
Országjáró kirándulás 

A felső tagozatos tanulók lehetőséget kaptak arra, hogy részt vegyenek az országjáró 

kiránduláson, ami idén is megrendezésre került. Az utazás célpontja az Északi-középhegység 

volt.   

Busszal indult el a 29 gyerek és a két 

tanárnő, Mariann néni és Hédi néni a 

felső tagozat épülete elől. Bár az idő 

elég rossz volt, mindenki boldogan várta 

az elkövetkezendő három napot. Első 

állomásunk Eger volt, ahol némi pihenő 

után megnéztük a Bazilikát, majd a 

várost fedezhettük fel csapatokban, 

miközben egy 13 kérdésből álló 

feladatlapot kellett kitöltenünk. 

Szerencsénkre elállt az eső, így utunkat 

kényelmesen folytathattuk. Két 

csoportra oszlottunk, mert míg mi, a nyolcadikosok és Hédi néni a Szemfényvesztőbe 

mentek, addig a többi gyerek és Mariann néni az egri várat csodálhatta meg. Visszatérve a 

Szemfényvesztő kalandunkra, nagyon élveztük a vaksötétben, botokkal való tapogatózást, a 

labirintusból való kitalálást és a vásárlást. Ezután szabad foglalkozás, városnézés, sétálás, 

vásárlás következett.  Ami mindenkinek a nap tetőpontját jelentette, mikor elindultunk az 

aznapi szállásunkra, Aggtelekre. A kicsomagolás előtt még elmentünk vacsorázni, ahol 

nagyon finom Bolognai pennével vártak bennünket. Az evés után mindenki elfoglalta a saját 

kis faházát, melyek mind 4 személyesek voltak. Bár az időjárás igencsak hideg volt, a látvány 

csodálatos. 

 Egy több-kevesebb alvással töltött este 

után hét órakor keltünk. Gyorsan 

felöltöztünk, becsomagoltunk a 

bőröndökbe és utazótáskákba, és a 

hidegtálas reggeli után már várt ránk 

egy újabb fantasztikus program. A játék 

neve soft-csúzli volt.  Ennek a lényege, 

hogy két csapatra voltunk osztva, egy 

pirosra és egy kékre, a fehér csapat a 

labdaszedő volt. A 10-10 fő egymással 

szemben állt egy csúzlival, három 

kislabdával és egy szalaggal, 

mindenkinek volt egy párja. Egymást 

kellett lőni. Némi pihenő után az 

Aggteleki-cseppkőbarlangban tettünk egy túrát, ahol a különböző termeket mutatták be 

nekünk és egy fényjátékon is részt vehettünk. Az aznapi ebédünk gulyásleves és túrós tészta 



volt.   Ezután a Diósgyőri várat néztük meg, majd Lillafüredre utaztunk, ahol a zsibvásárokban 

mindenki kedvére költekezhetett. Vacsorára sült csirkét, sült krumplit, rizst és savanyúságot 

kaptunk üdítővel.  Szállásunk aznap Miskolctapolcán volt, egy Junior Üdülőparkban. A szobák 

4 és 6 fősek voltak mikróval, televízióval, zuhanyzóval, WC-vel, szárítóval felszerelve.  

Másnap reggel szintén 7 órakor keltünk, 

reggelire virslit kaptunk mustárral és 

ketchuppal. A délelőttöt a miskolctapolcai 

barlangfürdőben töltöttük, ahol 

sodrófolyosó, masszázs és különböző 

medencék voltak kialakítva. Ebédre 

gyümölcslevest kaptunk tejszínhabbal, 

rántott húst sült krumplival és uborkával. 

Utolsó állomásunk a gyöngyösi Mátra 

múzeum volt, ahol a természettudományi 

részleget és a Pálmaházat tekintettük meg. A vacsorát egy pizzériában szolgálták fel, minden 

gyerek sonkás, sajtos pizzát kapott, majd ezután haza indultunk. Összességében ez egy 

fantasztikus és élményekkel teli kirándulás volt, mindenki nagyon jól érezte magát. 

Hajnal Barbara 8. osztályos tanuló 
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