
Beszámoló a nyíregyházi kirándulásról 
 
Nyíregyháza., - hű de jó volt! Imádtam, nagyon tetszett. 
Sok emlék maradt meg nekem, először is a Korona hotel, ahol megszálltunk az egyszerűen csodás 
volt. Hárman voltunk egy szobában, de helyünk az volt bőven benne. A tágas szobák olyanok 
voltak, mint álmainkban. Nagy ablakok, puha ágyak meg még TV is.  
A program az szuper volt bár egy kicsit sűrű. Nagyon tetszett nekem az állatkert, főleg a szibériai 
fehér tigris, a pávák, medvék és cápák. A fókák előadását sem fogjuk soha elfelejteni, mert az 
egyszerűen csodás volt. Tetszett a madármenhely is, s a legjobb ott az volt, hogy a karunkra 
vehettünk egy egerészölyvet.  
A Hortobágyi pusztán szekereztünk. Lovakat és lovasbemutatót is láttunk, de nekem itt leginkább a 
fazekasműhely tetszett.  
Csütörtökön a nyíregyházi központi iskolát látogattuk meg. Én a VIII. B. osztályban voltam 
biológia, angol és magyar órán. Minden nagyon jó volt, ám az élményfürdő a vízi barlanggal és 
azzal a sok csúszdával egy felejthetetlen emlék marad számomra. Köszönet érte. 
 

Sándor Szabina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az érdemkirándulás 
 
Egy szerdai napon az oszi órán az osztályfőnök egy nagyon jó hírrel jött. Azt mondta, hogy az  
iskola vezetősége leadott egy pályázatot, aminek a lényege egy kirándulás lenne Nyíregyházára 
azokkal a tanulókkal , akik 9-esen felüli médiával rendelkeznek. Sikerült is nekik megnyerni a 
pályázatot, így a vakáció második hetének keddjén elindultunk Nyíregyházára. A buszon sokat 
beszélgettünk, így hamar eltelt az idő az utazás során. Első nap az ottani állatkertet látogattuk meg. 
Nagyon sok állatot láttunk, de nekem legjobban a fóka show tetszett. Nagy élmény volt az 
ócenárium és a különböző kontinensekről származó állatok látványa. A legizgalmasabb azonban az 
volt, hogy az állatkertben volt egy lakókocsi, amiről később kiderült, hogy az egy 10 D-s mozi 



valójában. Befizettünk kb. 20-an és 10-es csoportokban mehettünk be. Mi természetesen a horror 
pályát választottuk, ami nagyon izgalmas volt. Estére értünk a szállásra egy élménydús nap után, a 
Korona hotelbe. Mi, legjobb barátokul én, Zsombi, Tomi és András voltunk a legnagyobb szobában. 
Már az első este megszidódtunk, mert későig szaladgáltunk a folyósón. Na ez egy kissé  rosszul sült 
el. 
Másnap elmentünk a Hortobágyra, ahol az ottani végtelen síkság tárult elénk. Láttunk zsindellyel 
borított földig érő tetejű pajtát, gyönyörű lovakat és még lovasbemutatót is. Később meglátogattuk a 
madárkórházat, ahol sérült madarakat ápoltak és műtöttek. Nagyon tetszett az óriáskígyóval való 
szószerinti találkozás is.  
Este visszatértünk a szállásra. Másnap reggel meglátogattuk a nyíregyházi Móricz Zsigmond 
Általános Iskolát. Részt vettünk három-három nyílt órán kis csoportokban. A diákoktól megtudtuk, 
hogy ők nagyon intenzíven tanulják a mateket és az angolt heti öt órában. A tanév felépítése 
egészen másképp zajlik mint nálunk: a hetek A és B hetekre vannak felosztva, aminek során a 
napok órái hetenként váltakoznak. Nagyon meglepett a diákok magatartása egyes órákon. Ebéd után 
elmentünk az ottani élményfürdőbe. Ott nagyon jó volt, voltak jó csúszdák, hullámmedencék, 
jacuzzik. Három órát töltöttünk itt, majd mentünk vissza a szállásra. Vacsi után még vásárlásra is 
kaptunk lehetőséget. Mi lemosható hajfestéket is vettünk a Rossmann-ban, bár ennek használata egy 
kissé újra balul sült el.  
Mindent összevetve az egész kirándulás szuper volt, jól telt. 

