10.A osztálykirándulás Zebegény- Nagymaros- Visegrád
Csütörtökön egy korai órában indultunk neki a kirándulásnak. Először Szeged, majd Zebegény felé
vezetett első utunk. Pár óra vonatozás után meg is érkeztünk és elfoglaltuk a szállást, majd egy rövidke
épp csak bemelegítő túrát tettünk. Még mielőtt véget ért volna az első nap egy hatalmas Activiti partyt csaptunk. Második napunk sokkal programdúsabb volt, szinte az egész napot Visegrádon töltöttük.
Megnéztük a Mátyás-palotát, ahol igen részletes és érdekes előadást hallhattunk az egyes termekről
és a korabeli szokásokról. Ezután a Salamon-toronyban folytattuk napunkat. Itt egy fegyverbemutatón
vehettünk részt és ki is próbálhattuk azokat. Majd miután mindent körbejártunk a toronyban
elindultunk gyalog fel a Fellegvárba. Szinte egészen fel a várig négykézláb másztunk, olyan meredek
volt, de megérte. Csodálatos kilátás tárult elénk. Beláthattuk egész Visegrádot, a Dunára is
szívmelengető volt letekinteni főleg akkor, amikor a Nap már épp lebukóban volt. Miután kicsodáltuk
magunkat átkompoztunk Nagymarosra, ahol vonatra pattanva ismét Zebegényben voltunk, de nem ért
itt véget a napunk. Közösen főztük meg bográcsban a vacsoránk. Igazi tábor hangulat volt, tábortűz,
egy jó közösség. Bátran kijelenthetem, hogy ez volt az esténk csúcspontja. Ezután az alvásra került
volna a sor, de az időjárás nem volt a barátunk. Éjjel közel fagypont körül mutatott a hőmérő és
mindenki, ami ruhája volt, vagy kapott a másiktól magunkra vettük. Megélni nem volt a legjobb, de jó
emlékként és nevetve gondolunk rá vissza. Elérkezett az utolsó nap és búcsúzásként ismét megtettünk
egy túrát. Sosem volt még ilyen izgalmas és kalandos túránk, ugyanis út közben voltak részek, ahol egy
rossz lépés és a mélyben találjuk magunkat, de egységben az erő. Emiatt is, miután felértünk a csúcsra
nem fordultunk vissza, hanem túrajelzésen kívül barangoltunk az erdőben még egy kis ideig-óráig, de
kitaláltunk. Visszamentünk a szállásunkra, összecsomagoltunk és vonatra szállva hazafelé vettük az
irányt. Ez lenne a mi kirándulásunk története, de sokkal több minden volt számunkra, mint egy szimpla
kis kiruccanás…

