
Bükki kalandok, avagy 8K az erdei iskolában 

 

    Osztályunk május 7-11 között erdei iskolában volt a 

Bükkben. Szállásunk a Varbó melletti Fónagyságon 

(Miskolctól kb. 25-30 km), a Bagoly-várban volt. Teljes 

ellátást, finom ételeket és kényelmes szobákat kaptunk. 

Nagyon jól éreztük magunkat ebben a gyönyörű erdei 

környezetben. Tapasztalt erdészvezetőnk, Csiger Zsolt segítségével 

nemcsak bejártuk a Kelet-Bükk több turistaútvonalát, hanem 

ismereteket szereztünk a környék élővilágáról, az erdő-és 

vadgazdálkodásról is. Jártunk a bagoly tanösvényen, és hosszabb 

túra keretében megnéztük a Kis-fennsík több barlangját, víznyelőjét. 

A vállalkozó kedvűek lejutottak 

Dante poklába is.  Természetesen az 

éjszakai túra sem maradhatott el, 

amikor csak a csillagok világítottak 

nekünk, és meg-megállva füleltünk 

az erdő hangjaira. A szálláshelyünktől 3 kilométerre volt 

Varbó község, amelyhez egy szép horgásztó tartozott. Ezt is 

körbejártuk, miközben túravezetőnk bemutatta a vízpart 

élővilágát. Nemcsak a szabadban ismerkedtünk a 

környezetünkkel, hanem az erdei tanteremben preparált 

madarakat, emlősöket közelről is 

láthattunk, sok érdekességet 

halottunk róluk. Többek között 

megtudtuk, hogy a kuvikot miért 

nevezték halálmadárnak, vagy hogyan tudjuk meghatározni a 

gímszarvas életkorát az agancsából. Az erdei iskola programot 

kiegészítettük helytörténet 

és történelmi blokkal is. Így 

voltunk a varbói tájházban 

és a diósgyőri várban is.  Itt 

a termeket végig jártuk, 

miközben rímekbe szedve hallottunk a vár lakóiról, tetteikről, szokásaikról. Középkori 

fegyverbemutatón korabeli fegyvereket ismertük meg.  Az erdei iskola alatt utaztunk vonattal, 

busszal, ültünk lovaskocsin, erdei kisvonaton és 



magasba emelkedtünk a lillafüredi libegőn. A kihívásoktól sem féltünk, voltunk 

kalandparkban, segwayezni.  

Nagyon élveztük a miskolctapolcai barlangfürdő vizét is. A táborból nem maradhatott ki a 

számháború, a csapatversenyek, labdajátékok és a tábortűz körül ülve a szalonnasütés sem.   

 

A programokat a Miskolc közeli csanyiki erdei iskolában fejeztük be, ahol megismertük 

nagyszüleink konyháját, használati tárgyait és erdei kiállítást néztünk meg. Mindenki 

kipróbálhatta, milyen íjjal célba lőni. Láttunk házi állatokat és kézműves foglalkozáson az 

osztály készíthetett apró ajándékot is.  

  A kellemes idő, a változatos és tartalmas programok, a jó hangulat mindenképpen 

hozzájárult, hogy az öt nap alatt jól érezzük magunkat. Természetesen Bana József és 

Macsinka Gábor kollégáim segítsége is a siker része volt. Külön szeretném megköszönni az 

Északerdő Zrt. Humánpolitikai Osztály vezetőjének, Rencsiné Ágh Mártának a szervezésben 

nyújtott sokoldalú támogatását. Végezetül ez az erdei iskola nem jöhetett volna létre a szülők 

és a Neumann Gimnázium közös hozzájárulása nélkül. 
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