Kozán Endre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egy új élmény 
 
Az iskolával ellátogattunk Nyíregyházára. Másnap körülbelül délre érkeztünk meg és mentünk az 
állatkertbe. Na ott minden volt. Nagyon sok érdekes állatfajt láttunk, de nekem legjobban a gorilla 
tetszett, mert úgy nézett ki, mintha magába fordulva imádkozna. Az állatkert bejáratánál adtak 
nekünk egy térképet is, ami szép is volt, jó is volt, mégis nehézkesen igazodtunk el rajta, mert a 
fekete medvével háromszor is találkoztunk.  



Másnap egy tanyán voltunk a Hortobágyon. Láttunk ott magyar rackát és gyönyörű lovakat. Még 
bemutatót is láttunk, amiből nekem az öt lovas mutatvány tetszett a legjobban. A tanya után voltunk 
a madárkórházban. Itt az állatgondozó a karunkra tett egy egerészölyvet. Nagy élmény volt, főleg 
amikor szemezhettem vele. Ebéd előtt még egy hatalmas kígyót is megbámultunk. Majdnem két 
méter hosszú volt és ijesztő. Ettől az egy állattól nagyon féltem a bácsi mégis a nyakamba rakta. 
Ebéd után az árusoknál nézelődtünk. Nem vettem semmit, de nagyon élveztem, mikor az igazgató 
nénit tanították ostorral csattogtatni. Másnap iskolalátogatóba voltunk. Sok gyerekkel 
megismerkedtem és nagyon tetszett, hogy olyan lazák.  
A délutáni Aquaworld nagyon tetszett, mert sok csúszda volt. Jól telt már csak azért is mert 
valamennyire megtanultam úszni. Úgy érzem a kirándulás minden perce nagy élmény volt 
számomra. 

Molnár Zsombor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Nyíregyházi kirándulás 
1.verzió 

Nekünk a kirándulás nagyon jól telt. Nagyon gyorsan eltelt. 
Kedden hajnalban indultunk. A buszon nem igazán tudtunk aludni. Délután érkeztünk meg 

Nyíregyházára. 
Először a Nyíregyházi Állatparkot látogattuk meg. Amikor bementünk az állatparkba egy 

térképet kaptunk. Először nem tudtuk miért adták, de aztán kb. másfél óra múlva, amikor már 
harmadszor is ugyanabba az „útkereszteződésbe”érkeztünk meg, és nem találtuk a másik területek 
felé vezető utat, rájöttünk, hogy térkép nélkül esélyünk sincs rendesen végignézni a parkot, az 
állatokat. Sokféle állatot láttunk: majmokat, madarakat, hüllőket, lámákat, bölényeket, jaguárt, 
medvét, tigrist, farkast, őzikéket, tapírt. Jártunk az indián ösvényen, egy érdekes, de egy kicsit 
ijesztő függőhíd rendszeren. Kerestük a fehér tigrist, a zsiráfokat, de nem találtuk. Aztán a tanárok 
elővették a térképet, jobban megnézték és elindultunk visszafele. Így találtuk meg azt az 
útkereszteződést, ahonnan már el lehetett menni az állatpark többi részére is. Ekkor jöttünk rá, hogy 
az állatpark kontinensekre van osztva. Mi a térkép áttanulmányozása előtt csak Amerikát és Európa 
egy részét láttuk, el kellett még menjünk Afrikába, Ausztráliába, Ázsiába és a Sarkvidékre. Először 
a fehér tigrist találtuk meg, majd jött Afrika, ahol tevét, orrszarvút, zebrát, zsiráfot, pávát és még 
sok más érdekes állatot láttunk, megtaláltuk a gepárdot, és az orángutánt is. Elmentünk Ausztráliába 
a kengurukhoz, Ázsiába az elefántokhoz, tevékhez, orrszarvukhoz, Ócenáriumba cápákhoz, és egy 
fóka bemutatón is részt vettünk. Nem hittük volna, hogy egy állatkert ilyen érdekes lehet.  

Az Állatpark után megkerestük a szállást. A központba egy nagyon szép hotelbe kerültünk. 
Korona Hotel volt a neve. Három csillagos volt, de olyan szép volt, hogy szerintünk öt csillagos is 
lehetett volna. A tanárok elosztották a szobákat. Mi négyen egy nagyon tágas és szuper szobát 
kaptunk. A tanárok szerint ez volt a szálloda egyik legszebb szobája. Bepakoltunk a szobákba és 
mentünk vacsorázni. Az étkező olyan volt, mint a filmekben a bálterem. Nem hittük el, hogy ilyen 
helyre kerültünk. 

