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BESZÁMOLÓ JEGYZŐKÖNYV ISKOLÁKNAK 

2017. 
 

 

 

Tanintézmény: Hamvas Béla Gimnázium, Környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola 

Település: Oroszlány, Környe 

Szervező tanár neve: Eichardt János, Sárosiné Rácz Gabriella, Tompos Zsuzsanna, Horti Károlyné 

Hány tanuló vett részt az iskolájukból Világ Gyalogló Napon?  összesen 15 fő, de a fotóról lemaradtak azok, akik később csatlakoztak 
hozzánk. 

További résztvevők száma (pedagógus, szülő, stb.):6 fő tanár és szülő együttvéve. 

Helyi (városi, települési) látványosság, nevezetesség (amennyiben volt ilyen):  

A Környei-tó és az Áltar-ér patakvölgye 

Kísérő program leírása (amennyiben volt ilyen):  

Horgászoknál fogott halak és a vizes élőhely bemutatása, valamint szivárvány-kártya készítése a természetben található tárgyak és 
élőlények felhasználásával. 

Értékelje pár mondatban, hogy hogyan sikerült a Világ Gyalogló Napja az Önök iskolájában? 

A két iskola első ízben fogott össze, hogy egy közös programban megismerkedjenek a gimisek és az általános iskolások. A túra során, 

Rácz Gabriella remek túravezetőnek bizonyult, mivel helyi ismeretei alapján mindig tudtuk, hogy hol járunk és mi az, amit érdemes 

megnézni. A túra során nem csak a földúton, hanem szántón és a patakmenti magaskóróson is át kellett mennünk, ami még 

élvezetesebbé tette a túrát. 

Tervezik a részvételt jövőre is? Mindenképpen. Remek társaság és vidám hangulat jellemzi az ilyen túrákat, nem beszélve arról, hogy 

a mobiltelefonok világában az eszközök szinte elő sem kerültek a sétálás során. 

Mi segíthetné még a helyi „Világ Gyalogló Napja” rendezvény megszervezését az iskolájukban?  

Nálunk is, és az általános iskolában is a sok hétvégi program, melyet az év elején beterveztünk, mely 

így nehezíti a túrázásra fogható diákok beszervezését. Ennek ellenére, mindig vannak lelkes diákok, 

akiket érdekel a természet és a túrázás. 

szervezők aláírása 
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Gyaloglás Világnapja 

2017. október 14. szombat 

 

 
 

Az Ökoiskolák együttműködésének egyik feltétele, hogy legyenek közös programok. Idén immár 

másodszor fogtunk össze a környei Kisfaludy Mihály Általános Iskolával, hogy a gyaloglás világnapján együtt 

tegyünk meg egy közel 10 km-es túrautat Környe és Kecskéd között. A tervezett létszám kb. 25-30 fő volt, melyet 

a két iskola diákjai, tanárjai és a kísérő szülők tettek volna ki. Ekkora létszám minden igyekezetünk ellenére sem 

jött össze, sok megbetegedés és egyéb program miatt. Viszont akik eljöttek – közel 20 fő –, azok mind élvezték 

a kellemes, őszi sétát.  

Az előzetes egyeztetés után Sárosiné Rácz Gabriella, a környei iskola tanára kezébe vette az irányítást, 

hiszen ő Környe vidékét elég jól ismeri. Követtük őt, és minden egyes kereszteződésnél megbeszéltük, merre 

menjünk tovább. Hogy a kirándulás ne csak gyaloglásról szóljon, egy egyszerű ökojátékot is bevittünk a túrába. 

Kis ragasztós-papírra a természet színeit kellett kigyűjteni és sorban felragasztani. 
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A túra során a tópartot, a patakpartot és a szőlő-hegyet jártuk be, mely közben olyan élőhelyeket is 

megismerhettünk, amelyeket csak a helyiek és a kiskert tulajdonosok ismertek eddig. Égeresek, akácosok, 

kaszálórétek és természetesen ültetett erdők, szántók tarkították a sétánk közbeni látványt.  

