A 10. B osztálykirándulása

A vonat, amivel Szegedre mentünk reggel hétórakor indult Vásárhelyről.
Indulás előtt bepakoltuk a hálózsákjainkat a kocsiba, amiben a vacsoráink hozzávalói is voltak,
mivel azok külön jöttek az osztályfőnökünk férjének vezetésével. Miután beértünk Szegedre,
átszálltunk egy másik vonatra, amivel Budapestig mentünk. A kabinjainkban jókat
beszélgettünk, majd miután beértünk a fővárosba az átszállás előtt még volt egy kis időnk,
úgyhogy néhányan elmentünk a McDonald’s - ba ennivalóért, de voltak, akik ott maradtak az
állomáson vigyázni a táskákra. Ezután már csak egy átszállásunk maradt Szobon, ahonnan már
busszal mentünk tovább. Ilyenkor már mindenki csak az ablakokon bámult ki, olyan szép volt
a táj. Ahogy megérkeztünk, kiválasztottuk magunknak, ki melyik szobában és melyik ágyon
alszik és átöltöztünk túra ruhába, már mentünk is egy rövidebb túrára. Miközben sétáltunk,
beszélgettünk és csodáltuk az erdő szépségét. Visszafelé úton már elkezdett csöpörögni az eső,
de szerencsére nem nagyon áztunk el, és viszonylag szárazon visszaértünk a szállásra, ahol
nekiálltunk pucolni és felvágni a hozzávalókat a paprikás krumplihoz. Az egész osztály ott ült
a konyhában a hosszú asztalnál, és segített. Miután jóízűen megettük a jól kiérdemelt
vacsoránkat, mindenki elmosogatta a saját tányérját és poharát. Vacsora után páran letusoltak,
de néhányan elmentünk sétálni, mivel meg akartunk találni egy focipályát és egy
szabadszínpadot. A társaság fele feladta és visszament tusolni és átöltözni, de voltak, akik
megtalálták a keresett helyeket. Miután mindenki megmosakodott és átöltözött elkezdtünk
társasjátékozni, ami olyan élvezetesre sikerült, hogy a végére már majdnem az egész osztály
beszállt. Többségünk elég sokáig fenn maradt játszani, úgyhogy másnap picit fáradtan
ébredtünk. Amint mindenki megreggelizett már öltöztünk is fel és indultunk a NagyHideghegyet megmászni. Az egész túra nagyon fárasztó volt, mivel odafelé úton végig felfelé
kellett gyalogolnunk. Sokszor meg is kellett állnunk pihenni és összevárni azokat, akik picit
lemaradtak. Annak ellenére, hogy nagyon fárasztó volt a túra, teljesen megérte a sok gyaloglás,
mert az erdő gyönyörű volt és még pár szalamandrát is láttunk. A hegytetőn is olyan elképesztő
kilátás tárult elénk a hegyes vidékről, amilyet az alföldön sose láthatunk. Miután a tetőn jól
kipihentük magunkat, ettünk és ittunk, elindultunk visszafelé. Bár a lefelé menés is kimerítő
volt, főleg mert koncentrálnunk kellett, nehogy megcsússzunk, még mindig könnyebb volt,
mint az oda út. Mire visszaértünk a szállásra már mindenünk fájt, szerencsére aznap csilis babot
ettünk vacsorára és ahhoz nem kellett annyi zöldséget darabolni, úgyhogy csak néhány
embernek kellett segíteni. Az előző naphoz hasonlóan, miután megvacsoráztunk mindenki

elmosogatta a saját mosatlanját. Aznap este tüzet is raktunk és azt körbeülve játszottunk, ami
nagyon meghitt és hangulatos volt. A túrázás miatt olyan fáradtak voltunk, hogy korábban
ágyba ment a többségünk és aludt, bár voltak, akik még fent maradtak picit beszélgetni. Másnap
miután megreggeliztünk mindenki összepakolta a holmiját és kitakarítottuk a szobákat. Az
indulás előtti órákban még elmentünk egy vízimalomba, ahol körbevezettek minket és
elmesélték mi mire való, és hogy régen hogyan őröltek lisztet. Ezután elmentünk egy
templomba, ahol annak múltjáról hallhattunk egy előadást. Miután visszasétáltunk a szállásra a
csomagjainkért és ettünk, már indultunk is a buszmegállóba. Hazafelé menet ugyanúgy voltak
az átszállások, mint odamenet, és szerencsére akkor is volt alkalmunk elmenni Budapesten
ennivalóért. Mire este nyolc órakor beérkeztünk Vásárhelyre, már mindenki nagyon fáradt volt,
szóval miután kiosztottuk a hálózsákokat és elbúcsúztunk egymástól már mentünk is haza, az
ágyunkba aludni.
Az egész osztály élvezte a kirándulást, és szerintem a fárasztó gyaloglás, zöldségdarabolás és
társasjátékozás is egyaránt élvezetes volt. Sok mindent megtudtunk egymásról és új élményeket
szereztünk együtt, ami szerintem határozottam közelebb hozott egymáshoz mindenkit.

