás újra rázendített, a csapat mégis a gyaloglás mellett döntött, hiszen a vonatból 
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már látott helyszíneket közelebbről is szerették volna megtekinteni. Útközben 

nem kerülték el figyelmüket a pisztráng – neveldék, a dámszarvas simogató, de 

sajnos a játszóteret fájó szívvel ki kellett hagyniuk. 
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Ekkor már egyre biztosabb volt, hogy a kirándulás 2. napja egész napos esőzéssel 

fog telni, így a kísérő tanárok egy esti mozira módosították a másnapi programok 

egy részét. A szállás Egerben a Bacchus panzióban volt, ahol délután 4 órakor 

már nagy szeretettel várták a kirándulókat. A szobák elfoglalása és az ízletes 

vacsora után útra keltek a mozi felkutatására. Bár mindenki jól lakott, azért maradt 

egy kis hely az elengedhetetlen ropogtatni valónak és üdítőnek, ami a gyerekek 
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szerint a jó mozi egyik alapfeltétele. A film után mindenki fáradtan, de kellemes 

élményekkel hajthatta álomra a fejét.  

Másnap reggel igazán bőséges reggelivel készültek a szállásadók, ahol mindenki 

megtalálta a kedvére valót és többször repetázhatott is. Ezután a csomagolás vette 

át a teret. Amikor az utolsó bőrönd is bekerült az autóbuszba, újra útnak indult a 

kis csapat, ezúttal Aggtelek felé.  
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A közel kétórás kanyargós út után már mindenki várakozásteljesen készült a 

barlang mélyére, ahol a kinti hőmérséklethez képest kellemes tíz fok fogadta a 

látogatókat. A csoport a közel 25 km-es barlangrendszer egy rövidebb vezetett 

túráján vehetett részt a kiépített járatokon.  
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A Baradla–barlang látványos elemei a változatos színvilágú cseppkövek 

lenyűgözték a gyerekeket. A mindenre kiterjedő idegenvezetés a gyerekek 

számára is érthető módon vázolta fel a cseppkőképződés folyamatát. A különböző 

formájú cseppkövek nevet is kaptak annak megfelelően, hogy mire vagy kire 

hasonlítanak alakjukat illetően. A Mikulás, a medve, az alvó juhász és még 

sorolhatnánk nagy tetszést váltott ki a nebulókból. Ennek ellenére a legnagyobb 

élményt mégis a zene jelentette.       

 

A hangversenyterem akusztikája feledhetetlen élmény nyújtott kicsiknek és 

nagyoknak egyaránt. A Honfoglalás című dalt szájtátva hallgatták és még utána 

néma csendben ültek a helyükön.  
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Sajnos az időjárás nem kedvezett a hegymászásnak, így Magyarország 

legmagasabb pontját, a Kékestetőt nem sikerült „birtokba” venni. Mivel másnap 

iskolába kellett menni a tanulóknak, a fáradt kis csapat hazafelé vette útját. 

Útközben Egert érintve még megálltak, hogy a túra utáni éhséget csillapítsák, 

hiszen még nagyon hosszú út állt előttük. A hazaúton bár csak áthaladva, de egy 

rövid pillantást vethettek Gyöngyös városára is. Budapesten keresztülhaladva 

ugyan csak az autóbusz ablakából, de mindenki szemügyre vehette a Hősök terét, 

az Erzsébet hídról jól látható Szabadság hidat és Lánchidat, illetve a már százszor 

látott, mégis mindig szívet dobogtató Budai várat és az Országházat. A gyerekek 

bár fáradtan, de rengetek élménnyel gazdagodva térhettek haza otthonukba és 

mesélhették el az otthoniaknak miért is érdemes ellátogatni az Északi–

középhegységbe. Köszönettel tartozunk az EFOP projektnek az anyagi 

támogatásról, valamint a Sollertia Kft-nek a kirándulás gördülékeny 

szervezéséhez.  


