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Iskolánk tanulói október 7. és november 15.-e között  izgalmas programokban vehettek részt, 

melynek célja volt a tanulók természettudományos, matematikai és műszaki tudásának elmélyítése, a 

közösség és a természet iránti felelősségtudat elmélyítése. 

Sikeres pályázatnak köszönhetően meglátogatták a Zemplén Vízművet, ahol megtudhatták honnan, 

hogyan kerül a víz a poharunkba és a felhasználás után hogyan kerül vissza természetbe. 

Az eszközbeszerzéseknek köszönhetően megismerkedhettek a BISEL –programmal, ami a 

természetes vizek monitorozásával foglalkozik, egyszerű módszerekkel vizsgálva azok biológiai és 

kémiai jellemzőit. 

A felelős vízgazdálkodás jelentőségéről szereztek tapasztalatot a bodrogközi és a tiszalöki tanulmányi 

túra során. 

A Miskolci Egyetemen a jövő technológiáival ismerkedhettek érdekes kísérleti bemutatókon és 

laborlátogatásokon. A fiúkat lenyűgözte a BOSCH laboratóriumaiban látott technológia, néhányan 

már jövőbeli tanulmányaikat tervezgették. 

A BorsodChem-ben és a TVK-ban tett látogatások megerősítették őket abban, hogy a harmadik 

évezred technológiai környezetében az egyik legsúlyosabb környezetvédelmi kockázat az, ha a 

felnövekvő nemzedék természettudományos alapműveltség nélkül, csak önös érdekektől vezérelve 

kíván élni. 

A program során tanultakról, élményeikről  2013. november 15-én számoltak be. 

A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP- KTMK-MPA-045 kódszámú 

pályázati támogatásból valósult meg. 



 
Nagy örömmel fogadtuk a hírt, miszerint iskolánk pályázata sikeres volt, és egy tehetséggondozó 

programban vehetünk részt. Tanáraink elmondták, hogy milyen feladatok várnak ránk, milyen 

izgalmas programokon vehetünk részt. A betervezett sok-sok tennivalót november 15-ig meg kell 

valósítanunk. Szerencsére itt az őszi szünet, így az iskolai munkával sem maradunk le. 

A tájékoztató utáni első megbeszélésen - amikor megtudtuk, hogy milyen feladatok várnak ránk - 

csoportokba szerveződve felosztottuk, hogy ki melyik témában merül el jobban. Keresgéltünk a 

látnivalókról jellegzetes, fontos, érdekes információkat, és különböző kiselőadásokat készítettünk 

belőlük. 

 

Az első nagy programunk a várost, a Hegyközt és a Bodrogközt ivóvízzel ellátó Zemplén Vízmű Kft.- 

ben tett üzemlátogatás volt. Nagyon elcsodálkoztunk, amikor megtudtuk, hogy a víznyerő kutakhoz 

csak Szlovákia területéről tudunk bejutni, és a kapun belül található az országhatárt jelző határkő. A 

Ronyva kavicságyán megszűrt vízbázisra 1907-ben építették ki az első víznyerő kutakat, 1920. június 

4-én a trianoni békeszerződés következtében a telep Szlovákia területére került és csak 1924-ben, a 

tárgyalások eredményeként lett ismét magyar terület. Az 1992-ben megalapított Zemplén Vízmű Kft. 

napjainkra egy diszpécseri központból rádiós irányítástechnikával szabályozható, automatikusan 

működő rendszert hozott létre.  51 települést lát el ivóvízzel, a sátoraljaújhelyi vízbázisra épülő 

vízhálózat. a harminc méter mély kutakból nyert víz csaknem ásványvíz minőségű, külön tisztítást 

nem igényel.  

