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Erre a hétvégére vártunk régóta. Ki ne szeretne erdőben 

sétálni? Friss levegő, kellemes időjárás, meg a természet. 

Péntek délután a Pozsonyin gyülekezett a csapat, kevés 

időnket a kaja elpakolásával, csocsóval és beszélgetéssel 

töltöttük (hiszen már nincs együtt az osztály, ezért keveset találkozunk). Mindenki készen állt 

a hétvégi menetre, elindultunk a buszmegállóba, ahol némi várakozás után felszálltunk a 

Szilvásváradra tartó buszra. Gyorsan meg is érkeztünk a túra indulóhelyéhez. Lelkesen kezdtük 

a 10 kilométeres sétát. Néhányszor megálltunk csodálni a természetet, pihenni és enni. A forrás 

nagy sikert aratott.  

Szép helyeken jártunk. Inkább felfelé mentünk, de néha 

elénk kerül egy kis lejtő, még ritkábban egy sík terep. 

Amikor sötétedni kezdett, énekléssel szórakoztattuk 

magunkat. Bánkútra érve már örültünk, hogy ezt 

megcsináltuk. A szálláshelyen láttunk, hogy a jól 

megérdemelt vacsorával várnak minket. Majd 

elfoglaltuk a szobákat, megfürödtünk és másnap 7-ig fel 

sem keltünk. A reggeli tojásrántotta után szinte egybol 

indultunk a huszonöt kilométeres szombati sétára. 

Könnyen indult a nap. Szalmabálákat látva felmásztunk 

a tetejükre, és örültünk, hogy sikerült.  

(Tisza kisgyerekek voltunk.) Ezen a napon már sokkal 

több volt a sík terep, de felmentünk a Tar -kő tetejére, 

hogy lássunk hihetetlen szépet a hazánkban. Láttunk 

vaddisznókat is. A Cserepes-kő barlangszállásnál 

ebédeltünk konzervet. Az Őr - kőnél pedig 

pihentünk egy kicsit. Ezután újult erővel 

indultunk tovább. A Bél -kő mellett 

megpihentünk és csak a kemény mag ment 

fel. Bélapátfalvára érve nagy sikert aratott a 

forrás hideg vize. Már olyan sokat sétáltunk, hogy vitt a lábunk magától, ezért gyorsan 

odaértünk a vasútállomásra, ahol pár perc után felszálltunk egy vonatra. Csöndes utazás volt 

kivételesen, mert mindenki megfelelően elfáradt.  

Egerbe érve boltba mentünk, majd elsétáltunk a Mátyás király úti koliba és a hátizsákok 

lepakolása után a Pozsonyira vacsorázni. Vacsora után visszamentünk a Matyira és hihetetlen 

jót aludtunk. Másnap a reggeli után a tavalyi történelem érettségi teszt kitöltésével 

próbálkoztunk. A következő két órában pedig a csapat egyik fele tanult, a másik fele filmet 



nézett. Ebéd után jött a várva várt demjéni fürdőzés. A gyalogtúra után a legjobb program! Pár 

óra fürdőzés, vízben üldögélés után visszajöttünk Egerbe és megvacsoráztunk. A hétvége 

folyamán rengeteg endorfint termelt a szervezetünk! Köszönjük! 
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