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A harmadik bennmaradós hétvége egy esti mozizással kezdődött. Az egri moziban néztük a Philips 

kapitány című dokumentumfilmet. A késői hazaérkezés után szombaton korán keltünk és hét órakor már úton is 

voltunk Aggtelek felé. A szállásra csak este mentünk, előtte teljesítettük a 6 órás hét 

kilométeres hosszútúrát. A barlang bejáratánál a túravezető köszöntése után mindenki 

kapott a világítás nélküli négy kilométeres útra egy-egy lámpát. A barlang nagyon szép 

volt. A túra közepén megálltunk egy kis pihenőre és nassolásra a koromsötétben. A túra 

végéhez közeledve megnézhettük Magyarország legnagyobb álló cseppkövét, amihez nagyon 

sokat kellet lépcsőzni. A túravezető a hét kilométeres túra alatt sok érdekes dolgot mondott. 

Miután kiértünk a barlangból cipőmosás következett ugyanis nagyon sarasak lettünk a túra 

alatt. Ezután felültünk a buszra és elindultunk a szállás felé. Megérkezve a szállásra elfoglaltuk a 

szobákat, lepakoltuk a dolgainkat és elmentünk ebédelni. Az ebéd nagyon finom volt. Majd egy 

kis csendes pihenőt tartottunk. Ez alatt felfedeztük egymás szobáit és az egész szállót és a környéket, ahol 

voltunk. A lányok általában a fiú szobákban voltak, ahol tévét néztünk, énekeltünk és még sok más szórakoztató 

dolgot csináltunk. A csendes pihenő után megvacsoráztunk, amit egy játékos 

vetélkedő követett a 9.T osztály  tanulóival közösen. Mindkét osztály ketté lett 

osztva, az így kialakult négy csapat összemérhette tudását, gyorsaságát. 

Levezetésképpen egy kis néptáncos mulatság követett, Dudás Zita tanárnővel. A 

vidám vetélkedőt követően diszkó és tábortűz volt. A lefekvés elég 

nehézkesen ment, mert mindenki fel volt pörögve a vetélkedő miatt.  

Másnap korán keltünk. Az ébredést követően gyorsan összepakoltunk, 

reggeliztünk és Jósvafőre indultunk. Itt már egy rövidebb túra következett. 

Elindultunk a Jósva-forráshoz és lesétáltunk a faluig. Ellátogattunk a 

református templomba s énekeltünk egyet Zita tanárnő irányításával. Utána egy 

kisebb hegymászást követően felmásztunk a temető legtetejére, ahonnan 

beláttuk egész Jósvafőt. Meglátogattuk a Hucul ménest, ahol gyönyörű lovakat 

simogattunk. Megnéztük még a tájházat, ahol Harsányi Károly tanár úr körbevezetett minket és sok érdekes, 

régi használati eszközt tekinthettünk meg. A tájház nyárikonyhájába nagyon finom krumplilángosokat 

készítettünk, amiket utána jóízűen elfogyasztottunk. Ezt követően lovaskocsikáztunk és 

körbejártuk egész Jósvafőt a lovakkal, Barbival és Babával, így hívták őket.  Később 

visszaérkeztünk a szállásra és megebédeltünk, majd egészen a szállástól 

az Aggteleki barlangbejáratig elsétáltunk Harsányi Károly tanár úr 

vezetésével. A túra után felszálltunk a buszra és elindultunk hazafelé. A 

kollégiumba visszaérve finom, meleg vacsora várt minket.  
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