
Első AJTP hétvégénk (9t/AJTP) 

 Az első közös hétvégénk úti céljának Bánkutat választottuk. A hétvége 

célja a túrázás, illetve környezetünk megismerése volt. 

 Szeptember 18-án a fárasztó tanítási órák után az osztály már izgatottan 

várta nevelőtanárait. Mikor megérkeztek kiosztásra került az élelem és a 1,5 

literes vizek. A Pozsonyi útról tömött táskákkal indultunk a buszállomás felé. Itt 

kétfelé osztódva szálltunk fel a Szilvásváradra tartó buszokra. Az út mindössze 

háromnegyed óra volt. Amint megérkeztünk kezdetét vette túránk első 

szakasza. Az első napra 12 km volt tervezve, amit fél 9-re kényelmesen 

teljesítettünk. Elfoglaltuk a szállásunkat, kipakoltunk és elmentünk vacsorázni. 

Az ételre semmi panasz nem lehetett. Az est további részében minden rendben 

zajlott ezért 23 órakor megtörtént a villanyoltás. 

 Szombat reggel 8 óra körül keltünk, elkészültünk majd az egész csapat 

elment reggelizni. Reggeli után nekivágtunk a megtervezett útnak. Elindulásunk 

után nem sokkal eleredt az eső, aminek persze senki sem örült. 

 ..

 



Az úti célunknak Szentlélek településen található kolostorromot választottuk és 

itt is ebédeltünk. Mikor visszaértünk a szállásra játékos vetélkedők vették 

kezdetüket. Nem volt hiány agytornából. Volt, aki sakkban, volt, aki Rubik 

kockázásban szállt szembe a többiekkel. A győzteseknek persze nem 

maradhatott el a jutalom csoki. Ezután elindultunk vacsorázni. Az ételre ismét 

nem lehetett panasz. Majd takarodó előtt Bocsi tanár úr ismertette a következő 

hétvége programjait. 

 

 Vasárnap megkezdődött az utolsó, de az egyik legnehezebb szakasz. 

Először az Olasz kaput néztük meg, majd innen az Istállós -kő felé vettük az 

irányt. Itt nem maradhatott el a csoki osztás. Ezután egy elég hatalmas, csúszós 

lejtőn kellett eljutnunk az Istállóskői Ősember-barlanghoz. A barlangban 

elfogyasztottuk az ebédünket és tovább indultunk szilvásváradi vasútállomásra, 

miközben persze szakadt az eső. Ahogy megérkeztünk az állomásra mindenki 

megkönnyebbült és próbált átöltözni száraz ruhába. Pár perc múlva 

megérkezett a vonatunk, amivel egyenesen Egerbe jutottunk. Jutalom pizzáink 

már pár perccel érkezésünk után megjöttek. Mindenki elfogyasztotta és jött a 

megérdemelt pihenő ideje. 



 Senki nem szeret esőben gyalogolni, de ha a teljes összképet kell néznem 

nagyon jó első közös hétvége volt. Gyönyörű helyeken jártunk és sokan még azt 

sem hitték volna, hogy ekkora táv megtételére képesek. Felejthetetlen élmény 

maradt, amit kár lett volna kihagyni. 
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