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A képzőművészeti csoporttal 2014. április 17-én vasárnap reggel 6.30-kor indultunk el 

a Huszár Gál Iskolától. Utunk a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumhoz vezetett, ahonnan egy 

eredetileg egyórásra tervezett hajóúton vettünk részt a gyerekekkel. A hangulatos, 

vadregényes hajókázás alatt beleláthattunk a vízi világ 

életébe, megismerhettük a térség növény- és állatvilágát. 

Mindezek mellett egy kis kalandban is részünk volt, 

mivel egy mögöttünk haladó hajót műszaki okokból ki 

kellett menteni, így egy félórával tovább csodálhattuk 

ennek a tónak a természeti szépségeit. Ezután mentünk a 

táborhoz, ahol a szállás elfoglalása után megebédeltünk, 

majd túrázni mentünk a dédesi várromhoz. A túra a kirándulócsoport tagjainak többségére 

igen kimerítőleg hatott, de a fizikai fáradtság és némi kialvatlanság dacára nagyon tetszett 

mindenkinek a táj szépsége és maga a várrom is. Visszaérkezésünkkor  jólesett a vacsora, egy 

kis levezető biliárdozás, a zuhany és az alvás. 

Másnap, 18-án délelőtt a papírhajtogatás világába 

merültünk el a diákokkal, különböző formájú 

könyvjelzőket készítettünk, és különböző járműveket, 

hajót, repülőt, és a tábor alatti fő segítőm, Fegyver Imre 

segítségével helikoptert is. Az elkészült munkákat 

megversenyeztettük. Ebéd után ellátogattunk a 

szilvásváradi Szalajka-völgybe, ahol megcsodálhattuk a 

Fátyol-vízesést, a pisztrángneveldéket, és még szelíd dámszarvasokat is etethettünk kézből. 

19-én délelőtt a tábor mellett található patakban alakítottunk ki megfelelő 

"versenypályát" az előző napon elkészült papírcsónakok számára. Ezalatt mindenki saját 

elképzelése szerint alakíthatta a kis patak medrét, 

szigeteket, duzzasztókat és mini vízeséseket építhettek, a 

cél az volt, hogy minél tovább és minél gyorsabban 

tudjanak a kis hajók haladni.   Délután elmentünk a 

közeli hegyekbe túrázni, és az ott található természeti 

formákat kellett a gyerekeknek begyűjteniük, és azokról 



a helyszínen tanulmányrajzokat készíteniük, ezen kívül az erdő és a hegyek atmoszféráját 

ragadhatták meg munkáikban. 

20-án elutaztunk Szlovákiába, Dobsinába. Itt egy túra megtételével lehetett feljutni  a 

híres dobsinai jégbarlanghoz. Körülbelül háromnegyed órát tartózkodhattunk és egyben 

hűsölhettünk ebben a ritka természeti jelenségben. Maga a barlang és a felvidéki táj a borús, 

esős időjárás ellenére is ámulatba ejtette a kis csapat minden tagját, többen megfogadták, 

hogy még visszatérnek ide.   A hosszú buszút során a 

gyerekek a benzinkutaknál szlovák édességeket és üdítőket 

vásároltak maguknak és családtagjaiknak ajándékba. 

Hazaérkezéskor már félárbocon voltak a szemhéjak, így a 

vacsora és egy kis csocsó és biliárd után megintcsak jólesett 

a fürdés és az alvás.  

21-én ismét nem túl nyárias időre ébredtünk, de szerencsénkre az eső nem zavart 

senkit se különösebben, mivel jórészt fedett helyen voltunk. Először azért, mert a reggeli után 

buszban ültünk, mivel a Baradla-barlanghoz utaztunk, utána pedig másfél órán át a barlang 

fenséges, szemet kápráztató mennyezete védett minket a csapadéktól. Itt a gyerekek egyik 

ámulatból a másikba estek, miközben a kristálytiszta levegőn lélegezve lesték az 

érdekesebbnél érdekesebb természeti formákat, és 

fantáziájukat, képzelőerejüket edzve próbáltak mindenféle 

ismert alakzatot belelátni a cseppkövekbe. A táborba való 

visszaérkezésünket követően elfogyaszthattuk a rögtönzött 

népszavazás által is a tábor legfinomabb ételének 

választott, ízletes gulyáslevest. Ezek után a gyerekekkel 

összegeztük, megbeszéltük az elmúlt napok élményeit, 

tapasztalatait, érdekességeit, és ezeket kellett nekik rajz útján elénk tárni, megosztani vagy 

képregényes, vagy társasjátékos formában. A nap a Nemes Ákos és felesége, Nemes Bea 

vezetésével megtartott istentisztelettel, dicsérettel és tanítással zárult, melynek végén a diákok 

sok, őket érintő kérdésre kaphattak választ és útmutatást, amolyan kérdezz-felelek formában, 

melyet én személy szerint is nagyon hatásos, célirányos módszernek találtam.  

22-én elérkezett a tábortól való búcsúzás ideje. Reggeli után nagyüzemi rendrakás, 

pakolás, takarítás, ágyrendezés vette kezdetét, amelynek látszólagos monotóniáját is rendre 

megtörte egy-egy talált vagy elveszett tárgy okozta fejtörőjáték. Ebéd  után a buszba történő 

bepakolás után elindultunk az egri várba, ahol sok érdekes információt osztott meg velünk 

egy nagyszakállú kortárs vitéz, többek között Dobó Istvánnal, Bornemissza Gergellyel, 



Vicuskával, és az Egri Csillagok című regény valóságtartalmával kapcsolatban. A várat 

elhagyva egy körülbelül egyórás városnézésen vettünk részt, ahol a történelmi városrész 

pompájának élvezete mellett mindenki vásárolhatott még enni-innivalót a hazafelé való útra.  

Körülbelül este fél tíz tájékában kezdtek megérkezni a buszok az iskolába, ahonnan bő 

hat nappal korábban elindultunk. Úgy érzem, mindenki tartalmas élményekkel, ismeretekkel 

teli napokat tudhatott maga mögött, melynek során új barátságok is köttettek. 
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