
10/A. osztály kalandja a Pádison 

2015. 09. 10.-én, csütörtök reggel indultunk útnak a Bihar-hegység felé, reggel 7 
órakor, a Cseresnyés Kollégium parkolójából. Körülbelül 3-4 óra utazás során jutottunk el egy 
Kiskoh nevű városkába, ahol első programként a Medve-barlangot látogattuk meg, ami 
Európa egyik leglátványosabb cseppkőbarlangja. Nevét a barlangban épségben megtalált 
barlangi medve csontvázról kapta, ami egy földrengés keletkezte barlangbejárat-elzáródás 
következtében maradhatott fent. A felső szintet jártuk körbe, ami kiépített és 847 km hosszú. 
Első részében megtalálható a legtöbb maradvány, a második a barlang kutatójának állít 
emléket a harmadikban pedig gyertyaszerű sztalagmitokat tekinthettünk meg. Az egyik 
cseppkőképződmény egy barlangból kimászni akaró medvére hasonlít. A legrégebbi 
cseppkövek 55 ezer évesek. Kora délután érkeztünk meg a szállásunkra, ahol túravezetőnk, 
Haller Mihály fogadott minket, így elfoglalhattuk a lakókocsikat, amik 600 m tengerszint 
feletti magasságban helyezkedtek el, és szemet gyönyörködtető kilátást biztosítottak. Délután 
könnyű túrára indultunk a Három Király vízeséséhez, ami a Bulbuci völgyön található, a Boga 
patak mellékvize. A víz folyása gyors és sok apróbb vízesés tarkítja. A Három Király három 
szintje közül az utolsónál a vízfüggöny mögé is be lehetett menni, ennél a lépcsőnél 20 m 
magasságból zuhan alá a víz. A másik kettő lépcsőt nehezebb volt megközelíteni. Este, a 
szállásra térve, helyi ételt, puliszkát fogyasztottunk, ami egy kukoricalisztből készült kásás 
étel és régen a szegény erdélyiek eledeleként szolgált. 

Pénteken a Csodavárhoz túráztunk, ami a Bihar-hegységben, a Pádis-fennsíkon 
található. A legmélyebben lévő pontja 950 méter, itt gyűlik össze a vidék vizeinek jelentős 
hányada. A dolina szélén a Portál lélegzetelállító látványa fogad. A 73 méter magas és 30 
méter széles bejárata egy hatalmas, gótikus kapura emlékeztet. Miután több órát töltöttünk el 
a barlangi patakban és tavakban túrázva fejlámpákkal és egyéb segédeszközökkel, egy 300 
méteres sziklafalat megmászva jutottunk el a kilátókhoz, ahol fantasztikus látvány fogadott 
minket. Szinte az egész hegységre ráláttunk. A fárasztó és veszélyes túra végén hazatértünk, 
és paprikás krumplit ettünk vacsorára. 

Szombaton a Szamos-bazárban, a Medúza-szorosban és a Boga patakmederben 
jártunk. A Szamos-bazár egy körút, a Pádis-karsztvidék egy kicsi része a Meleg-Szamos 
forrásvidékében, az itt található sziklafalak, sziklatornyok, vízesések, barlangok látványos 
együttese. Két jelentős látványosságot foglal magában: az Aragyásza barlangot és a Szamos 
kőközt. A barlang előrehaladott fejlettségi állapotban található és remekül szemlélteti, hogyan 
alakulhat át egy barlangrendszer hatalmas kanyonná. A barlang bejárata 15 m magas és 7 m 
széles, ovális alakú, elnyeli a Radesei patakot; egyetlen hatalmas járatból áll, alagútszerű 
képződmény, hossza 212 m, több hatalmas terem láncolata alkotja, melyekből kémények 
sokasága tör a felszín felé. A kanyon kijáratánál egy tisztásra juthattunk, ez egy növényekkel 
gazdagon benőtt sziklafal. Ezután egy kilátóhoz is elmentünk, ahonnan festői táj nyílt elénk és 
kilátást biztosított a bazár több barlangjára, mészkőépítményekre és hegygerincekre. A Boga 
forrása vízkitörés, a Pádis-fennsík vizeinek egy része. Vad, szorosokkal és vízesésekkel 
tűzdelt mellékpatakok sorakoznak, melyek közül az egyik mentén túrázott a bevállalósabb 
fele osztályunknak. Az 5 fokos patakban indultunk útnak, először csak bokáig érő vízben, 
köveken, és sziklákon egyensúlyozva, majd később nekivetkőztünk és kinek hasig, kinek 



derékig érő vízben sétáltunk a patakban. Egy kisebb vízi barlangrendszert is megcsodáltunk 
belülről. Végül átázottan, de már felöltözve túráztunk tovább a meredek sziklafalakon, mire 
visszajutottunk a gyönyörű Pádis-fennsíkra. Este a szálláson hangulatos, zenés és éneklős 
körülmények között sütögettünk, kiélveztük az utolsó együtt töltött esténk szépségét. A 
szálláshelyen a túravezetőnk fiával és ismerőseivel is megismerkedhettünk.  Az osztály jó 
hangulatban, közös kártyázásokkal és programokkal töltötte az estéket. 

Vasárnap reggel indultunk haza, picit megfáradva, nem túl nagy örömmel, ugyanis az 
osztály egyhangúan érezte és kimondta, hogy ez volt az eddigi legeslegjobb 
osztálykirándulásunk. A veszélyesebb túrák miatt mindenki igyekezett segíteni a másiknak, 
nem volt, akit hátrahagytunk volna. Még jobban összeszoktunk, összecsiszolódtunk, és 
elkezdtük érezni, hogy mi tényleg egy osztályközösség vagyunk, és roppant szerencsések, 
hogy egy ilyen Tanárnővel, ilyen szép helyekre eljuthattunk. Még a báli táncpartnerek is 
elkezdtek szerveződni. A sütésből-főzésből mi is sokszor kivettük a részünket, de köszönettel 
tartozunk a Tanárnő szüleinek érte. Természetesen a mosogatást is minden nap beosztottuk, 
így mindenki végzett egy kis munkát. 10 óra felé indultunk haza, egy 4 órás buszút várt ránk. 
Itthon mindenki egyből mesélésbe lendült a családjának a fantasztikus kalandjainkról. Tervek 
is születtek: a 10. érettségi osztálytalálkozónkon vissza szeretnénk térni a Pádisra. Az egész 
osztály nevében köszönjük mindenkinek a lehetőséget, hogy egy ilyen életre szóló élményben 
vehettünk részt, ami mindenki számára emlékezetes marad!  
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