
Kedves Szülők! Kedves Osztályfőnökök! 

A 2021-2022-es tanévben is lesz TERMÉSZETJÁRÓ SZAKKÖR. 

Szakkörünk célja a továbbiakban is, hogy megismertessük tanulóinkkal a természet szépségeit, 

alkalmat adjunk a szabadidő tartalmas és aktív eltöltésére, közösséget formáljunk, még több 

gyönyörű túrahelyet fedezzünk fel, és legfőképpen, hogy a gyerekeket kiszakítsuk napjaink 

digitalizált világa kínálta rabságból. 

Áprilistól sajnos a múlt tanévben is meghiúsultak túraterveink, de az addigi 5 alkalom úgy 

gondolom nagyon jól sikerült. Nyáron a Vértesben jártunk, ahol is kárpótolt bennünket az ott 

eltöltött 4 kalandos nap.  

Terveim szerint az idén tovább barangolnánk a Budai hegységben, a Pilisben és a Börzsönyben. 

S ha májusban is lesz iskola, egy Vácrátót (arborétum) -Veresegyház (Medveotthon) vagy egy 

Tata (Fényes tanösvény-Öregtó-vár-arborétum) programmal zárnánk majd a tanévet.  

A zökkenőmentesebb, kiszámíthatóbb közlekedés érdekében - már szeptember, első 

alkalommal is - a túránkhoz ismét „különbuszt” rendelek.  

A tanév során, egyelőre 7 alkalomra – 1-1 szombati időpontra - az alábbi tematikát dolgoztam 

ki: 

SZEPTEMBER 11. (szombat) – Pilisszentlélek környéki túra (Klastrompusztai Kémény-

szikla, Pilisszentkereszti kolostorrom),  

OKTÓBER 16. (szombat) – Királyrét-Nógrád túra (Királyréti tanösvény-tó és kilátó, Nógrádi 

vár és -vadaspark). 

NOVEMBER 13. (szombat) – Nagykovácsi-Máriaremete túraszakasz (Nagyszénás, 

Ördöglyuk és Öcsi barlangok, Máriaremetei kilátópont és -Kegytemplom) 

FEBRUÁR 12. (szombat) – Normafa körtúra (Tündérszikla, Erzsébetkilátó, Átjáró-barlang, 

játszótér) 

MÁRCIUS 19. (szombat) – Pilisborosjenő - Csobánka túra (Kevély-hegyi kőfülke, Fehér-

sziklák, Oszoly-csúcs),  

ÁPRILIS 23. (szombat) – Kemence - Nagybörzsöny túra (Kemencei kisvasút, régi erdei 

vasútvonal, nagybörzsönyi horgásztó), 

MÁJUS 14. (szombat) – Veresegyház (Medveotthon) – Vácrátót (Arborétum) autóbusz-túra  

VAGY! Tata (Fényes-tanösvény, Tatai Öregtó, -vár és -arborétum) 

Az hétvégi túrákra enni-innivalót, megfelelő lábbelit és esőkabátot hozzanak magukkal a 

gyerekek! 

Terveim szerint a nyári természetjáró táborba (vándortáborban -Bakony vagy Mecsek, esetleg 

újra a Vértes) ismét olyan diákokkal mennék, akik a tanév során legalább 2-3 túrán részt 

vesznek. A táborozási lehetősége(ke)t, azok árát és időpontját, tervezett programját időben 

jelzem. 
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