Vacsora után lefeküdtünk. Álmosok voltunk, de még sokáig beszélgettünk, kuncogtunk.  
A második nap svédasztalos reggelivel kezdődött, utána pedig elmentünk Hortobágyra, ahol 

négy szekér várt minket. Felültünk a szekerekre és mentünk a Hortobágyon. Láttunk seggen ülő 
hodályt, rackákat és lovas bemutatót. A szekerekről nem szállhattunk le, mert úgy van a szabály, 
hogy csak szülői felügyelettel lehet leszállni, de a lovakat odahozták a szekerek mellé, hogy meg 
tudjuk simogatni. Miután már szinte visszaértünk, jött egy ember, aki öt lovat irányított. Egy-egy 
lábbal a két hátsó lovon állt, gyeplőkkel fogta a hátsó két-, és az első három lovat és irányította 
azokat.  Érdekes volt végignézni, hogy hogyan tud egyensúlyozni és a hátsó két lóról arra irányítja a 
lovakat, amerre akarja. 

A szekerekkel visszamentünk az indulási helyre, utána elmentünk egy fazekas műhelybe, 
ahol egy ember agyagtálat készített nekünk, előttünk, majd egy fazekas kiállítást is megnéztünk. 
Ezután bementünk egy nagy istállóba, ahol különféle csodaszép lovakat láttunk.  

Egy kis buszozás után elmentünk egy madárkórházba, ahol sok törött szárnyú és csőrű 
madár volt. Láttuk egy kórházat, ahol még műtöttek is, és kinti ketreceket, amelyek más-más 
nagyságúak voltak. Volt egészen kicsi, de nagyon nagy is. Ezek azért vannak, hogy a meggyógyult 
madarak visszaszokhassanak a rendes környezetükhöz, és amikor eljön az idő, akkor 
visszamehessenek a természetbe. Láttunk beszélő hollót, aminek le kellett vízzel spriccelni a lábát 
és akkor azt mondta vastag férfihangon, hogy: „Szevasz Negro”. Megfoghattunk egy sólymot, 
akinek az volt a neve, hogy Sipák. Ezután ebédeltünk. Volt ott egy játszótér és volt egy kis szabad 
idő. Hintáztunk, mászkáltunk. Azután elmentünk a madárkórház melletti vásárba. Vásárlás után 
visszamentünk a szállásra.  

A vacsoráig volt még egy kis idő,így kimentünk a főtérre, megnéztük a Római Katolikus 
templomot, körbejártuk a főteret, majd fagyiztunk, sétáltunk. Ezután elmentünk vacsorázni, majd a 
szobában játszódtunk, beszélgettünk, és lefeküdtünk. 



A harmadik nap korán keltünk. Hét órakor reggeliztünk. Utána elmentünk egy iskolába, ahol 
magyar, testnevelés és matek órán voltunk. Érdekes volt megtapasztalni, hogy milyen egy 
magyarországi iskola, hogyan folynak ott az órák. Rájöttünk, hogy matekből mi sokkal többet 
tanulunk és tudunk, mint a magyarországi hetedikesek, és hogy vannak olyan fogalmak, amelyeket 
mi használunk és ők nem. Az egyik feladatnál mi magyaráztuk el a megoldást. Tornaórán a helyiek 
közül nagyon kevés lány tornászott. Minket megdicsértek, mert vittünk torna felszerelést és 
kifogások nélkül végeztük a feladatokat.  

A másik hetedik osztályban két informatika és egy matek óra volt. Oda a fiuk mentek órára. 
Infóból két tesztet csináltak meg. A teszteket átlagban, magyarországi értékeléssel 3 és 4-es közötti 
jegyre teljesítették a fiuk. Ezután az ECDL vizsgához szükséges tananyag pár feladatát kellett 
megcsinálják, ugyanis Magyarországon a nyolcadikos tanulók ECDL vizsgát tesznek, és egész V-
VIII-banerre a vizsgára készülnek, ilyen feladatokat oldanak meg. Ez sokkal érdekesebb, mint amit 
az itthoni diákok tanulnak. A fiuk matekórája csoportmunka volt. Ők is nagyon jól szerepeltek. 
Látszott, hogy mind a két osztályban meglepődtek a tanulók is és a tanár is, hogy mi ennyi mindent 
tudunk. 

