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Beszámoló 

 

Pályázati azonosító 3.1.4-12/2-2012-0290 

Pályázat címe  Egy kis iskola nagy lehetőségei 

Rendezvény helyszíne Keszthelyi- hegység (Gyenesdiás) 

Rendezvény 
pályázatban szereplő 
megnevezése  

Természet közeli sporttábor 

Rendezvény konkrét 
megnevezése/címe 

sporttábor 

Résztvevő gyerekek 
száma  

50 fő 

Résztvevő 
pedagógusok: 

Szokolainé Polyák Tünde, Szilágyi Adrienn 

Felelős: Szilágyi Adrienn   

Program rövid 
felsorolása  

túra, kalandpark, sportolás, városi séta 

 

Program célja: A tanulók szakképzett vezetők irányításával ismerjék meg a túrázás örömeit és 

lehetőségeit, a terület földtani értékeit, ezek kialakulását és kapcsolatát a kulturális 

örökségünkkel. Ismerjenek meg minél több sportolási lehetőséget (kalandpark). 

Sajátítsák el annak igényét, ha valamely településen járnak, ismerkedjenek meg a 

történetével, látnivalóival. 

A program bemutatása:  

1. nap: 

1. Túra a Tátika várhoz 

A Balatont körülvevő dombok és hegyek ősidők óta természetes védelmet nyújtottak az itt élőknek. 

Ennek bizonyítékaival találkozhatunk, amennyiben a környék hegyein járunk. Több 

hegytetőn találkozhatunk a védelmet szolgáló építményekkel. Ilyen a Keszthelyi-

hegység északi peremén található a környék egyik legrégebbi építésű erődítménye, a 

Tátika vár. A Keszthelyi-hegységben, a Bakony délnyugati tájegységében található a 

Tátika. A várat a 413 méter magas csúcson találjuk. A falut is érintő országúton 

haladva a település szélétől nem messze érjük el a Hidegkutat, ahonnan indul a 
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várhoz vezető ösvény. Az út folyamatosan emelkedik, nem könnyű terep, de megéri a 

fáradozás, hiszen a hegytetőről pazar kilátásban lehet részünk. 

Már a felfelé vezető út is tartogat látnivalókat, hiszen utunk gyönyörű erdőn halad 

keresztül. Ezen a hegyen terül el a száz-százhetven éves ősbükkös erdőállomány, 

amely a 200-210 éves gyertyánnal, magas kőrissel, kocsányos tölggyel 

természetvédelmi területet alkot. Az alsó-tátikai sziklafalban a bazaltoszlopok között 

egy hasadékbarlang nyílik (Remete-barlang). Sokáig nem is látjuk célunkat, csak az 

utolsó métereken bukkan elő hirtelen a várrom. A vár oldalából megcsodálhatjuk a 

Zalaszántói-medencét, a Keszthelyi-hegység hegyeit, az alig tíz kilométerre fekvő Rezi 

vár romját és akár a Balatont is. A várból igen kevés maradt fenn napjainkra. Néhány 

fal, beomlott pincék és a legtöbbet mutató északi fal tekinthető meg. Nevét első 

ismert birtokosa, a Tátika nemzetség után kapta. Az északi fal keleti részén állt a 

vastag falú öregtorony. A vár egykoron szabálytalan alaprajzú belső toronnyal ellátott 

vár volt, mely épülése során megfelelt a kor követelményeinek. A várromnál végzett 

régészeti feltárások, illetve korabeli írásos emlékek alapján következtethetünk a vár 

történetére.  

 A zaklatott múltú várrom sorsa csak az utóbbi években fordult jobbra. A 

környékbeliek támogatásával megkezdődött a vár régészeti feltárása és 

helyreállítása. Hogy a helyreállítás milyen szintű lesz, még nem tisztázott, de a 

környék turisztikai szerepét tovább erősíthetné egy jobb állapotban lévő emlékmű 

2. Gyenesdiás: Ökokalandpark 

A Kalandpark a Keszthelyi öbölben, a Balaton partján, gyönyörű természeti 

környezetben terül el, az algyenesi Lidó Strandról nyíló három hektáros ligeterdőben,  

70 akadályos pályarendszer fogadta a vállalkozó kedvű gyerekeket. 