                          

A határkő       A kút 



A szivattyúház után a kutakat tekintettük meg, majd bementünk a városba és a 
diszpécserközpontban megnéztük, hogyan épül fel a rendszer. 
Délután a Szennyvíztisztító telepet látogattuk meg.  Ide kerül lakossági felhasználás után a víznyerő 

kutakból kitermelt víz. Komoly technológiai folyamat során teszik a szennyvizet olyan tisztaságúvá, 

hogy vissza lehessen engedni a természetes vízfolyásba, a Bodrogba. Szűrik, ülepítik, majd 

baktériumok segítségével a szerves anyagokat lebontják.  A folyamat eredményességét a 

laboratóriumban mérésekkel ellenőrzik. A nap zárásaként megbeszéltük, hogy a csoportok, milyen 

szempontok szerint dolgozzák fel a nap folyamán látottakat, tapasztaltakat, valamint a következő 

terepgyakorlat látnivalóit. Az egyik csoport feladata volt felkészülni - az éppen a napokban 

megrendezett  - Budapesti Víz Világtalálkozó, a Budapest Water Summit témáiról, jelentőségéről. 

 

A következő élményekben gazdag terep-

gyakorlat első napján  a Miskolci Egyetemen 

tettünk látogatást.   

 

Először a Műszaki Anyagtudományi Kar 

laboratóriumában ámultunk-bámultunk, 

hogy milyen érdekes jelenségek vannak a 

világban, és ezekre magyarázatot is tudnak 

adni. 

  

 

Láttunk lángorgonát, ahol a zene hangjainak 

hatására rajzolódtak ki a lánghullámok, 

valamint, hogy a levegő terelésével egy kis 

tűzből méteres lángok is létrejöhetnek. 

 

 Láttunk „vasfolyadékot”, mágnes fölött lebegő 

kerámiakorongot. Nem akartuk elhinni, amikor Dr. 

Palotás Árpád professzor úr egy mágnesből, 

ceruzaelemből és egy fémkulcsból működő, forgó 

villanymotort állított össze. 

Az analitikai laborokban megtudtuk, hogy mi a plazma 

halmazállapot és hogyan hozható létre, mire használható 

a kromatográfia, az atomspektroszkópia. 

 



A Műszaki Földtudományi Kar hidrogeológiai laborjában terepasztalon modellezték a víz 

felszínformáló hatását, például hogyan alakulnak ki a folyóvölgyek, hordalékkúpok stb.  

Láthattuk, hogy a „nagy diákok” is „homokoznak”, csak komolyabb, precízebb megállapításokat 

fogalmaznak meg a talaj, kőzetek, homok, vizsgálata során. Nem mindegy milyen szilárdságú talajra 

épülnek a házaink, miből készülnek az árvízvédelmi gátak stb.  

       

Az Ásványtani tanszék gyűjteményei után a Selmeci Műemlékkönyvtárban még különlegesebb 

ásványokat láthattunk és megismerkedhettünk az egyetemnek és elődjének a történetével.  

Mátyás király korából származó kézirattal is találkozhattunk a sok könyvritkaság között.  

A gyűjtemény különlegessége, hogy a korabeli jegyzeteket katalogizálták, tudományterületek szerint 

rendszerezték. A kiállításon láthattuk a korabeli diákok egyenruháit is, amivel meglepetésünkre a nap 

folyamán még találkoztunk. Az épületből kilépve egy egyenruhás diákkal találkoztunk, azt gondoltuk, 

hogy éppen vizsgázott, mert megtudtuk, hogy különleges alkalmakkor az egyetem hallgatói ma is 

szívesen viselik hagyományként a régi egyenruhát. Ő éppen ránk várt, hogy levigyen bennünket a 

„bányába”. Az egyetem alagsorában ugyanis - korábban óvóhelyként - helyiségeket alakítottak ki, 

amit napjainkra tanbányává építettek át. Itt lehet tanulmányozni, hogyan fejlődtek a biztonsági 

alkalmatosságok, alátámasztások a tárnákban az évszázadok során, milyen eszközökkel történt a 

kitermelés. 

 

 



            

 

Egy gyors ebéd és kis szusszanás után folytattuk a programot a Gépészmérnöki és Informatikai Karon, 

ahol a világhírű BOSCH céggel együttműködve végeznek kutatás-fejlesztést a laboratóriumokban. 

Itt hallhattunk előadást a szenzorok fejlesztéséről, betekintést nyerhettünk a tervezőmunkába, 

automatizált gépsorok működésébe. Ez a fiúkat teljesen lenyűgözte. Láthatták, hogy a robotok 

fejlesztése, az automtizálás, programozás, az irányítástechnika tanulása jó irány lehet a jövőre nézve. 

