
Osztálykirándulás 

Biciklizés 

Reggel 9-kor indultunk az iskolából Ópusztaszerre. Az út zökkenőmentesen zajlott a láncleeséseket 

leszámítva. Mindszenten átkompoztunk a baksi oldalra, ezután Ópusztaszer felé vettük az irányt. A 

töltésről letérve egy sáros erdei útra tévedtünk, ahol az esések sem maradtak el esések, hiszen 

néhányan egymásnak mentek. Utána megérkeztünk az úticélunkhoz, azaz az ópusztaszeri 

csillagösvényhez. Pár óra elteltével visszaindultunk Mártélyra, ahol a szállásunk volt és kitudtuk pihenni 

a fárasztó napot. Másnap reggel, aki szeretett volna, elment kerülni egyet a biciklivel, vagyis elment a 

boltba vagy a vízpartra. Ezután következett a Paintball, ahová gyalog mentünk. Megebédeltünk és 

visszaindultunk Vásárhelyre. A visszaút is zökkenőmentesen zajlott. 

Csillagösvény 

A csillagösvényhez vezető út nagyon kalandos volt. A sok kerékpározás után az egész csapat 

megpihent. A nagyon jó osztályfőnökünk felajánlott egy olyan lehetőséget, amely számunkra 

visszautasíthatatlan volt. Földrajz 5-öst kapott az a kiváló csapat, aki elsőként kijutott. (ezek nem mi 

voltunk) A labirintusban nagy volt a feszültség, mert nehezen találtuk meg a kivezető utat. Végül 

mindenki kijutott és sikerrel zártuk ezt a napot, de voltak, akik bent ragadtak és a fiúk segítségével 

kijutottak. 

Nyársfaragás és tűzgyújtás 

A fiúk bicskát fogtak és bementek az erdőbe. Elég könnyen találtunk nyársnak valót. A lányok eközben 

elkészítették a sütnivalókat. Ezután a fiúk megcsinálták a nyársakat, kisebb sérülés árán. Néhányan 

megpróbáltak tábortüzet gyújtani, ami nem sikerült, de aztán megérkezett Berecz tanár Úr, aki segített 

ebben. Mikor már kellően parázslott, elkezdtük a sütést. Volt, aki kenyeret sütött, volt aki hagymát és 

paprikát, a legtöbben kolbászt, virslit, szalonnát fogyasztottak. 

Sütögetés 

Elosztottuk a feladatokat fiúk és lányok között. Amíg a fiúk elmentek fát keresni nyársnak és tüzelőnek, 

addig a lányok apróra vágták a sütéshez szükséges alapanyagokat: szalonna, kolbász, hagyma, paprika, 

uborka, virsli. A tűzgyújtás és a nyársfaragás után elkezdtük a sütést. A tűz melletti beszélgetés közben 

megsült a vacsora. Ezután az Ifjúsági szálló alatti asztaloknál elfogyasztottuk a vacsorát. Többen 

visszamentek a tábortűzhöz mályvacukrot sütni. Ez fél óra alatt elfogyott, ezért almát tűztünk a 

nyársakra. Sajnos 3 almából kettő beleesett a tűzbe. A tűz melletti ismerkedést, beszélgetést követően 

ellocsoltuk a tüzet és aludni tértünk. 

  



Paintball 

Szombat reggel 11-re mentünk paintball-ozni. 3 csapatra váltunk szét. Az első két csapat felvette a 

védőruhát, majd ismertették a játékszabályokat. Ezután kiosztották a lőfegyvereket és indulhattunk a 

pályára. Elkezdődött a harc. Voltak rutinosabbak, akik a sípszó után rögtön támadásba lendültek. A 

pirosok és a feketék játszottak egymás ellen, majd a győztes csapat megmérkőzött a kimaradt 

játékosokkal. Akiknek elfogyott a töltényük, azok automatikusan kiestek a versenyből. Lehetett venni 

plusz lövedéket, akinek elfogyott és szeretett volna tovább paintball-ozni. A lányok többsége kiszállt, 

mert nem nyerte el a tetszésüket a játék. A legtöbb fiú bent maradt, és lelkesen harcolt az ellenséges 

csapattal szemben. Öt, hat menet után összepakoltunk, visszaadtuk a védőfelszerelést és mentünk 

vissza a Bodnárba ebédelni. Nagyon éhesek voltunk, így örültünk mikor megérkezett az ebédes kocsi. 

Rögtön megéreztük a Gyros illatát és neki is kezdtünk azon nyomban. Hihetetlen gyorsan megettük, 

azután felültünk a biciklikre és indultunk haza Mártélyról Vásárhelyre. 

 


