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PROJEKT MEGHÍVÓ 
 

ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda 
AZ ESEMÉNY: Egészségnevelő túrák, táborok, 
kirándulások, túraszakkörök 
DÁTUMA: 2015. szeptember-október hó 
 

Őszi TTT kirándulások idén is 
 

Szeretettel várunk az idei őszi TTT túrákra. 

TTT = Többre Telik Tőled (Don Bosco) 

TTT = Tízen Túliak Társasága, 

TTT = Természet Tudományos Túra 

A túrára hozhatod a családod bármely tagját. 

Időpont: 2015. október 10. 

Részletek a szervezőknél. 

 

 

Judit néni, Dóra néni és Éva néni 
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PROJEKT BESZÁMOLÓ 
 

ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
AZ ESEMÉNY: Egészségnevelő túrák, táborok, kirándulások, 
túraszakkörök 
DÁTUMA: 2015. szeptember-október hó 

 
TTT túrák 

 

Intézményünkben néhány éve kezdeményezett, mára hagyománnyá vált az elsősorban felső 

tagozatosok számára meghirdetett TTT túra, melyre havonta kerül sor. 

TTT = Többre Telik Tőled (Don Bosco), TTT = Tízen Túliak Társasága, TTT = Természet 

Tudományos Túra. 

A jó hangulatban zajló kirándulásokon a természet és az épített környezet szépségeire is 

rávilágítanak. Összekötjük a sportot, a mozgást, a természet megismerését, a történelmet, a 

földrajzot, a kulturális és a hitéleti nevelést.  

2015. október 10-én a KÉKKÖR napján, a meglévő 2550 km-ből, mi is megtettük az első 12 

km-ünket! Piliscsabáról indultunk, ahova vonattal érkeztünk. Az időjárás kegyes volt, bár elég 

borús volt az ég, nem kaptunk esőt. Piliscsabáról kiérve a Kőris-völgy alján haladt az utunk. 

Itt még csak enyhe, alig érezhető volt az emelkedő, de nemsokára azért elkezdődött a 

Nagyszénásra vezető kaptató. Miután ezt leküzdöttük, jutalmul számháborúztunk egyet. 

Érdekes volt, mert itt már elég nagy volt a köd. A csapatok inkább a fára mászásban 

ügyeskedtek, s nem az egymás leolvasásában. A Nagyszénás kisebb-nagyobb kiemelkedésén 

átvágva, már semmit nem lehetett látni. Még jó, hogy a kék jelzést a földből kibukkanó 

sziklákra festették, mert így észrevettük őket. A túra vége felé, már azt hittük, hogy mindjárt 

hazaérünk, mert Nagykovácsi épp a lábunk előtt hevert (látni, ugyan nem láttunk semmit), mi 

persze itt, eltévedtünk. Még egy órán keresztül kóboroltunk a Hosszú-árkon át, és a 

legnagyobb meglepetésünkre egy emberi településre találtunk: Pilisszentlászlóra. Egy nagyon 

kedves, kecsketejet áruló néni pontos útbaigazítása után még a buszmegállót is megtaláltuk. 

Épp idejében, mert ekkorra már nagyon elfáradtunk... 
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DÁTUMA: 2015. szeptember-október hó 
 

TTT túrák az alsó tagozaton 
 

2015. október 4-én az alsó tagozatos tanulókkal és szüleikkel kirándultunk. Közel 30-an 

indultunk túrázni a szép, ősz eleji időben. Célunk a Budai-hegység volt. Először 

Gyermekvasúton utaztunk a János-hegy állomásig, innen kirándultunk, Normafán keresztül, 

Makkosmáriáig. A gyerekek fáradhatatlannak bizonyultak, így Makkosmárián nagy frizbi- és 

focimeccset játszottunk. A kirándulást, két-két gombóc jól megérdemelt fagylalttal, 

Budakeszin zártuk. 
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