A fákra telepített, különböző nehézségi fokozatú, változatos ügyességi akadályokból 

álló Kalandpark kihívást, izgalmas, felejthetetlen élményt tartogatott kicsiknek és 

nagyoknak egyaránt. 

A kalandpark nagyszerű lehetőség a szabadidő aktív eltöltésére, a tériszony és a 

félelem leküzdésének, a közösség összekovácsolásának legjobb eszköze.  

Néhány kalandelem, akadály: 

 Rönkhíd 

 Hézagos fadeszka- híd 
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 Trapéz sor (kötélen felfüggesztett farudakból áll) 

 Gerendahíd 

 Raklapokból álló lengőhíd 

 Orgona-sípok (felfüggesztett függőleges farudak) 

 Kötélhurok 

 Vietnámi-híd (alul egy járókötél, felül két kapaszkodókötél) 

 Indián híd (alul és felül egy kötélből áll) 

 "Hálós" híd 

 Kötélháló 

 Kötélindák 

 Csigás drótkötél-csúszda 

3. Lido Stand 

A hűvösebb idő ellenére a gyerekek nagy lelkesedéssel vették birtokba a teljesen 

néptelen partszakaszt. A játékokat a szálláson folytatták (röplabda, foci, tollaslabda, 

ping- pong) 

2. nap 

1. A 71-es főút fölé magasodó dombon, fokozottan védett természetvédelmi területen áll a Szűz 

Mária szobor, amelyet 1990-ben szenteltek fel. Boldogfai Farkas Sándor alkotása Magyarország 

utolsó királynéjának, IV. Károly feleségének, Zitának emlékét is őrzi. Míg az előző napon a Keszthelyi- 

hegység vulkanikus részletével ismerkedtünk, addig most a mészkőterületen tettünk rövid túrát. A 

szobortól csodálatos kilátás nyílt a Balatonra. 

2. Az ebéd elfogyasztása után rövid időre vonatra szálltunk és Keszthelyre utaztunk, ahol a helyi 

nevezetségekkel ismerkedtünk meg. 

Megtekintett és megismert látnivalók:  - a Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom 

 - Szent Lőrinc kolostorrom 

 - Vajda János Gimnázium épülete 

 - Festetics György szobra 

 - Festetics kastály és parkja (Festetics család története, a 

kastély részei, története, Helikon Könyvtár..) 

A kastélyparki látogatás után dottóra szálltunk és rövid körutazás után megérkeztünk a Magyar, 

tenger partjára. Végigsétáltunk a bazársoron, megnéztük a móló érdekesebb épületeit, majd 

megpihenve több hajó indulását és kikötését is figyelemmel kísérhettük. 
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A program összegző értékelése: A geotúrák alapvető célja természettudományos ismeretek 

terjesztése, környezeti értékeink, földtani örökségünk jelentőségének tudatosítása, 

bemutatása. A helyi történelmi, kulturális és ökológiai értékek bemutatása szintén 

beépül a vezetésbe. A sportjátékok erősítették a gyerekek összetartozását, együtt 

küzdését. A kalandpark, a túrák a kitartást, az állóképességet erősítették. A szülőktől 

való távolság növelte az önállósodást, a társakkal való együttműködést. Keszthelyen 

már a gyerekek többsége járt, de a helyi nevezetességekkel többségük most 

találkozott először. 

  

  

 

 

 

 

A beszámoló melléklete a rendezvény jelenléti íve, fotódokumentációja! 

 

 

 

Nemesvámos, 2014.június 22.  

 

 

 

 ………………………………………. …………………………………… 

 Felelős Projekt menedzser 


