
Szeptemberi évkezdő osztálykirándulás, avagy 

kiruccanás Szarvaskőre… 

 

A pénteki napon az Egri-várat 

látogatta meg az osztályunk, ahol 

megtekintettük a kazamatákat, itt, 

láthattunk rengeteg érdekes korabeli 

eszközt, aminek felét sem ismertük 

azelőtt, úgyhogy akár egy rendhagyó 

történelemórával is felért a program.   

Miután a „felszínre” érkeztünk, az idegenvezetőnket követve az 

ágyúhoz vonultunk és megvártuk az Egri-vár védőinek tiszteletére 

elvégzett díszlövést 15:52-kor, végül a vacsora után a napot lezárólag, 

az osztály szavazata alapján megnéztük közösen az Amerika kapitányt 

a „Matyi házimoziban”.   

Másnap, azaz szombaton, a reggeli után a Török-fürdőben 

folytattuk a napunkat. Sári László tanárúr volt az 

idegenvezetőnk, ő tartott nekünk egy kis előadást 

a fürdő múltjáról, történetéről, nagyon sok 

hasznos információt hallottunk tőle, majd 

körbevezetett minket az épületben és 

természetesen el is töltöttünk itt egy kis 

időt a gyógymedencékben való fürdéssel, 

szaunázással spékelve. Jó kis délelőtti 

relaxációs program volt. Ebéd után a nap 

úgy folytatódott, hogy moziba mentünk és 

megnéztük a Kópé című animációs filmet és 

ez volt az napi utolsó „kimozdulós” 

programunk. Ezután már csak a vacsi és a 

tanulószoba maradt, ahol a következő 

hétre készülhettünk.  



 Vasárnap, miután megreggeliztünk, elindultunk a 

vasútállomásra, ahol Harsányi tanár úr „túravezetésével” kezdetét 

vette az aznapi fő programunk, kirándulás Szarvaskőre. 1000 ágról 

sütött a nap, gyönyörű időt fogtunk ki aznapra. 

Érkezésünk után el is indultunk megnézni a 

Szarvaskői vár romjait. Itt tanár úr mesélt 

ennek történetéről, és felmentünk egy kilátó 

részre, ahol a falut tekinthettük meg. Itt, ahogy 

felértünk, nagy meglepetésünkre egy hatalmas, 

virágszirmokból kiszórt szív alakot találtunk. 

Csak feltételeztük, hogy lánykérés helyszínéül 

szolgálhatott az elmúlt napok valamelyikén. Itt 

készítettünk is egy osztályképet, mert nagyon hangulatos és szép volt, 

valamint a kilátás sem volt „utolsó” 

háttér gyanánt.   

Ezt követően egy 

olyan hely volt a 

következő 

állomásunk, ahol 

csodás kilátás tárult 

a szemünk elé. Egy 

domboldalról „előttünk termett” szinte az 

egész Bükk.  Ott elfogyasztottuk a 

szendvics-ebédünket, s ezután átvezetett 

minket a Vodafone kilátótoronyhoz, amely 

közvetlenül a várral szemben helyezkedett 

el. Itt egy kis nasival feltöltekezve 

eltöltöttünk némi időt, pihiztünk, 

fotózkodtunk a napsütésben, a gyönyörű 

kilátással. Nagyon vicces volt, hogy 

Harsányi tanár úr és Zita tanárnő, teljesen 

összeöltöztek aznapra, anélkül, hogy 

megbeszélték volna, ezért „lőttünk” is pár 



képet róluk, hogy megörökítsük a jelenséget.  Miután 

megtekintettük a panorámát a másik oldalról is, elindultunk gyalog 

vissza Egerbe. A visszafelé út sem volt teljesen kalandmentes, hiszen 

egy hatalmas tanya mellett haladtunk el, és meglepetésünkre a 

kutyusok is, kecskék is odajöttek a kerítéshez 

és nagy örömünkre etethettük őket! :D  

Mi több, nem csak kecskét etethettünk út 

közben, hanem mi 

magunk is degeszre 

ehettük magunkat a friss 

csipkebogyóból, hiszen 

nagyon sok bokor került 

az utunkba.   

Az ellátmány jó volt, akadtak ugyan, akik 

nehezebben bírták a 

túrát, de arra is volt 

példa, hogy néhányan végig-ugrabugrálták 

és énekelték az egész utat.  Úgy gondoljuk, 

legnagyobb részben mindenkinek szuper volt 

ez a hétvége!  

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

Agócs Jácint Gábor és Pirkó Dániel 9T 

Eger, 2019. 09. 19. 


