
A „nagyszerű” bükki bentmaradós hétvégénk 

 
Február 14-én délután a kollégium előtt találkoztunk és 4 órakor elindultunk busszal. 

Egy órát utaztunk, és a Bükk – úgymond - „lábánál” leszálltunk. Onnan gyalog elindultunk és 

egy 6 km-es utat kellett megtennünk Bánkút felé. Voltak olyan részek, ahol a csapat ketté 

vált, ugyanis akadt, aki az aszfalt úton jött körbe Sebestyén Csilla tanárnővel és voltak, akik 

követték Harsányi Károly tanár urat felfelé a hegyen.  

Sötétedésre megérkeztünk a szálláshelyre, ahol lepakoltuk a cuccainkat és átmentünk 

a szomszéd ebédlőbe vacsorázni. A vacsora nagyon finom volt, úgyhogy senki sem 

panaszkodott. Ezután visszamentünk a szállásra és tanár úr elmondta a hétvégi programot, 

közben megismerkedtünk a házvezető nénivel is. Este várt még ránk egy elég jónak ígérkező 

program. Az volt a feladatunk, hogy három csapatot kellett alkotni és különböző feladatokat 

kellett teljesíteni.  

A három csapat volt: 

 Moha 

 Zuzmó 

 Páfrány 

Nem avattak nyertest, de mindenki nagyon jól érezte magát. Véget ért a vetélkedő, 

ezután mindenki elvonult, rendezte a dolgait és eljött a takarodó ideje is. Másnap reggel 

7:30-kor volt ébresztő és 8-ra mentünk reggelizni. Az idő nem nagyon kedvezett nekünk 

ezért a reggelre tervezett túra elmaradt. Ehelyett volt 3 óránk a tanárainkkal. Sebestyén 

Csilla tanárnővel matekoztunk, Dudás Zita tanárnővel néptáncoltunk és végül Harsányi 

Károly tanúr úr tartott nekünk történelmórát. Ezután elmentünk ebédelni, és ismét 

mindenkinek nagyon ízlett, főleg Bettikének.  

                                     Igen Betti: nagyon finom volt :P 

Tartottunk egy kis ebéd utáni pihenőt és 1 óra múlva elindultunk egy 4 km-es laza sétára. 



Nekivágtunk és mindenki jól elvolt. Egyszer arra lettünk figyelmesek, hogy elkezdett 

esni az eső, de ki lehetett bírni. A laza séta  nagyon jó volt, sokat nevettünk, érdekes 

dolgokat láttunk és a táj is szép volt, már amennyit láttunk belőle, mert volt egy „kis” köd. 

 

 De azért jó volt.  

 

 

 

Visszamentünk a szállásra, elmentünk vacsorázni és utána pihenő volt egészen 

takarodóig.  

Másnap reggel szintén 7:30-kor keltünk és átmentünk reggelizni. Amikor onnan 

visszaértünk össze kellett pakolnunk a cuccainkat, mert már délután indultunk vissza, de 

előtte még tanár úrral megnéztük a sífelvonókat és a környéket.

 
Utána visszamentünk a szállásra, ebédeltünk és elbúcsúztunk a konyhás nénitől, akit 

szinte mindenki el akart hozni. :-)  Kaptunk 1 órás pihenőt és neki álltunk fényképezni, ahol 

ez a kép született: 

Ezután elindultunk a szilvásváradi vasútállomásra és 

visszajöttünk Egerbe. Legyalogoltunk 11 km-t, de ez volt 

a legjobb az egész hétvégében. Összességében 

mindenki jól érezte magát, még a rossz idő ellenére is, 

szóval azt kell, hogy mondjam: ez volt az egyik legjobb 

bentmaradós hétvégénk. 
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