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   A tanév második bennmaradós hétvégéje is remek programokat tartogatott számunkra. Izgatottan 

vártuk, mert a tervezett program igazán tartalmasnak és szórakoztatónak ígérkezett. Kukkantsunk 

bele a 9T/AJTP osztály második bennmaradós hétvégéjének programbeszámolójába. 

    A szombati nap még tanítási nap volt, így csak ebéd után indultunk. Útrakészek voltunk, ugyanis 

előző nap már mindent becsomagoltunk, hogy minél hamarabb indulhassunk. Mátrafüredre kora 

délután körülbelül 14 óra magasságában érkeztünk. Azonnal elindultunk a Kozmáry kilátó irányába. 

A kilátó valamivel több, mint 370 m magasan áll a Dobogó-kő hegyen, mely nevét állítólag onnan 

kapta, hogy úgy dobog, mintha üreges lenne. Gyönyörű kilátás nyílik innen a Mátraaljára 

és Gyöngyös városára. A kilátót Kozmáry János gyöngyösi kereskedő, a Mátra Egylet 

telepgondnoka építette a Dobogó-hegyen. Az 1900-ban épült és az építőjéről elnevezett kilátó 1939-

ben kapta meg mai formáját, majd a két világháború között felújították. Kényelmesen sétálva, bár 

elég rögös útvonalon hamarosan célhoz érkeztünk. Csapatunk túlnyomó többsége igencsak elfáradt, 

de az elénk táruló gyönyörű őszi táj látványa – szerintem - velük is elfeledtette a fáradtságot. Az ott 

töltött idő alatt megcsodálhattuk a festői szépségű déli-Mátrát. 

 

  

 

    Miután már eleget nézelődtünk, továbbsétáltunk a Bene-patak csodálatos mellékágának mentén 

egészen az Ördög-forrásig. Az ördögöt ugyan nem találtuk otthon, és tanáraink örömére mi sem 

vettük át a szerepét , hisz mire odaértünk, jól elfáradtunk és meg is éheztünk. A patak partján 

végre megpihentünk, vacsorára szalonnát, virslit sütöttünk. Mindenki jóllakott, így már kicsit 

nehezünkre esett visszagyalogolni a buszhoz. Felszállás után azonnal indultunk vissza Egerbe, a 

Mátyás király úti kollégiumba.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6ngy%C3%B6s_(telep%C3%BCl%C3%A9s)


   

 

Érkezésünk után megfürödtünk, újra elkészítettük csomagunkat a következő napra, igyekeztünk 

időben lefeküdni, hogy másnap pihenten induljunk, hisz tudtuk, ismét egy izgalmakkal teli nap áll 

előttünk. 

Másnap, vasárnap egy apró „hiba” miatt a fél nyolcas ébresztőből hét óra lett. Gyurkó Máté tanár úr 

a tizenegyedikesekkel együtt minket is felébresztett, de nem tudtunk haragudni rá, mivel nagyon 

vártuk a mai kirándulást. A vasárnapi program nagyon izgalmasnak ígérkezett.  Gyors mosdás, 

tisztálkodás után egy kiadós reggeli következett, ami tökéletes alapozást biztosított az előttünk álló 

kiránduláshoz. Reggeli után még visszamehettünk a kollégiumba, összepakoltunk és végre 

elindultunk Mátrafüredre körülbelül kilenc órakor.  

Az utazás unalmát zenehallgatással és beszélgetéssel űztük el. Miután megérkeztünk a másfél órás 

út után Mátrafüredre, azonnal egy „3 kilométeres laza túra” keretében elmentünk Sástóra, hogy 

megnézzük Magyarország legmagasabban fekvő mesterséges tavát. A tó tengerszint feletti 

magassága 507 m, átlagos mélysége 1 m. Az egykor közel 2 hektár nagyságú mocsaras, lápos, 

sással benőtt tavat 1953-ban lecsapolták és kialakították a jelenlegi szigeteket, tavakat. Medreit 

esővíz táplálja, kiváló csónakázó és horgászhely. Ezek a száraz tények, de az igazság az, hogy 

csodálatos és ezt mindenkinek látnia kellene. A túra mentén kisebb-nagyobb dombokat is 

megmásztunk. Ezután elmentünk a helyi kilátóhoz. Sástón található az egyik legszebb panorámát 

nyújtó mátrai kilátó, amit - forrásaim szerint - egy üzemképtelen fúrótoronyból alakítottak ki, a 

Szeged melletti Algyőről szállítottak ide. A bátrabbak fel is mentek a legtetejére, hogy 

megtekinthessék a Mátra fantasztikus látványát, ami lélegzetelállító volt.  



            

 

A rengeteg új élmény és kaland közben az étvágyunk is megjött, amit egy helyi étteremben 

csillapítottunk. Az ebéd az egész osztálynak ízlett, nagyon finom volt a felszolgált húsleves, 

cigánypecsenye, na és persze a desszert, a palacsinta. A laktató ebéd után következett a nap 

fénypontja a bobozás. Mindenki alig várta, hogy kipróbálja a fantasztikus bob pályát, habár az oda 

út egy kicsit kalandosra sikeredett.  Mindenki kapott négy menetet a bobon, amivel legtöbben 

éltünk is. Nagyszerű élmény volt féket nem ismerve száguldozni a gyönyörű őszi erdő fái között. 

Miután mindenki felhasználta a négy jegyét és elment a mosdóba, elindultunk vissza Mátrafüredre. 

 

 

       
 

 

 Útközben megálltunk a Rákóczi-forrásnál és a Muzsla kilátónál. A Rákóczi-forrás a Mátra egyik 

legismertebb és legjobb ízű forrása, amelyet Rákóczi fejedelem portréja díszít. A Muzsla kilátó 478 

m magasan áll, egy XI. századi erődítmény keleti sánca. Kilátóteraszáról szép látvány tárult elénk 

Gyöngyös városára és a környező bércekre, hegytetőkre. A kiadós séta után visszaérkeztünk 

Mátrafüredre és elindulhattunk vissza Egerbe. Az időjárás nem igazán kedvezett nekünk a nap 

második felében, de már senki és semmi nem tudta elrontani a kedvünket. A fárasztó nap után 

mindenki alig várta, hogy visszaérjünk a kollégiumba és bezuhanjunk az ágyunkba a csodálatos 

hétvége után. 



       
  

Ezúttal is köszönetet mondunk az egész osztály nevében az osztályfőnökünknek: Szántó 

Mariann tanárnőnek, nevelőtanárainknak: Sári László tanár úrnak és Debreceni Vivien tanárnőnek, 

az élményekben gazdag kirándulásért. 
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