 
Hogy egy kis kaland is legyen, visszafelé egy kukoricáson mentünk át, mely talán a legizgalmasabb volt 

az utunk alatt. Volt patakátkelés is, valamint egy kis szederevés is, mely a fiataloknak és az idősebbeknek is a 

nap egyik fénypontja volt.  

 Végül közel három órás kellemes séta után visszaértünk a Környei-tó partjára. 

 

 

Mi, gimisek, köszönjük a környei iskolásoknak és tanáraiknak, hogy együtt lehettünk velük, és 

megmutatták a táj szépségeit. 
 
Környeiek beszámolója: 
 

Október 14. A Gyaloglás Világnapja 

 

A kezdeményezést 1992-ben indították útjára a szervezők a Rio de Janeiró-i Föld-konferenciához 

kapcsolódva. A Gyaloglás Világnapját október elején tartják, és ebből az alkalomból Magyarországon 16 

megyében rendeznek az egészséges életmódot népszerűsítő fesztiválokat. Hazánk 1999-ben csatlakozott a 

mozgalomhoz, s a világnapot mostanra már 68 országban tartják meg. A sorozat célja a gyaloglás és általa a 

testmozgás meg- és elismertetése, megszerettetése az emberekkel. A szervezők nem egy nagy országos 

rendezvényt tartanak, hanem az a céljuk, hogy minél több településen legyen gyalogló nap. 
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Környén október 14-én, szombaton egyeztetések és közös szervezés után huszonegyen gyülekeztünk a 

vasútállomás mögötti parkolóban: az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium és a környei Kisfaludy Mihály 

Általános Iskola tanárai, tanulói és az érdeklődő szülők. A két Ökoiskola első közös programja egy kellemes, 

közös gyalogtúra volt Környe és Kecskéd között. A túra mintegy 10 km-es sétát jelentett a napfényes őszi időben. 

  

 

A túrázók sorát négy kutya erősítette, fegyelmezetten, pórázon vezetve tették meg a távot. A túra elején 

mindannyian megbarátkoztunk négylábú társainkkal. A gyalogutunk során néhány alkalommal megálltunk, az 

állatokat megitatták a gondos gazdák. 



 
A környei tóparton a helyi horgászok megmutatták a reggeli fogást: dévérkeszegeket a szákban, s éppen 

akkor engedtek vissza a tóba egy kisebb pontyot nagyon óvatosan.               

A túránk elején Eichardt János, az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium biológia tanára egy ökojátékot 

indított: a szivárvány színeit kellett egy ragasztós fehér lapra összegyűjteni a túra során látott és begyűjtött 

termésekből, növényi részekből. 
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 A túrán végig 

figyelmesen gyűjtögettük a hiányzó színű növényi részeket. 

 



Az utunk során a falu végén, Környe és Kecskéd közötti található „Öreg szőlőhegyen” is jártunk. A 

földúton erdei gyümölcsöket: galagonyát, vadrózsát, hamvas szedret találtunk és kóstoltunk. A felhagyott és 

művelt szőlők, kaszálók érdekes és változatos élővilága és a dióeszegetés mindenkinek tetszett. A túra 

szántóföldön, majd egy magas kukoricásban folytatódott: a gyerekek egybehangzó véleménye alapján a kukorica-

labirintus volt az egyik legizgalmasabb terep. A kutyák nem teljesen így gondolták; a kistermetű Masni annyira 

elveszettnek érezte magát, hogy ölben kellett vinni. Az izgalmakat fokozta a Mihályi-patakon való kalandos 

átkelés.  

 

 
Miután mindenki szerencsésen átegyensúlyozott a vascsövön, némi magaskórós patakmenti 

növénytársulás megkerülése után finom hamvas szeder volt a társaság jutalma. Túránkat a patakparton folytattuk 

és közel három órás utunk végén elégedetten érkeztünk meg a parkolóba. 

 Köszönjük a gimiseknek és tanáraiknak a közös túrázást, a jó kis ökojátékot. Reméljük jövőre újra 

együtt…kalandozunk! 


