
Szakkollégiumi kirándulás egy kollégista szemszögéből 

2021. szeptember 25 -26. 

Mindenki nagy izgalommal készült az őszi szakkollégiumi kirándulásra. Szeptember utolsó hétvégéjén 

az időjárás sem okozott csalódást, mert szikrázó napsütés, 20 fok fölötti hőmérséklet, egyszóval 

remek kirándulóidő várt a 40 diákra és a két kísérő pedagógusra, Dobos László és Kovács Attila tanár 

urakra. 

Az 1. napon Ipolytarnóc volt az egyik uticél. Az Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi 

területen egy 17 millió éves „időutazáson” vettünk részt. A látogatóközponton kívül lombkorona – 

ösvény, geológiai tanösvény és 4D – s mozilátogatás  szerepelt a programban. Cápafogak, kövesedett 

fák, levéllenyomatok és ősállati lábnyomok között vezetett utunk, melynek végén a Lombkorona 

kávézóban fáradtan, de „ősvilági információkkal” kellőképpen ellátva fogyasztottuk el a közös 

ebédet. A nap 2. felében Hollókő jelentette a további programot. Ez a Nógrád megyei kis falu 1987 

óta az UNESCO világörökségi listáján is szerepel, így méltán tekinthető világhírűnek és turisták által 

sűrűn látogatottnak. A 17-18. században kialakított falu („Ófalu”) hagyományos településformáját 

sikerült eredeti állapotában megőrizni. A település napjainkra sem vált Szabadtéri Múzeummá: 

mindmáig élő, lakott település. Hagyományőrző lakói az épületek nagy részét jelenleg is 

rendeltetésszerűen használják. Kis csapatunk ebben a festői környezetben tölthette és élvezhette a 

kellemes nyárutót. 

A 2. napon az Aggteleki Nemzeti Parkban volt lehetőségünk túrázni. A hosszú buszút után szinte 

felfrissülésként hatott az a 100 perces 2,3 km – es túra, amelyet a Vörös – tó barlangban 

teljesítettünk. A Baradla – barlang leghosszabb szakaszán barangoltunk, színpompás 

cseppkőoszlopok, zászló-, függő- illetve állócseppkövek között vezet az út, mely érintette 

Magyarország legmagasabb állócseppkövét, a 19 méter magas Csillagvizsgálót. Közelről láthattunk 

egy Sárkányfejet is, valamint a barlang legnagyobb termét, az Óriások termét, ahol Vangelis szinte 

földöntúli zenéjére a barlang akusztikájából kaptunk ízelítőt. 

Ezúttal sem maradt ki a régió gasztronómiája: egy környékbeli étteremben kedves kiszolgálás mellett 

kóstolhattuk a helyi ízeket. 

Vasárnap este fáradtan, de - talán nem túlzás azt állítani – életre szóló élményekkel tértünk vissza a 

kollégiumba. A takarodó után azzal az ígérettel hajtottuk álomra a fejünket, hogy tavasszal újra 

csatlakozunk egy hasonló jellegű szakkollégiumi programhoz. 


