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A hétvégi bennmaradós nekem nagyon tetszett. Csodaszép helyekre látogattunk el a 

nevelőtanáraink kísérletében. Április 1-3. volt a mostani bennmaradós hétvégénk. Pénteken 

délután 4kor indultunk el Nógrád megyébe. Útközben megálltunk Gyöngyöspatán megcsodálni a 

híres-neves családfa oltárt. Amikor beléptünk a templomba és megpillantottuk az oltárt, valami 

hihetetlen látvány tárult elénk. Egész Európában egyedülálló ez az oltár. Egyszerűen gyönyörű volt 

látni és büszkék lehetünk, hogy ilyenünk van. A helyi plébános elmesélte a templom és az oltár 

történetét. Az osztály figyelmesen hallgatta végig, hisz a templomnak elég nagy múltja van. 

Ez után folytattuk az utunkat Nógrád megyébe. Este megérkeztünk Szentkútra, a 

szállásunkhoz, a katolikus vallás egyik legfontosabb helyére. A szállásunk nagyon szép volt. 

Mindenkinek nagyon tetszett. Miután mindenki jóllakott, következett a hatalmas alvás, hisz 

szombaton meg kellett ostromolnunk kettő várat is. Másnap, mielőtt mindenki nekikezdett volna az 

ostromnak, mindenki kimosta a szemeiből a fáradtságot. Utunk elkezdődött. Elsőként Salgó várát 

foglaltuk el. Azt mondhatom sikeres volt a vár elfoglalása. Mindenki kitartóan küzdött a vár előtti 

nehézségekkel, de sikeresen felértünk. Következő 

célpontunk az 5 km-rel arrébb található Somoskő vára 

volt. A kimerültség miatt a vár elfoglalása igen 

nehézkes volt, de végül ez is sikeresnek írható le. Az 

„osztály” igen büszke lehet magára, hogy pár óra alatt 

egész nagy területet tudott saját uralma alá tenni. A 

nap hátralévő felében Balassagyarmatra látogattunk 

el, hogy megismerjük a város történetét. Megtudtunk, 

hogy miért is nevezik ,,a legbátrabb város"-nak. Felemelő érzés volt hallani, hogy őseink mekkora 

nagy elszántsággal és bátorsággal képesek voltak szembeszállni a cseh légióval. A város 

látogatását egy fagylaltozással zártuk le. Este visszamentünk a szállásra és a vacsora után mindenki 

ágyba dőlt és kipihente a nap fáradalmait. 

Vasárnap délelőtt a szállás elhagyása után, ellátogattunk Hollókőre, ahol szintén egy 

várfoglalással indítottunk. A hollókői várnak nagyon 

szép történelme van. Hisz sokszor maradt talpon a 

törökök és a tatárok támadásai után is. Miután 

megismerkedtünk a vár történelmével, folytattuk az 

utunkat. A Mátrán keresztül jöttünk haza. Nagyon szép 

idő volt. 

A hétvége mindenkinek tanulságos és 

élményekkel gazdag volt. Köszönjük a tanárainknak, 

hogy egy szép és mozgalmas hétvégét szerveztek nekünk! 
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