
Egészség szakkör 

/októberi kirándulás/ 

 
Időpontja: 2014. okt. 17  

Programja: 

 indulás: reggel 8 óra  /Huszár Gál Iskola/ autóbusszal 

 1.célállomás: hajdúnánási Struccfarm 

 ebéd Nyíregyházán 

 2.célállomás: Glass-Makers Üvegtechnikai Kft. (Nyíregyháza) 

 érkezés: kb.16:30 óra Huszár Gál Iskola 

 

 

A kirándulás célja: 

 

Hajdúnánási Struccfarm: 

A struccok tenyésztési folyamatainak és a strucchús egészségmegőrző 

szerepének, biológiai jelentőségének megismerése 

 

Glass-Makers Üvegtechnikai Kft: 

Az üvegből készült laboratóriumi eszközök gyártási folyamatának megismerése 

 

 

A célok megvalósulása: 

 

Ezen a kiránduláson először a hajdúnánási struccfarmot látogattuk meg, ahol 

megtudtuk, hogy a struccok húsa a többi haszonállat húsától alacsonyabb 

koleszterintartalma és magasabb vastartalma miatt nagyon egészséges, és 

különösen a sportolók számára ajánlott. Idegenvezetőnk segítségével 

belepillanthattunk a strucctenyésztés folyamatába, megnéztük az egyes életkorú 

futómadarak anatómiai felépítését, és sokoldalú hasznosítását. Láttunk 

strucctojást és struccbőrből készült ruhadarabokat. 

 

Nyíregyházán egy üvegtechnikai kft-t látogattunk meg, ahol többek között 

inhaláló berendezéseket gyártanak üvegfúvó technikával, de igény szerint 

díszüvegeket, és üvegből készült dísztárgyakat is készítenek. Megtudtuk, az 

üveg többi anyaggal szembeni előnyös tulajdonságait és felhasználási 

lehetőségeit az orvoslás folyamatában. Közelről megnéztük, sőt ki is 

próbálhattuk az üvegfúvás technikáját. 

 



 

Diákok beszámolói 

 
 

 

Reggel 8-ra már összegyűlt a „kalandvágyó” kiscsapat. Az uticsomag kiosztása után 

felszálltunk a buszra és indultunk. Első célállomásunk a hajdúnánási struccfarm volt. Mikor 

megérkeztünk egy kedves hölgy fogadott minket, aki körbevezetett a farmon. Rengeteg új 

ismerettel gazdagodtunk. Megtudtuk például, hogy mi mindent készítenek a struccból: 

bőréből táskát, ruhát, cipőt; tollát a táncosnők öltözékéhez használják, emellett remek 

portörlő; a húsa pedig annyira jó, hogy az olimpikonok is azt eszik a kevés koleszterin, de sok 

fehérjetartalom miatt. A farmon megnézhettük a nagyobb, idősebb struccokon kívül az 

„óvodásokat” és az egészen kicsi kéthetes madarakat is. Ezután újra útnak indultunk ezúttal a 

nyíregyházi üvegtechnikai kft-t látogattuk meg. Az igazgató úr szorgalmasan vezetett be 

bennünket a műhely egyes részeibe. Nem mindennapi látványban lehetett részünk. 

Megcsodálhattuk az üvegtárgyak készítésének titkait az ott dolgozók pedig készségesen 

válaszoltak tengernyi kérdéseinkre. Az üvegfúvásban személyes tapasztalatra is szert tettünk. 

A műhelyben többféle üveget is készítenek: dísztárgyakat illetve a kémia órákon használható 

lombikokat. Megtudtuk azt is, hogy az üveg nagyon rossz hővezető, ezért a megolvasztott 

részhez egész közel, kézzel is hozzá lehet nyúlni. Ezután ebédelni mentünk a Las Palmas 

étterembe. Az ebéd nagyon finom volt. Kis séta után a buszhoz értünk. A hazafelé út is 

nagyon vidáman telt. Remek alkalom volt arra, hogy jobban megismerjük egymást. Mindent 

összegezve: a kirándulás nagyon jól sikerült és az időjárással leszámítva minden nagyon jól 

sikerült. 

         Várdai Johanna 10.o 


