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2014. szeptember 25-én reggel 8 órakor indultunk el kirándulni a Népkert-állomásról. 
A vonaton mindenkinek volt helye. Először Szentesen szálltunk át, majd Szajolon, 
Hatvanban, Egerben, végül leszálltunk Szilvásváradon. Egerben meglátogattuk a 
bazilikát, amit belülről is megcsodáltunk. Onnan mentünk Szilvásváradra. A 
szállásunk a vonatállomástól úgy 20 percre volt. A séta alkalmával megcsodálhattuk 
a falu minden részét, ami kifejezetten jól is esett a társaságnak, mivel a csomagjaink 
nem voltak nehezek, a hegyi levegő pedig mindenkinek jót tett. A szállásunk neve 
Élménybázis, ahol faházakban laktunk. Egy faházban 4 szoba volt, mindennel 
felszerelve a vízmelegítőtől a televízióig. Első nap az érkezés és a bepakolás után a 
kilátóba szerveztünk egy kis túrát. Út közben megfigyeltük a hegyi növényeket, 
amelyekre már itthon biológia és földrajz órákon felhívták a figyelmünket. Az ösvény 
elején a Bükköt felépítő kőzeteket mutatták be táblákon, némelyeket meg is lehetett 
nézni, fogni. A kilátóból be lehetett látni az egész környéken, még a Mátra is látszott 
a Kékessel. Miután megcsodáltuk a kilátást, visszamentünk a faluba vacsorázni. Az 
étterem, ahol ettünk, nagyon otthonos, családias hely volt, kedvesek voltak a 
pincérek és finomak az ételek. Az estét az osztály a tábortűz mellett töltötte 
beszélgetéssel, énekléssel. 

 Másnap reggeli után kisvasúttal mentünk el a Goriette-tisztásig.  Onnan felmásztunk 
az istállós-kői barlangba, ahol leültünk, sétálgattunk, kellemesen eltöltöttük a 
délelőttöt. Lefelé jövet az erdei iskolát is végigjártuk, ahol sok érdekes információval 
gazdagodtunk az állatokról, a fákról, a fafeldolgozás „művészetéről”. A Szalajka-
völgyben tett sétánk után délután szabad program volt. Egyesek boboztak, mások 
ettek valamelyik étteremben, néhányan pedig a kalandparkban próbáltak túljutni az 
akadályokon. Vacsora előtt bevásároltunk, hogy este a tábortűznél sütögethessünk 
is. A vacsora nagyon finom, így várni kellett egy kicsit, hogy újra megéhezzünk. Az 
esti tábortűznél remek volt a hangulat, ki-ki sütött, amije volt, és jóízűen megettük. 
Nagyon jó volt, hogy az osztály így összekovácsolódott ezek alatt az esték alatt. 

Szombaton reggeli előtt összepakoltuk a holmijaink nagy részét, reggeli után pedig 
kitakarítottunk magunk után. Amikor már elég nagy volt a rend, elsétáltunk egy 
kastélyszállóhoz, körbenéztünk a kertben, majd visszamentünk a szállásra a 
csomagjainkért. Mielőtt felszálltunk volna a hazafelé jövő vonatra, ettünk rétest egy 
ottani rétesházban. Vásárhelyre negyed 10-kor érkeztünk meg. 

Összességében ez a kirándulás több szempontból is jó és hasznos volt: bővítette a 
biológiai és földrajzi ismereteinket, új élményeket nyújtott, összekovácsolta a 
társaságot, és nem utolsó szempont az sem, hogy végre együtt is pihenhettünk egy 
kicsit az iskolától távol. Ezért megérte várni. 


