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PROJEKT BESZÁMOLÓ 
 

ISKOLA: Szent András Katolikus Általános Iskola 

AZ ESEMÉNY: Egészségnevelő túrák, táborok, kirándulások, 
túraszakkörök 

DÁTUMA: 2015.09.11. 
 

 

2015 szeptember 11-én osztálykiránduláson voltunk Mátraverebély-
Szentkúton a 6. a osztállyal. A kiírásban feltüntetett célokat 

megvalósítottuk, így egy szép közös élménnyel indíthattuk a tanévet, 
gyalogtúrával, játékos, sport, ügyességi és kulturális programokkal. 

Reggel a megbeszélt helyről 24 lelkes gyerekkel, és két kísérő 
pedagógussal indultunk el a busszal, hárman igazoltan hiányoztak. 

Fél tízkor érkeztünk a zarándokhely parkolójába, ahonnan a tízórai 

elfogyasztása után bementünk a templomba. Onnan egy rövid imádság, 
és közös éneklés után kimentünk, hogy megtekintsük a felújított 

szabadtéri oltárt a gyönyörű mozaik háttérrel. 11 órakor indultunk el a 
betervezett gyalogtúránkra a Szentkúti-patak mentén, fel a Szent László 

forráshoz. Ott meghallgattuk a forráshoz kapcsolódó Szent László 
legendát. 

Visszaérkezve hatalmas számháború csatát játszottak a gyerekek a közeli 
erdőben. Egy órakor vártak bennünket ebédre a zarándokközpont 

éttermébe. –A finom ebéd után, lehetőséget kaptunk arra, hogy az új 
konferencia teremben meghallgassunk egy előadást, és megtekintsünk 

egy rövidfilmet Szentkút és a templom történetéről, az itt élő szerzetesek 
életéről és a felújításról. Fél háromkor újra kimentünk az erdőbe, ahonnan 

megtekintettük a remetebarlangokat. Itt játszottuk le a számháború 
visszavágóját, majd a Szentkút-patak ellaposodó árterületén kijelöltük a 

méta pályát. Már fáradtan, de változatlan lelkesedéssel métáztunk fél ötig, 

a visszaindulás időpontjáig. 
A betervezett időben, pontosan 18 órakor érkeztünk vissza Szentendrére, 

ahol a szülők már várták, a sok élménnyel megérkező gyerekcsapatot. Jó 
volt együtt lenni ezen a szép helyen, ahol végső soron sikerült a tervezett 

programokat, eredményesen megvalósítani. 
A pályázaton nyert támogatást étkezési költségünkre fordítottuk, aminek 

összege: 26.000.- Ft. Tekintettel arra, hogy ezen a zarándokhelyen csak 
ez az egyetlen étkezési lehetőség van, ezért nem tudtunk több árajánlatot 

kérni. A számla és az árajánlat mellékelve. 
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