
A 7. a legjobb osztálykirándulása

2008.  június  7-én,  szombaton  reggel  fél  7-kor  indultunk  az  iskola  elől  a 

várva-  várt  25  fős  osztálykirándulásunkra.  Úti  célunk:  Aggtelek  és 

Miskolctapolca.  Kísérőink:  osztályfőnökünk,  Berente  Imre  tanár  bácsi,  Bús 

Nikoletta  tanár  néni  és  Tóth  László  tanár  bácsi.  Nagyon  jó  hangulatban  telt 

el az odavezető három és fél órás út.  

Először  az  Aggteleki 

cseppkőbarlangba  mentünk,  ahol 

idegenvezetőnk  segítségével 

tekintettük meg a cseppköveket.  

Először  a  Teknősbéka  –  termet 

néztük  meg,  ahol  különféle 

ál latfigurákat  alkotott  a  természet. 

Ezután  a  hangversenyterembe 

érkeztünk,  ahol  a zene segítségével mutatták be a különböző szinteket.  Itt  ma 

is  tar tanak  hangversenyeket.  Idegenvezetőnk  elmondta,  hogy  1mm  cseppkő 

20  év  alatt  keletkezik.  Ezért  nagyon  kell  vigyázni  a  cseppkövekre  és  nem 

szabad megérinteni sem!

A  barlangban  több  barlangi  tavat  is 

láthattunk.  Ezeken  kívül  még  sok 

nagyon szép termet.

Sajnos  csak  1  denevérrel 

találkoztunk.  Láttunk  viszont  sok 

szép  cseppkőből  készült  figurát.  Az 

idők  folyamán  az  emberek 

fantázianevekkel  látták  el  a 

cseppköveket. 

Kifelé már a legújabb kivezető úton jöttünk ki a Szlovák oldalon.

Ezután, mindenki kapott egy órát, hogy társával vásárolhasson a bazársoron.



Körülbelül  negyed 2 felé  indultunk el 

Miskolctapolcára.  Az  út  megint  jó 

hangulatban  telt  el .  Három  óra  körül 

ér tünk  oda,  ahol  Berente  tanár  bácsi 

ismertette:  a  lányok  Niki  nénivel,  a 

fiúk,  pedig  Laci  bácsival  lesznek. 

Háromnegyed  6-ra  kint  kell  lennünk, 

tehát 5 óra felé ki kell  jönni a vízből.

Gyors  átöltözés  után  a  ruháinkat  és  az  ér tékeinket  betettük  az  er re  szolgáló 

kisszekrénybe.  Ezután  jöhetett  a  tusolás  és  az  úszás.  Voltunk  az  úgynevezett 

„Neonos" szobában, a hideg és meleg 

vízben  egyaránt.  A  legjobb  volt  a 

„Vízi  örvény".  Gyönyörű  volt  az 

egész  barlangfürdő,  er ről  a 

különböző  megvilágítások  is 

gondoskodtak. Gyorsan eltelt a 2 óra. 

Kijöttünk a vízből,  majd öltözés után 

az  aulában  vártuk  meg  egymást,  ahol 

mindenki  fél  6-ig  ehetett  –  ihatott, 

beszélgethetett.  6  órára  jött  ér tünk  a 

busz és indultunk hazafelé. Visszafelé 

jókat  beszélgettünk,  meséltük 

egymásnak  az  emlékezetes 

élményeinket.

Egy  kicsit  fáradtan,  de  sok  –  sok 

élménnyel  gazdagodva,  körülbelül  8 

órára  érkeztünk  haza.  Azt  hiszem  mindannyiunk  nevében  mondhatom,  hogy 

az eddigi kirándulásaink közül ez volt a legjobb!

Cz i fra Anita
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