
Osztálykirándulás 

12.A 

2016.szeptember 15-16. 

 

Az érettségi tanévében várható sokféle anyagi kiadás miatt a 12.A osztály az idén csak 

egy kétnapos kiránduláson vett részt. Legalábbis ezt hittük, amíg meg nem tudtuk, 

hogy október végén 5 napot tölthetünk majd Erdélyben. 

Fájó volt szembesülni a ténnyel, hogy talán ez az utolsó közös kirándulásunk így 

együtt és azzal, hogy jövőre már nem lesz részünk hasonlóban. Az immár nyolcadik 

éve összeszokott csapatunk utolsó előtti kirándulásának célpontja Mártély volt. A 

kijutást mindenki maga oldotta meg. Az osztály java biciklivel kitekert, de voltak 

néhányan, akik autóval érkeztek meg szállásunkhoz a Bodnár Bertalan 

Természetvédelmi Központhoz.  

Az időjárás szerencsére nem szólt közbe és tekintve, hogy sátrakban aludtunk 

valamint, hogy a legtöbb program a szabad ég alatt volt, a szép, napos idő igen pozitív 

fejlemény volt. Megérkezésünktől számítva körülbelül egy óra alatt mindenki 

felállította sátrát. Ezt követően egy nagyobb árnyékos hely alatt csoportosultunk és a 

szalagavatós tervekről diskuráltunk. 

 A délután további részében kenukat béreltünk és a Tisza felségvizére eveztünk. 

„Partraszállás” után különféle általunk kitalált csapatépítő játékot játszottunk, 

beszélgettünk, csodájára jártunk a „Hédis” meleg szendvicseknek.  

Eljött az este és vele együtt kísérő tanárunk is Lakatos Tóth István. Nagy örömünkre 

szolgált, hogy tanár úr gondolva ránk rengeteg chipset hozott magával.  

A tűzrakással is megvoltunk már, mikor Csorba Emese tanárnő jelezte, hogy rengeteg 

paprikás krumpli maradt ki és a vendégeinek tekint minket vacsorára. A közösen 

elfogyasztott vacsora után elmosogattunk, elpakoltunk, majd folytatódott a 

szórakozás. Este mindenki visszavonult a saját sátrába, ahol folytatódtak a késő 

estébe nyúló beszélgetések.  

A másnap reggel sose könnyű, most se volt az, de a tűz melegénél elfogyasztott 

reggeli, valamint a társakkal való közös ébredezés valamelyest könnyebbé tette. 

Elindulás előtt még megbeszéltünk néhány fontosabb dolgot, majd ki-ki ahogy jött, 

úgy távozott is 13:00 óra körül. 

Összegezve idei Mártélyi kiruccanásunk sem lóg ki eddigi színvonalas kirándulásaink 

sorából. Mint mindig most is mindenki jól érezte magát. 

Lele Kristóf 