A TVK- ban tett látogatás világossá tette számunkra, hogy miért is van szükség ezekre a 

szerkezetekre, számunkra extrém körülmények között is képesek a feladatot elvégezni.  

 

 

 

A tartalmas nap után a programot megköszönve felszálltunk a buszra és elindultunk Szögliget felé. A 

közel egy óra alatt jót énekeltünk a buszon és tudtuk, hogy még egy nagy feladat vár ránk, a vacsora 

elkészítése. 

A szobák gyors elfoglalása után sürgősen munkához kellett látnunk, mert kezdett sötétedni és meg 

kellett rakni a tüzet a bogrács alatt. A lányok a krumpli pucolásban, a fiúk a tűzrakásban ügyeskedtek, 

kivéve akik a szelet csapták, na nem a tűzhöz, hanem a lányoknak. 



                  

Vacsora után meg egy kicsit játszottunk, beszélgettünk, azonban titokban mindenki a párnacsatára 

készült csak Ági néni hitte azt, hogy végre mindenki elcsendesedik. 

Másnap az álomszuszékok kivételével korán ébredtünk. Izgalommal készültünk a délelőtti 

előadásokra, amelyekre már otthon elkészítettük a PPt-ket. 

 

Először egy érdekes, sok információt tartalmazó előadást hallgattunk meg Pista bácsitól  a 

BorsodChem- ben folyó munkáról, annak katasztrófavédelmi vonatkozásairól. Megtudhattuk, hogy 

főként mit gyártanak az üzemben, majdpedig arról hogy, hogyan készülnek fel egy 

katasztrófavédelmi gyakorlaton  a lakosság védelmére, a károk elhárítására, minimalizálására. Milyen 

biztonsági és tájékoztatási rendszerek működnek az üzemben. 

     



 
Ebéd és indulás előtt a fiúk még elfoglalták a várat a háttérben epekedő „királykisasszonyok” 

örömére. 

 

Kazincbarcikára érve megdöbbenten tapasztaltuk, milyen óriási területen fekszik az üzem, milyen 

óriási tartályokban, csővezetékeken folyik a termelés, hogy az üzemnek saját vasúti szállítása van. A 

tűzoltóságon tájékozódtunk, milyen eszközök állnak rendelkezésre a katasztrófák, tűzesetek 

kárelhárítására. Egy próbariasztás alatt láthattuk, milyen rövid idő alatt kell indulásra felkészülni. 

Nagyon érdekes volt, amit láthattunk. 

 

Végre megkaptuk az új eszközöket. Az őszi szünet után Izgalommal bontottuk ki a dobozokat, 

fedeztük fel a vízvizsgálati labortáska tartalmát és rögtön próbát is végeztünk. Korábban már 

ismerkedtünk a Bisel-módszerrel, amivel a természetes vizek monitorozása történhet egyszerű 

módszerekkel biológiai és kémiai szempontból. Az új mikroszkóp digitális kamerájával ki tudtuk 

vetíteni a kristályok nagyított képeit, rácsodálkoztunk a hajszál felépítésére és más parányi dolgokra. 



Kipróbáltuk a kristálykészítő készletet is. Türelmetlenül vártuk hogy milyen kristályaink fognak nőni, 

Csodálatosak lettek. A záró rendezvényen kiállítottuk őket..   

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Csaba bácsival trükköket tanultunk arról, hogyan tehetjük látványosabbá beszámolóinkat, 

előadásainkat a PPT-k segítségével, hogyan tehetjük a képszerkesztők alkalmazásával használhatóbbá 

a digitális képeinket, hogyan használjuk a fényképezőgépet, kamerát. Barbara a videószerkesztővel a 

kis felvételekből egy rövid videó összeállításának technikáját mutatta meg, amit alkalmazni tudtunk a 

következő terepgyakorlaton is. Egy tesztet is kitöltöttünk a katasztrófavédelemről és arról, hogy mi a 

teendő katasztrófahelyzet esetén. Ezekről a terepgyakorlatok, előadások során nagyon sokat 

hallottunk Tóth Zsolttól és Kohánka Pista bácsitól. A projekt végén is megismételtük a tesztet. Sokkal 

jobb eredményeket értünk el. 

