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Beszámoló 

 

Pályázati azonosító 3.1.4-12/2-2012-0290 

Pályázat címe  Egy kis iskola nagy lehetőségei 

Rendezvény helyszíne Aggtelek és környéke 

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, csillagászati ismeretek, nemzeti park értékei előadás, barlangtúra 

 

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, mindezt olyan területen, amelyet – a nagy távolság miatt- nem 

ismernek tanulóink.  

 

A program bemutatása:  

Szádvár- túra:  A körtúra kiinduló, és egyben végpontja a Szalamandra Ház, ahol az éjszakát is 

töltöttük. Önálló jelzése nincs, meglévő turistaútvonalakon halad. Az elágazási 

pontokat nyilak jelzik. A sajátos karsztos felszínen egyaránt megtaláljuk a hegyvidéki, 

a mediterrán, illetve a kontinentális erdőssztyepre jellemző fajok képviselőit. Itt 

található a térség egyik legjelentősebb kultúrtörténeti értéke, a romjaiban is 

impozáns látványt nyújtó Szádvár. A túra a gyerekektől – főleg a hosszú utazás miatt 

– nagy kitartást, összpontosítást igényelt, de kitartóan vették az akadályokat, az 

utóbbi napok esőzése miatt felázott erdős talajon. 
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A túra főbb állomásai:  1. Tetves-forrás: Nevének eredetét homály fedi. A helyi legenda szerint 

egykor a forrás mellett haladt el a Kassára vezető kereskedelmi út. Nemcsak 

szomjuk oltására, hanem tisztálkodásra is igénybe vették a forrás vizét a 

régi utazók, így volt, aki otthagyta a tetűjét, más viszont elvitte... Egyes 

feltevések szerint vizének gyógyhatást tulajdonítottak a régi időkben. 

2. Szádvári szekérút: Az ösvény mindkét oldalán jól látható egy-egy erősen 

kikopott „vályú” a sziklaaljzaton. Ezen a helyen az egykori szádvári szekérút 

még viszonylag épen maradt szakaszát láthatjuk, ahol jól felismerhető a 

szekérkerekek több évszázados koptató munkájának eredménye. 

3. Gyertyános- tölgyes az Aggteleki Nemzeti Park egyik legelterjedtebb 

erdőtársulása, mely 400-600 m tengerszint feletti magasságban fordul elő. 

A kocsánytalan tölgy alatt a gyertyán egy második lombkoronaszintet alkot. 

Az erősen záródó lombtakaró miatt kevés fény jut az erdő belsejébe, ezért 

cserjéket alig találunk.  

4. Szádvár- A XIII. század második felében Északkelet-Magyarországon is - az 

ország más tájaihoz hasonlóan - egymás után épültek a várak. A tatárjárást 

követően IV. Béla rendelkezésére kezdték el a vár építését az 1250-es 

években, a Torna-vidék és a 

szádvári uradalom védelmére. Később Torna megye ispáni vára lett, s a 

Felvidék egyik legjelentősebb erőssége. Legjelentősebb ostroma 1656-ban 

zajlott, amikor Patócsy Zsófi a hősiesen védte a várat. 1685-ben Habsburg 

Lipót parancsára Magyarország egyik legnagyobb alapterületű várát – sok 

más hazai várhoz hasonlóan – felrobbantották, és lerombolták, a Habsburg 

ellenes szervezkedések megakadályozása érdekében. Jelenleg csak a vár 

egyes részletei ismerhetőek fel. 

A túra során a gyerekek megismerkedhettek fürge és zöld gyíkkal, békákkal és a különböző madarak 

hangjával.  

2. Csillagászati ismeretek során a tanulók elméletben és gyakorlatban is találkozhattak olyan 

alapvető csillagászati ismeretekkel, fogalmakkal, amelyek a tanóra keretek között 

nem merültek fel (bolygók elhelyezkedése, fényessége, látszó mérete…) A diákok a 

digitális technika révén bepillantást nyerhettek a XXI. századi csillagászati 
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megfigyelési technikákba, megismerkedhettek a égbolt objektumaival, fontosabb , 

szabad szemmel is megfigyelhető csillagképekkel. 

3. Aggteleki Nemzeti Park- előadás. Az oktató-nevelő tevékenység fő célja az Aggteleki-karszt (az 

Aggteleki Nemzeti Park) területén a gyermekek természetvédelmi 

szemléletformálása, környezettudatos magatartásra nevelése, a vidék természeti és 

kultúrtörténeti értékeinek bemutatása. 

4. Aggtelek- Baradla – barlang (rövid túra): A Baradla-barlang, aggteleki szakasza -közismertebb 

nevén az "Aggteleki Cseppkőbarlang" –a nemzeti park illetve Magyarország talán 

legismertebb természeti jelensége. Az egy órás rövid-túrán a látogatók a barlang 

legismertebb és az őskor embere által is már használt termein keresztül tekinthetik 

meg lenyűgöző cseppkőképződményeit, és ismerhetik meg a barlang históriáját. A 

túra a kiváló akusztikájú Hangverseny-teremben zenehallgatással egészül ki. 

 A gyerekeinknek külön nagy élmény volt, hogy videó üzenetet készítettek az aznap 

játszó Veszprémi MKB csapatának.  

 

A program összegző értékelése: Az elméleti és gyakorlati tudás hasznossága mellett, több hasznos és 

jelentős hozadéka is volt a 2 napos programnak a gyerekek mindennapi életében. 

- A közös munka, egymásra utaltság során fejlődik a tanulók szociális fogékonysága.  

- Gyakorlottabbak lesznek az önellátás terén.  

- A tapasztalati ismeretszerzés élménydúsabb, jobban rögzülő tudást biztosít számukra.  

- Magatartásuk egyre inkább környezettudatossá válik.  

- Növekszik fizikai állóképességük.  

 

A beszámoló melléklete a rendezvény jelenléti íve, fotódokumentációja! 

 

 

Nemesvámos, 2014.június 1.  

 

 

 ………………………………………. …………………………………… 

 Felelős Projekt menedzser 


