
IDŐUTAZÁS A MEDVEKUTYÁK, AZ ŐSEMBEREK ÉS A 

PALÓCOK FÖLDJÉN 
EGER – IPOLYTARNÓC – HOLLÓKŐ – SZILVÁSVÁRAD 

10/T OSZTÁLY 
 

 

Alig, hogy megkezdődött az iskola, máris elérkezett az első bennmaradós hétvégénk 

ideje, amelyet az osztály már nagyon várt, ugyanis a legtöbben rég nem láttuk egymást. 

Pénteken mindannyian izgatottan készültünk a paintballra, ezért örömmel indultunk ebéd után 

a volt riolittufa bányába, amely az ország egyik legjobb 

pályája. Nem csalódtunk, hiszen a többnyire vér nélküli harc 

remekül sikerült. Az itt szerzett élmények sokáig élénken 

fognak élni bennünk, ráadásul egy ideig a lövedékek nyomai 

is 

emlékeztetni fognak minket rájuk.    

Másnap korán keltünk, hogy 

időben odaérjünk Ipolytarnócra, amely 

méltán 

híres 

település a sokféle ősmaradványainak köszönhetően. Egy 

izgalmas 4D-s érdeklődést felkeltő kisfilm után gyalog 

indultunk útnak a geológiai tanösvényre, hogy 

megnézhessük a világviszonylatban is jelentős leleteket. 

Idegenvezetőnk érdekesebbnél érdekesebb történetekkel és 

látnivalókkal keltette 

életre számunkra a 

régmúltat, amelynek 

megismerése így páratlanul élvezetesre sikerült. A 

lombkoronaséta is nagyon tetszett nekünk, ugyanis 

megtapasztaltuk, hogy milyen lehet a fán lakó élőlények 

élete.  



 Majd indultunk tovább Hollókőre, ahol 100 évet utaztunk vissza az időben, az ó falu 

ugyanis 20. század elejét idézi meg az ideérkezőknek, ezért csodájára jártunk a látottaknak. 

Rövid magaslati séta után „bevettük” a híres várát is, 

ahol egy igazi középkori történelemóra résztvevői 

lehettünk. Ennek során még fel is próbálhattunk 

néhány páncélt és egy bemutatót is 

megfigyelhettünk, hogyan használták a fegyvereket 

és egyéb 

tárgyakat, 

amelyek nagy részét ki is próbálhattuk.„Szőllő” is 

büszkén szelfizhette magát a sodronyingben és a 

páncélsisakban. A várral való ismerkedés és a nem 

mindennapi 

kilátás után 

egy finom vacsorát fogyasztottunk el a salgótarjáni 

a Tarján Vendéglőben, amelynek fénypontjai a 

bacsa- és a túró rudi szeletek voltak.  

Az utolsó napot Szilvásváradon töltöttük, 

amely a Bükk vidékének egyik legszebb 

kirándulóhelye. Végigsétáltunk a festői Szalajka-völgyön keresztül egészen az Istállós-kői 

ősemberbarlangig, közben számos természeti csodát figyeltünk meg. Mindannyiunkat 

lenyűgözött a Szikla-forrás és a Fátyolvízesés, Murányi tanár úr pedig még ősemberré is 

avatott bennünket. A túra végén az osztály egy igazi hőstettet hajtott végre, ugyanis segített a 

vadasparkban egy hím dámszarvasnak kiszabadulni a „gallycsapdából”. Ezek után egy kis 

élvezetes bobozással zártuk a hétvégi programunkat. A pálya gyors, lejtős és kanyargós 



szakaszai mindenkinek elnyerték a tetszését. Ezek után visszatértünk Egerbe, ahol a 

kollégiumokban megkaptuk vacsorára azt a finomságot, amelyre egyénileg vágytunk.        

Összefoglalva ez 

egy nagyon szórakoztató 

és hangulatoldó hétvége 

volt így év elejére. 

Ennek köszönhetően 

sikerült visszarázódni a 

tanévi mindennapokba, 

és lélekben is 

felkészültünk az 

elkövetkezendő 

tanórákra.  

 

 

Most már azon is kevésbé sajnálkozunk, hogy vége a nyárnak, mely mindenki számára 

olyan gyorsan eltelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botos Alex és Szabó Kitti 

tanulók 