Az órák után az iskola ebédlőjében ebédeltünk, azután felültünk a buszra és elmentünk a 
Nyíregyházi élményfürdőbe. Nagyon jó volt a fürdő. Több csúszda volt, jakuzzi, melegfürdő, ami 
még az épületből is kiment. Kint sütött a nap, de azért hideg volt, így inkább bent ültünk és 
csúszdáztunk. Nagyon jól éreztük magunkat.  

Három órás fürdőzés után buszra ültünk és visszamentük a hotelbe. Volt egy kis pihenő, 
utána vacsora következett és vásárlás. Ezután pakolás, még egy utolsó esti beszélgetés, kuncogás, 
aztán alvás, mert hajnalban indulni kellett haza.  

(Hetedikesek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. verzió: 
Kedd:  

Itthonról hajnali 4-kor indultunk, ami egy kicsit fárasztó volt. Egészen délig utaztunk, aztán 
az első nyíregyházi programunk a Nyíregyházi Állatpark volt. Nagyon érdekes volt. Rengeteg 
gyönyörű állatot láttunk. A fehér páván keresztül a bölényig és a szibériai fehér tigrisig majdnem 
minden féle-fajta állatot láttunk. Néztünk fóka bemutatót, ami nagyon érdekes és eléggé mulatságos 
volt.  

Az állatkertben körülbelül 3 órát töltöttünk. Az állatkerti látogatásunkat egy fagyizással 
koronáztunk meg. Ezután elmentünk a szállásunkhoz és elfoglaltuk a szobáinkat. Ebédeltünk aztán 
egész délután szabad foglalkozásunk volt. 

(Márton Kinga1,2) 
Szerda: 

Második nap a Hortobágyon voltunk, ahol egy farmot látogattunk meg. Szekérrel mentünk a 
csikósokhoz, akik bemutatót tartottak nekünk. Láttunk kimondottan ottani juhokat. Nekem az nem 
tetszett, hogy a szekértől nem szállhattunk le. Utána egy madár kórházba jártunk, ahol beteg vagy 
sérült madarakat láttunk. Rengeteg sérült madár volt. A legtöbb gólya, de volt sólyom, sas, daru és 
még más madarak is. Találkoztunk Negróval, egy hollóval, aki – „beszélgetett” velünk. Ebédeltünk 
aztán egy kis vásárlás következett és visszamentünk a szállásra. 

(Lőrincz Anikó) 
Csütörtök: 

A csütörtöki nap volt az utolsó teljes napunk Nyíregyházán. Két fő program volt kitűzve erre 
a napra: iskolalátogatás és fürdőzés. 
 Azt gondolná az ember, hogy vakációban egyebet sem szeretne látni a diák, mint iskolát, de 
a vakációban éppen az iskolát nem szeretné látni egyetlen diák sem. Hogy őszinte legyek, az elején 
mi is így voltunk, de hamarosan megváltozott a véleményünk. Az enyém akkor változott meg, 
amikor a nyíregyházi iskolában megismerhettem a tanulás egy jobb, érdekesebb verzióját. Olyan jó 
módszereket ismerhettünk meg, amire egyáltalán nem számítottunk. Az interaktivitásnak is nagyon 
nagy szerepe volt ebben az iskolában. Az ott tapasztalt módszerek új szintre emelik a tanulást. Én 
szívesen lennék diák olyan iskolában, ahol a módszerek ilyen jók,érdekesek.  
 Az iskolalátogatás után a Nyíregyházi Élményfürdőbe mentünk el. Nagyon jól ki tudtam 
kapcsolódni, jól szórakoztam, csúszdáztam, úszkáltam. Nagyon jól telt, így gyorsan repült el az idő.  
 A nap zárásaként, vacsora után kaptunk egy kis időt a központban járkálni, vásárolgatni. 
Nagyon jól esett magunkra, szabadon mozogni. Mielőtt visszamentünk volna a hotelünkbe, a 
barátnőimmel waffelt és jégkását vettünk. A Korona hotelnek, melyről elmondhatom, hogy ennél 
jobb szállásra nem is vágyhattunk volna, egyik pozitívuma a kényelem és a luxus mellett az volt, 
hogy a központban helyezkedett el, így utolsó pillanatig kint lehettünk. 
 Utolsó gondolatként meg szeretném köszönni nemcsak a mai napot, hanem az ittlétünk alatt 
összegyűjtött összes élményünket. Köszönök szépen mindent! 

(Tamás Réka- Mária) 
 
 


