
Élménybeszámoló: 

Már mindannyian vártuk, hogy nyolc óra legyen, és elindulhassunk úti célunk felé. Eljött a 

várva-várt pillanat, nyolcat ütött az óra, végre elindultunk. Útközben elfogyasztottuk a 

reggelinket és jókat beszélgettünk, így hamar eltelt a két órás utazás, és megérkeztünk 

Miskolcra, amit oly izgatottan vártunk. 

Miskolcon a kisvasútállomáshoz mentünk, 

ahol kaptunk néhány információt a 

helyszínekről, amiket látni lehet a 

kisvasútról. Pár percen belül jött is a 

kisvasút, felszálltunk rá és indultunk is. A 

kisvasútról tényleg láthattuk ezeket a 

helyeket, szépek voltak. Miközben 

haladtunk következő úti célunk felé, 

átmentünk két alagúton is, ahol sötét volt és furcsa sikolyokat hallottunk. Izgalmas utunk után 

megérkeztünk következő úti célunkhoz, Garadnához. Itt leszálltunk, és elmentünk az erdőbe 

túrázni egy jót, háromféle út lehetőség is volt. Túrázás közben találkoztunk pár erdei állattal, 

de szerencsére nem medvékkel. A hosszú és kellemes túrázás után megérkeztünk Lillafüredre, 

egy vendéglőbe, ahol finom, meleg ebédet fogyasztottunk el. Ebéd után volt egy kis 

szabadidőnk, amit mindenki jól eltöltött. Voltak, akik nem bírták ki egy jó kis fagyi nélkül, és 

voltak, akik nem tudtak ellenállni a 

boltokban lévő apróságoknak. Miután 

mindenki megvette, amit a szeme kívánt, 

elindultunk következő úti célunkhoz. Nem 

sok utazás után meg is érkeztünk 

Miskolctapolcára, a bobpályához, amit már 

nagyon vártunk. Meg is vettük a jegyeket 

és már be is ültünk a bobokba, hogy végig 

mehessünk a bobpályán. Majdnem a 

bobpálya végén volt egy fényképező, ami mindenkiről képet csinált. Ahogy végig mentünk a 

bobpályán és kiszálltunk a bobból, mentünk is, hogy megnézzük a képeket. Voltak, akik 

vicces arcot vágtak a fotó kedvéért, voltak, akik aranyosan belemosolyogtak a fényképezőbe 

és voltak a szégyenlősebbek, akik inkább eltakarták arcukat. Mindenesetre a képeken jót 

mosolyogtunk, amint megtaláltuk magunkat rajtuk. Persze voltak a bátrabbak és aktívabbak, 

akik több kört is mentek a bobbal, de voltak, akiknek egy kör is bőven elég volt. Mikor 



mindenki kibobozta magát, elindultunk hazafelé. Hazafelé kaptunk még egy kis 

túlélőcsomagot, amiben volt innivaló és ennivaló is. Majd tettünk egy kis kitérőt is, aki még 

éhes vagy szomjas volt, vehetett magának egy kis ennivalót vagy innivalót. Pihentünk egy 

kicsit, és folytattuk utunkat hazafelé. A 

hazafelé vezető úton már csendesebbek és 

nyugodtabbak voltunk, hiszen kellemesen 

kifáradtunk a túrázás és a bobozás után. 

Végül hazaértünk. Ez a nap mindenki 

számára nagy élvezeteket nyújtott. 

Felejthetetlen élményekkel gazdagottunk, 

amiket nem fogunk elfelejteni. 
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