Izgalommal vártuk a november 8.-át, hogy újabb terepgyakorlaton megnézzük a tiszalöki és 

kesznyéteni vízerőművet, Tiszaújvárosban a Tiszai Vegyi Kombinátot valamint az esti párnacsatát. 

   

 

 

 

Másnap a reggeli után megbeszéltük, hogy ki milyen kutató munkát végzett a kiadott témákban, mit 

kell feldolgoznunk a bemutatóra. A Tisza-tavi látogatóközpont fantasztikus volt. Először egy 

tárlatvezetésen tekintettük át a kiállításokat, ahol szó volt a Tisza-tó gazdasági, turisztikai, ökológiai 

jelentőségéről. A víztározó kialakításának történetéről, szerepéről az Alföld vízgazdálkodásában, 

árvízvédelmében. Ezek után egy 3D-s filmet is megnéztünk. Ebéd után önállóan fedezhettük fel az 



épületen kívüli rész látnivalóit, az állat simogatót, a szitakötőházat, az őshonos háziállatokat. A 

Márton napi programok keretében kreatív foglalkozásokon is részt vehettünk. Csodálatos kilátás nyílt 

a 7. emeletről a Tisza-tóra és Poroszlóra. Az akváriumban a két cm-es pici halaktól a 2 m-es vizákig 

nagyon sok Magyarországon honos halat láthattunk. Négy órakor alig akartunk hazaindulni. Útközben 

nagyon jól szórakoztunk a napközben történteken, az élménybeszámolókon. 

 

November 12-én a Bodrogközbe kirándultunk. Reggel előadás keretében a Bodrogköz és a Tisza-völgy 

vízgazdálkodásával, a Vásárhelyi-terv jelentőségével ismerkedtünk. Ezután a 12 km-re lévő 

Felsőberecki 1898-ban üzembe helyezett szivattyú telepét látogattuk meg. Láthattuk a 100 évesnél 

idősebb berendezéseket, melyek a mai napig működőképesek, dicsérve elődeink technikai tudását, 

precizitását. A régi gépek mellett ott voltak az új elektromos árammal működő szivattyúk is, és éppen 

átalakító földmunkákat végeztek a gáton. 

 

Újabb 10 km után Karosban álltunk meg, ahol egy modern épületben a honfoglalás korának 

történetével ismerkedhettünk. A kiállításon nagyon sok- nekünk  gyerekeknek szóló – interaktív 

játékkal kerülhettünk közelebb őseink életével. A terepasztalon és a külső portán felépített épületek 



között bepillantást nyerhettünk életkörülményeikbe. Kipróbálhattuk az íj használatát, a 

panoptikumban vetítéssel egybekötött előadást láthattuk.  

Karcsán az árpádkorban felépített református templomban a környék történelmével, az ott lakók 

életével, a templom építésének történetével ismerkedhettünk. 

Pácin után a Cigánd – Tiszakarádi tározót, annak műtárgyait néztük meg. A zsilipeknél tájékoztatást 

kaptunk méreteikről, működési elvükről, a vízgazdálkodásban betöltött szerepükről. 

 

 

Nagy izgalommal készültünk a záró rendezvényre, ahová meghívtuk osztálytársainkat, szüleinket, 

tanárainkat. A lányok plakátot készítettek a faliújságra, a fiúk a termet rendezték be, a technikát 

állították össze. A kiállításon az új eszközök, a fotók, kristályok is bemutatásra kerültek. Izgultunk, 

amikor a helyi TV-ben a megvalósított programról, élményeinkről kérdeztek bennünket. 

           

 



 

 



 

 

Fantasztikus programokon vehettünk részt és nagyon sokat tanultunk olyan dolgokról, amivel az 

iskolában nem nagyon találkozunk. Láthattuk azt, hogy milyen szerteágazó ismeretekre van szükség a 

gyakorlati életben, mennyire fontos a pontos munkavégzés, és hogy egy dolog megváltozása nagyon 

sok változást indíthat jó és rossz irányba is.  

Óriási a felelőssége az embernek.  

Köszönjük, hogy lehetővé tették számunkra a program megvalósítását! 

 


