
Erdei iskolában a végzős noszysok 

Hosszas szervezés és előkészítés után június 10-én reggel indultak el a 8. 

évfolyamosok a Bükk hegység kapujába, Felsőtárkányba. 

 A három osztály már előzetesen 10-12 fős csoportokba szerveződött, vegyesen 

a-sok, b-sek és c-sek. A következő napok feladatait együtt dolgozva kellett 

végrehajtaniuk. 

Az Egertől mindössze 5 km-re, festői környezetben meghúzódó település 

hangulata mindenkit magával ragadott. A község felderítése után a gyerekek 2-

3 ágyas, fürdőszobával és tévével ellátott szobákban kaptak szállást. Pihenésre 

szükség is volt (lett volna), hiszen sok-sok program és látnivaló várt ránk. 

Megtekintettük az egri várat, a csapatok pedig egy térkép és tájékozódási 

képességük segítségével több-kevesebb sikerrel felderítették az egri utcákat. 

Nyomozásra szálláshelyünkön is szükség volt, hiszen meg kellett találni a falu 

legfiatalabb kislányát és legidősebb bácsiját is. (Tartunk tőle, hogy azóta is 

heves vita dúl emiatt a helyiek között.) 

Szükségünk volt állóképességünkre is, mert meglehetősen kemény útvonalon 

ismertük meg a Bükk szépségeit. Ám a csúcson az elénk táruló látvány 

mindenkit lenyűgözött, és elfeledkeztünk fáradtságról, sárról, fájó lábainkról.  

A Szalajka-völgyet már kisvasúton közelítettük meg, majd felsétáltunk az 

Istállós-kői-barlanghoz. Ebédre pisztrángot kaptunk, amit lelkesen fogadtak a 

gyerekek.  

Természetesen látogatást tettünk a Szépasszony-völgyben is, ahol icipici 

borkóstolón is részt vehettünk.  

Az 5 nap során eljutottunk Bélapátfalvára, Mátrafüredre és Kékestetőre is, a 

Szemfényvesztő kiállítás során pedig megtapasztalhattuk a látáskárosultak 

életét is. 

A csoportok egy-egy helyszínen kiselőadásokat adtak elő, esténként pedig 

számot kellett adniuk tudásukról. Volt tesztírás, szerepjáték, puzzle, de 

általános derültséget váltott ki az a feladat is, amikor egy-egy szituációt kellett 

elmutogatniuk. Utolsó este a legjobb csoportot tortával, a többieket pedig 

sütivel jutalmaztuk.  



Azt hiszem, kicsiknek és nagyoknak egyaránt maradandó élményt adott ez a 

hét. Nemcsak új élményekkel gazdagodhattak a gyerekek és eddig nem ismert 

tájakat ismerhettek meg, hanem ahogy ők fogalmaztak: „ a régi barátságok még 

erősebbek lettek, és sok új is született”. És az elválás előtt nem sokkal talán ez a 

legfontosabb. 


