
A tanév első hétvégéje 

Az idei tanév első bentmaradós hétvégéjét Miskolctapolcán kezdtük. 

Pénteken délután az iskola fáradalmait egy mozizással pihentük ki. 

Szombaton reggel Miskolcra indultunk, ahol  a Herman Ottó 

Múzeum Pannon tenger és ásvány kiállítását néztük meg. A szállás 

elfoglalása után a délutánt a Miskolctapolcai Barlangfürdőben 

töltöttük.  A fürdőben kipihentük magunkat és feltöltődtünk mind 

testileg és lelkileg is egyaránt a meleg víznek köszönhetően. 

A vasárnapi napot egy kiadós reggelivel kezdtük, majd indultunk is 

Lillafüredre, ahol a Palota Szálló napos kertjében szabad programot 

kaptunk. Gyönyörködtünk a látványban, melyet a kora őszi idő adott nekünk és 

megcsodálhattuk a vízesést is. A kellemes szabad program után várt ránk a Szent István barlang 

egy órás látogatása. Megcsodálhattuk a cseppkövek csodás formáit, melyből például 

kirajzolódott Jancsi és Juliska, néhány gombóc fagylalt vagy akár az egri Minaret kicsinyített 

mása is. Bár a 10°C fok eléggé hidegnek bizonyult, a csodálatos látványért állíthatom, hogy 

igen is teljes mértékben megérte. A barlangtúra után várt ránk egy kiadós ebéd, hiszen kellett 

az erő, mert a hétvégét a Miskolctapolcai Kalandparkkal zártuk. Így hát, ebéd után el is 

indultunk vissza a kalandparkba. 

 



A parkban három nehézségi pálya van, melyeket szín (nehézségi szint) szerint 

megkülönböztetnek. Akik még nem voltak olyan bátrak, ők a piros pályán játszottak; azok, akik 

már bátrabbak voltak, de még kicsit tartottak a magasságtól, ők a kék pályán próbálkoztak és 

voltak a legbátrabbak, akik a fekete pálya nehézségeit tűzték ki célként. Én azon csapathoz 

tartoztam, aki bátran belevágott a 11 méter magasan lévő fekete pályába. Büszkén 

elmondhatom, hogy mind az öten lejutottunk a hihetetlen fekete pályáról. Az egész osztály 

élvezte a kalandparkot, hiszen kellett ott csúszni és mászni, meg persze szükségünk volt az 

egyensúlyérzékünkre és a kitartásunkra is. 

A hétvége programokban gazdag volt, és természetesen a nevetés sem maradt el, hiszen a nap 

minden percében történt valami vicces és emlékezetes. Vasárnap este bár testileg kicsit 

fáradtan, de lelkileg kipihenten és boldogan feküdtünk le aludni, hiszen egy olyan bentmaradós 

hétvéget tudtunk magunk mögött, amiben nevetésből nem volt hiány, és egy osztályként 

küzdöttünk a pályákon erősítve egymást, vagy éppen együtt néztük a meséket a tv-ben… 

Ezekkel az emlékekkel boldogan aludtunk el! 
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