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Április huszonkettedikén pénteken indultunk a Pozsonyi úti 

kollégiumból a fárasztó tanítási órák után. Először elmentünk megvenni a 

zsömléket a túrára. Azután a lányokért a Servita úti kollégiumba, ahol 

kiosztásra kerültek a zsömlék, mindenkinek egy fél grillcsirke, másfél liter 

víz és az egyéb élelmiszerek. Innen indultunk el 15:00-kor az Eged hegyre. 

Amikor elértük a hegy lábát, akkor kezdődött a nap legnagyobb kihívása: 

megmászni az Egedet. Kisseb pihenőkkel sikerült megmásznunk ezt a 

meredek lejtőt. A tetejére érve keresztnél mindenki jóízűen fogyasztotta 

el a fél grillcsirkéjét. A vacsora után csináltunk egy csoportképet a 

hegytetőn és indultunk tovább. 

 

 Várkútra megérkezve megpihentünk és megnéztük a forrást, 

sokan merítettek és ittak is belőle.  21:00-kor megérkeztünk  Síkfőkútra, 

ahol az első éjszaka megszálltunk. A szállásunk egy nemrég felújított 

hotel volt, igen jó szobákkal. Itt lepakoltunk, megzuhanyoztunk és eljött a 

mindenki által várt csokoládéosztás ideje. Este tizenegykor volt takarodó. 



 Szombat reggel nyolc órakor volt ébresztő és nem sokkal utána 

reggeliztünk. A reggeli az általunk hátizsákban vitt zsömlékből, vajból és 

szalámiból készült szendvics volt. A reggeli után felmentünk a szobánkba, 

összepakoltunk és elindultunk az Ódor várhoz. Menet közben keményen 

elvert minket az eső. Mikor megérkeztünk megebédeltünk egy esőbeálló 

alatt, az általunk hátizsákban hozott hideg csomagból. Zsömlét és 

paradicsomos halat, vagy májkrémet. Ezután megnéztük a vár  

maradványait és a barlangot.  

 Utána egy meredek lejtőn 

ereszkedtünk le a Hór-

völgyébe. Innen még pár 

kilométert mentünk és 

megérkeztünk a Subalyuki 

ősemberbarlanghoz. Az 

osztály nagyobb része ide 

is bement. Ezután már az 

szombat esti 

szálláshelyünket vettük 

célba Cserépfaluban. A 

szálláson tíz és tizenkét fős szobák is voltak, de a gulyás és a sütemény, 

ami az aznap esti vacsorát képezte, némileg feledtette velünk a 

kényelmetlenséget. Másnap tojásrántottát ettünk reggelire és rendbe 

tettük a szállást. Elmentünk Cserépváraljára és megnéztük a Cserépvárat.  

Egy kis pihenő után elindultunk Bogácsra. Útközben elkapott minket az 

eső, ami felgyorsította az osztály tempóját. Fél egykor megebédeltünk 

Bogácson a Kőkorszaki Pocaktömő étteremben. Az ebéd igen finom 

leves, és másodiknak sajttal, sonkával töltött csirke, hasábburgonya és 

savanyúság volt. 

 Ezután eljött a gyalogtúránk utolsó úti célja a Bogácsi Termálfürdő, 

ahol kipihentük a gyalogtúra fáradalmait. Innen busszal visszamentünk 

Egerbe, ahol a kollégiumban már frissen ott várt minket a pizzánk.   

Eger 2016.04.26.                                                            Bálint Lionel 


