A 2016 -os tanulmányi kirándulás
Erre a csodálatos kirándulásra 2016.05.26 -án került sor, egy
csütörtöki napon. Reggel 7 órakor indultunk, vagyis csak indultunk volna,
ugyanis Betti néni csomagja eltűnt. Emiatt a kis incidens miatt egy óra
késéssel tudtunk csak elindulni, de szerencsére meg lett a Tanárnő
csomagja. Bepakoltuk a dolgainkat a buszba, üdvözöltük a buszsofőr
bácsit, és elindultunk a kirándulásra.
Az első megálló a Mátra Múzem volt. A hely egy nagy Tölgyfa köré
volt építve, ahol aszerint voltak kiállítva az állatok, hogy melyik szinthez
tartoznak a fa alapján. Ez nagyon szép és érdekes hely volt.
A következő megálló a Kékes tető volt. A Kékes 1014 méter magas, de a
felét busszal tettük meg, a másik felét pedig gyalog. Itt felmentünk
egy kilátóra is, amiről egy csodaszép látvány tárult elénk a tájról.
Lejöttünk a kilátóról, és ott kaptunk egy kis szabadidőt, amit arra
fordítottunk hogy a kis standoknál vásároljunk magunknak amit
szeretnénk.
Ezután következett Eger, a Botax Motel, ahol a szállásunk volt. Itt
körülbelül 10 percet töltöttünk, lepakoltuk a csomagjainkat, és együtt
az osztállyal elindultunk a várost megnézni. Itt megnéztük a Bazilikát,
majd utána a lépcsőn Gábos Lilla előadását hallgattuk meg Egerről.
Ezután elmentünk a Dobó térre, ahol fagyizhattunk és egy ifjú párral
fotózkodtunk. Ezután visszamentünk a szállásra, ahol este már szabad
program volt. A fiúk fociztak a lányok pedig nézték őket ahogy
játszottak. Majd ezután nem sokkal elmentünk aludni.

Másnap az első megállónk Eger vára volt, ahol egy idegen vezető
bemutatta nekünk a várat, ami nagyon érdekes volt, és nagyon nagy. Itt
néztünk viszassszobrokat is, amik olyan embereket ábrázoltak akik Eger
váráért harcoltak, például: Bornemissza Gergelyt, illetve Dobó Istvánt
is. Valamint néztünk egy 3D-s mozit ami a magyar történelemről szólt.
Itt ettünk ebédet is.
A következő megállónk Szilvásvárad volt, ahol egy tanösvényen
kisvasúttal mentünk fel. Itt megnéztük az Ősember barlangot, majd a
fátyolvízesést, illetve a pisztrángos tavat.
Ezután visszamentünk a szállásra, ahol nem igazán tudtunk pihenni, mert
más iskolához tartozó fiúk nem hagytak minket aludni. Ezen a ponton
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összetartóak tudunk lenni komoly helyzetekben, ugyanis az osztálybeli
fiúk felváltva őriztek minket lányokat éjjel, hogy tudjunk pihenni.
A harmadik napon reggel 7 órakor pakoltuk össze a dolgainkat,
reggeliztünk, majd elindultunk az utolsó megállónk felé, az Aggteleki
cseppkőbarlanghoz. Ez nagyon érdekes és szép barlang volt. Ezután
indultunk el hazafelé. Kora este érkeztünk meg az iskola elé, körülbelül
18 órakor, ahol már szüleink vártak ránk.
Köszönjük szépen Betti és Márti néninek ezt a csodás kirándulást,
Robi bácsinak, a buszsofőrnek, hogy elvitt minket, és nagyon rendes volt
velünk, valamint a fiúknak, hogy megvédtek minket lányokat, hogy ki
tudjuk pihenni magunkat. Nagyon szép tájakat, illetve helyeket jártunk
be közösen, ami örök emlék marad számomra.
Koncsik Zsófi

