
Kedves Szülők! 
 

Ebben az évben a Kő-hegyen ünnepeljük a Föld Napját április 10-én. Egy kellemes 
túrával és egy izgalmas akadályversennyel tisztelgünk a természet és a 
környezetünk előtt. 
 
Ez minden tekintetben rendhagyó nap lesz, ezért kérjük, hogy nagyon 
figyelmesen olvassák el ezt a levelet! 
 
Fontos tudnivalók időrendi sorrendben: 
  

 A programot csak megfelelő időjárás esetén rendezzük meg, tehát ha esik az 
eső, az iskolába kell jönni és a hétfői órarendnek megfelelő felszerelést 
kell a gyerekeknek magukkal hozni (hideg ebédet, tízórait is, mert a menzát 
lemondtuk). Honlapunkon jelezzük, hogy melyik programot valósítjuk meg. A 
következő linken folyamatosan és aznap 6 órától tájékozódhatnak. (Ugrás a 
honlapra!)  Esőnap április 24. 

 A gyülekező: 
Ezen a napon, április 10-én, reggel 7.30-kor a Kálvária út végén a 
buszfordulónál lesz. (A gyülekezőhely a térképen. Kattints!) Minden 
gyermeknek oda kell megérkeznie. Kérjük, hogy fogjanak össze annak 
érdekében, hogy mindenki időben eljusson oda! Akinek szállítási segítség kell, 
jelezze az osztályfőnököknek, a szülőtársaknak! 

 Túra a Kő-hegyre:  
A gyerekek saját osztályukkal és osztályfőnökeikkel együtt mennek fel a 
hegyre. Kísérőként a már jelentkezett segítő szülők is csatlakoznak majd. 

 Szükséges felszerelések: 
Az időjárásnak megfelelő, réteges ruházat, a lábat stabilan tartó megfelelő 
cipő (terepviszonyok, kövek, erdő), esőkabát! Enni és innivaló egész napra 
(lehetőleg egészséges ételek környezetbarát csomagolásban), 
legalább másfél liter víz, folyadék, kis hátizsák. Hozhatnak némi zsebpénzt is, 
a menedékház büféje nyitva lesz, de korlátlan innivaló vásárlására nem lesz 
lehetőség. A kullancs elleni védekezést mindenki otthon tegye meg, mielőtt 
elindul az iskolába.  

 Az akadályverseny: 
Előre kijelölt pályán kerül megrendezésre a menedékház körül. Minden 
csapatot több felnőtt (tanárok, szülők) fog kísérni. A vegyes csapatok 8 
állomáson mérhetik össze a tudásukat, az ügyességüket. Az akadályversenyt 
követően indulnak vissza az osztályok a hegyről a reggeli gyülekezőhelyre. 

 Visszaérkezés, hazamenetel: 
14.30 – 15.00 körül érkeznek vissza az osztályok a Kálvária úti 
gyülekezőhelyre. (A gyülekezőhely a térképen. Kattints!) Kérjük a szülőket, 
hogy oda jöjjenek a gyerekekért erre az időpontra. Akinek szállítási 
segítség kell, vagy ügyeletet kér, jelezze az osztályfőnököknek! 
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