
Balatoncsicsói erdei iskola 

 

Ez az erdei iskola egy csodás helyre épült, mely 2004 tavasza óta működik. A 
négy nap lehetővé tette, hogy a hatodik osztály tanulói jobban 
megismerkedjenek egymással, szorosabb barátságot kössenek és 
összetartóbbá váljanak. 

Az utazás reggelén a legtöbben izgatottan vártuk, hogy elinduljunk 
Balatoncsicsóra. Egy nem túl hosszú út után odaértünk az erdő közepére épített 
iskolához. Az eligazítás után elfoglaltuk szobáinkat, kipakoltunk, majd elmentünk 
ebédelni. Délután kezdődtek a programok. Bőr megmunkálása volt a feladat, 
kettő csoportban. Lehetett karkötőt, nyakláncot és csuklószorítót készíteni. 
Ezután a táborhely mellett található ösvényre mentünk Árpi bácsi vezetésével 
néztük meg  az Öreg Bükk tanösvényt. A második napon is sok program várt 
minket. Reggeli után két csoportot tartva, felváltva mentünk nemezelni, és az 
élményszobát végig tanulmányozni. A nemezelésnél tulipánt készítettünk, ami 
nem volt egyszerű munka, mivel minden erőnket bele kellett adni. A délutáni 
program íjászat volt. Vacsora után már készülhettünk is a vadlesre, ahol 
gímszarvas rudlit és egy kisebb vaddisznó családot láttunk. Harmadik nap egy 
hosszabb túra várt minket, ami Nagyvázsonyig tartott. Amikor odaértünk 
bementünk a várudvarba, majd lehetőségünk volt fagyizni, sütizni. Visszafelé egy 
busz vitt minket a táborhoz. Este tábortüzet raktunk, pillecukrot és szalonnát 
süthettünk. Az utolsó nap már csak egy program maradt hátra, a kenyérsütés. Itt 
kettő tészta volt, az egyikből kenyér lett, a másikat pedig elosztottuk egymás 
között és sok apróbb kalácsot többféle fonásból, perecet és csavart kiflit 
sütöttünk. Amikor elkészült az összes indultunk is. 

Nekem a programok közül az íjászat és a vadles tetszett a legjobban, de a többi 
foglalkozás is izgalmas volt. Remélem az osztálynak is ennyire tetszett ez az 
együtt töltött idő, mint nekem. Köszönjük az osztályfőnöküknek, Enikő néninek 
és kísérőnknek Árpi bácsinak a sok élményt és az együtt töltött időt. 

 Kabai Boróka 6. osztályos tanuló 

Köszönetet mondunk Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának, az 
iskola alapítványának, a szülői munkaközösségnek, a Balatongyöröki 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek és a szülőknek a segítő támogatásért. 

 


