
 

 

Gyalogtúrák a Hagymás-hegységbe 

 

Iskolánk földrajz szakos tanára, Laczkó-Szentmiklósi Árpád, gyakran szervez 

tanulmányi gyalogtúrákat a VII. és VIII. osztályos tanulók számára, hogy megismertesse 

velük a környező hegyek látványosságait.  A kirándulások alkalmával a tanulók 

megtapasztalják a földrajz órákon tanultakat, tudatosul bennük a környezetkímélő magatartás, 

összetartóbb közösséggé válnak, ugyanakkor egészségükre nézve is fontos a friss levegőn 

való mozgás. 

A tanév elején, szeptember 23-án a tanár úr 45 tanulóval indult neki a Nagy-Hagymás 

csúcsának. A túra útvonala:  Balánbánya - Egyes-kő menedékház – Nagy-Hagymás-csúcs volt 

és vissza. 

 

 

 

 



Október 21-én Laczkó-Szentmiklósi Árpád földrajz szakos tanár úr újabb kirándulást 

szervezett a Hagymás-hegységbe, ezúttal más útvonalat választva: Balánbánya -  Egyes-kő – 

Öcsém-tető – Terkő-csúcs – Terkő-mező – Gálkút.  

Ezen a gyalogtúrán 17 tanuló vett részt a VII. és VIII. osztályokból. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az alábbiakban Török Vivien VII. B osztályos tanuló szeptemberi élménybeszámolóját 

olvashatjuk.  

 

 

Kirándulás a Hagymás-hegységbe 
2017. szeptember 23. 

 
 Egy borús szombat reggelen a községháza előtt gyülekeztünk, mi a VII. osztályosok a 

VIII. osztályosokkal együtt. Ekkor volt a szüreti bál és megnéztük, ahogy a csőszök és a 

csőszleányok gyülekeztek. 

 Balánbányára kisbuszokkal mentünk, mialatt nagyon jó volt a hangulat. Amikor 

odaértünk, gyalog folytattuk az utat az Egyes-kő felé. Az út erdős része nagyon nehéz volt, 

mivel nedves volt az idő és csúsztak a gyökerek. Többnek is problémát okozott a tempó, így a 

csoportunk széttagolódott. Már értünk volna ki a menedékházhoz, amikor elcsúsztam. Ez elég 

mulatságos volt és fél óráig takarítottam magam. Ezalatt Roxi is belépett egy kis patakba, így 

mindketten pórul jártunk. 

 A menedékháznál megpihentünk egy keveset, majd az utat a Nagy-Hagymás felé 

folytattuk. Nem mondhatjuk, hogy szép idő volt, de a hangulat mindezt elfeledtette. Kb. 50 m 

volt az aránylag tisztán látható távolság, mivel mindent sűrű köd borított. Utunk során 

versenyző terepfutókkal is találkoztunk és sok szerencsét és kitartást kívántunk nekik. Amikor 

a hegycsúcsra értünk, a fiúk a bokrok közé bújva medvedörmögést utánoztak, azt gondolván, 

hogy megijedünk. Hát ez nem így sült el. 

 A tanár urat beérve közös képet készítettünk a csúcson levő métafánál, majd visszafelé 

vettük az irányt. A menedékháztól lefele megfogadtam, hogy óvatosan haladok, ezzel 

ellentétben Roxi futott, amire a kifelé haladó turisták azt hitték, hogy ő is versenyző és sok 

sikert kívántak neki. Amikor beértünk Balánbányára, a csapatunk egy része már egy 

kávézónál pihent. Megérkeztek az utolsók és felszálltunk a buszra. 

 Sikeresen visszaérkeztünk a központba és mindenki sárosan, fáradtan, de szép 

élményekkel tért haza. 

 

 

Török Vivien VII.B 

 


