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Megérkeztünk kiinduló állomásunkhoz, a Felsőtárkányi-
tóhoz, amely hatalmas fák között húzódik meg. Innen három 
tanösvény is indul: a barát-réti, a vár-hegyi és a kő-közi. 

Nekivágtunk a kb. 6 km hosszú barát-réti tanösvénynek. Utunk 
nagyon szép helyeken vezetett keresztül: barangoltunk olyan 
magas fűben, hogy alig látszottunk ki belőle, miközben 
megcsodálhattuk a bennünket körülvevő hegykoszorút. A völgy 

után következett a hegyre vezető emelkedő, amelyen már kicsit 
nehezebben haladtunk. Útközben figyeltük a növényeket, 
megkóstoltuk az erdei gyümölcsöket, kerestük az állatok 
nyomait, mert velük „személyesen” nem találkoztunk. A túránk 
végén visszaérkeztünk a tóhoz, amely mellett felfedeztünk egy 
jó kis játszóteret. Kipróbáltunk minden játékot, nagyon jól 
szórakoztunk.

Várt még ránk a siroki vár. Róla megtudtuk, hogy a Mátra és a 
Bükk hegység között épült, és Eger legjelentősebb elővára volt. 

A törökök harc nélkül elfoglalták, majd később harc nélkül fel is 
adták. Beöltöztünk török ruhákba: a lányok háremhölgynek, a 
fiúk pasának. Ezután megnéztük a középkori török és magyar 
fegyvereket, amelyeket a történelemkönyvből már ismertünk, 
majd nagy kockákból egy óriási képet raktunk ki.

Végül mindenki fáradtan, de élményekkel tele ült fel a buszra. 
Köszönjük Bodnár Emese néninek és Babi néninek ezt a szép 
kirándulást.
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hirdettünk a gyerekeknek. Az első hét programjainak a 
szervezését a zöldszívesek vállalták.

Június 16-án, kedden egerészölyv bemutatón és kézműves 
délelőttön vettek részt a gyerekek. A Magyar Környezet-
gazdálkodási és Vidékfejlesztési Társaság iskolai előadások 
segítségével kívánja a környezeti nevelést és az ifjúság szemlé-
letformálását elősegíteni.

Az előadás során Kis Balázs, a hortobágyi Madárkórház Ala-
pítvány szakembere egy egerészölyv segítségével mutatta be 
hazánk ragadozó madarait. Sok érdekes dolgot tudhattunk meg 
a bemutató során. A tornateremben lehetőség nyílt a madár 
röptetésére is, mely nagyon érdekes mutatvány volt. A legjob-
ban mégis az fogta meg a gyerekeket, hogy kézre vehették, és 
közelről is megszemlélhették az egerészölyvet. A tartalmas 
előadás után a résztvevők kézműves foglalkozáson készíthettek 
szebbnél szebb dekorációt, melyekkel iskolánk folyosóit fogjuk 
díszíteni a következő tanévben.

A következő napon kerékpártúrát szerveztünk a Szent Móric-
kápolnához. Indításként Gőz Attila iskolarendőrünk tartott egy 
rövid tájékoztatást a közlekedésről és a nyár veszélyeiről. Ezt 
követően megnéztünk egy videofilmet a régi, romos állapotban 
lévő kápolnáról. 

A diákok már nagyon izgatottak voltak az előttünk álló út 
miatt. Mindenki felvette a láthatósági mellényét, sorakoztunk a 
biciklikkel és indultunk. Még az erős szél sem tántorított el 
bennünket, hogy az aznapi tervünk megvalósuljon. Miután 
megérkeztünk, megnéztük a felújított kápolnát, melyet 
lehetőségünk volt belülről is megtekinteni. Utunkat a rendőrök 
és polgárőrök kíséretében tettük meg. Ezúton is köszönjük a 
közreműködésüket! 


