Osztálykirándulás
2022. szeptember 15.-én délelőtt a 12.B osztály elindult Óbánya felé vonattal.
Az első átszállásunk Szentesen volt, ahol felvettük az osztály egy részét, majd
elindultunk Kiskunfélegyházára. Amikor odaértünk, felszálltunk a következő
vonatra, és egy hosszabb út várt ránk Bajáig. Az út nagyon jól telt,
beszélgettünk, nevettünk, és nagyon szép tájakon haladtunk keresztül. Majd
megérkeztünk egy kis faluba, ahonnan busszal mentünk a szállásunkra. Az
utazás alatt nagyon esett az eső, de amikor megérkeztünk Óbányára
szerencsére elállt. Innen egy 10 perces séta várt ránk a szállásig. Majd
elfoglaltuk a szállást, és egy kis pihenés után elindultunk fát gyűjteni az esti
sütögetéshez. Az este nagyon jól telt a tábortűz mellett, de sajnos újra
elkezdett esni az eső, és bevonultunk a közös helységbe, ahol pingpongoztunk,
kártyáztunk, és érdekes dolgokról beszélgettünk.
Másnap, ahogy reggel felkeltünk és megreggeliztünk elindultunk túrázni. A
túraútvonal nagy része erdőn ment keresztül, ami nagyon szép volt. Majd a
túránk felénél sajnos elkezdett esni az eső, és a hazafelé vezető úton végig
esőbe mentünk, és eléggé eláztunk. Ameddig a vacsorára vártunk, addig a
szálláson kipihentük a túrázást, majd elindultunk vacsorázni a faluba. Estefelé
amikor visszaértünk a szállásra a tegnapi programot ismételtük meg.
Kártyáztunk, pingpongoztunk és beszélgettünk.
Majd eljött az utolsó teljes napunk. Sajnos megint nagyon esett az eső, így
később tudtunk elindulni. A mai programunk egy templomlátogatás volt, a
szomszédos faluban, Mecseknádasdon. A nagyon szép Árpád-kori templomon a
korra jellemző építészeti stílusokat figyelhettük meg. Az odafelé vezető út, és a
templomlátogatás nagyon jó volt, de visszafelé Óbányára ismét szakadó esőben
mentünk. Majd vacsorára paprikáskrumplit terveztünk, kint az udvaron, de az
eső miatt bent kellett megfőzni. Nagyon finom lett, és este egy közös
filmnézést tartottunk.
Majd eljött a hazautazás napja. Nagyon korán keltünk, majd elindultunk a
buszhoz, ami elvitt minket a vonathoz. És elindultunk vonattal
Hódmezővásárhely felé. Az út során ugyanúgy, mint Óbánya felé több átszállás
is várt ránk, de nagyon jól telt az út. Sokat beszélgettünk, jobban megismertük
egymást. Majd 2022. szeptember. 18.-án kora délután megérkeztünk
Hódmezővásárhelyre. Sajnos nem volt jó idő a kirándulás alatt, de
összességében nagyon jól éreztük magunkat. Ezúton is nagyon köszönjük a

kísérést Rébék János tanár úrnak és osztályfőnökünknek, Polányi Géza tanár
úrnak.

