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Június 5-én a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolából negyven szerencsés diák – 

köztük én is – részt vett a „Mert megérdemlem” nevű jutalomkiránduláson, amit az 

Alapítvány Létavértesért és „A Korszerű Iskoláért” Alapítvány támogatott. A 

kiránduláson azok a diákok vettek részt, akik tanulmányi eredménye kitűnő vagy jeles, 

valamint versenyeken szép eredményeket értek el. 

Szilvásváradra mentünk a Szalajka-völgybe. Először úgy tűnt, hogy az egész kirándulást 

el fogja mosni az idő, de az érkezés előtt körülbelül egy negyedórával elállt a szakadó eső 

és kisütött a nap. Szerencsére a reggeli rossz idő nem tudta elmosni a parkot, így minden 
megtervezett dolgot meg tudtunk valósítani. Először kisvonattal szeltük be a völgy egy 

részét. Sok kép készült az elsuhanó tájakról és a hatás kedvéért még jó páran a Megy a 

gőzöst is elénekeltük. Utána az Istállós-kői ősember barlangot vettük célba. A felfelé 

vezető út eleje volt egy kicsit sáros és csúszós, de utána már csak a meredekség okozott 

gondot. Fentről a völgy csak még szebb és érdekesebb volt. A barlang, amiben 

kétszázezer évvel ezelőtt éltek az ősemberek sötét, mély és egy kicsit hűvösebb volt.  

A barlangot követően a Fátyol-vízesést néztük meg, ami szintén szép és érdekes 

természeti látvány volt. Utána egy hosszú séta vette kezdetét. Útközben a régi időket 

felelevenítő Queen zenék szóltak, amit minden tanár és diák élvezett. A Szikla-forrásnál 

ismét megálltunk képeket készíteni, gyönyörködni, halakra vadászni és pénzérmeket 

bedobálni, abban reménykedve, hogy kívánságaink teljesülni fognak.  

A következő megálló a Szabadtéri Erdei Múzeum volt, ahol megismerkedtünk a régi 

erdei mesterségeket űző emberek életével, a feldolgozásra és szállításra használt 

eszközeikkel, illetve hogy milyen házakban éltek a családjukkal.  

Ezután újabb hosszú utat kellett megtennünk. Itt már egy kicsit fáradtak és éhesek 

voltunk, ezért lassabban és csendesebben baktattunk végig az úton. A Honfoglalás korát 

megörökítő Kárpátok Őre emlékműnél ismét megálltunk, hogy csoportképet készítsünk 

és hogy megcsodálhassuk eme emlékőrző szobrot. Az ebédre felszolgált hideg 

meggyleves teljesen felfrissített minket, a rizs is finom volt, de azért a rántott hús 

mindent vitt. A finom ebéd után egy órát kaptunk, hogy a bazároknál nézelődjünk vagy 

bobozzunk. Az utóbbit most a fáradtság miatt kihagytam, így arról nemigen tudok írni. 

Hazafele menet a felsősök és a tanárok már teljesen fáradtak voltak, azonban a kicsik 
továbbra is olyanok voltak, mint az energiabombák. Másnapra a fele társaságnak fájt a 

lába a sok sétától és mindenki, aki nem volt a kiránduláson arról kérdezősködött, hogy 

milyen volt Szilvásvárad, s mi boldogan mondtunk el nekik mindent.  

Örültem, hogy az utolsó általános iskolás tanévemben részt vehettem ezen a 

kiránduláson, mert ez is egy hatalmas és boldog emlék marad számomra. 
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