
Kirándulás a Medinára 

 

Szeptember 27-én, csütörtökön a 7. és a 8. osztály Medinára kirándult. Megnéztük a katonai 

tábort. 

Azért mentünk Medinára, mert az egyik osztálytársunk, név szerint a Nagy Sanyi nevelő 

apukája ott katonáskodik. Ő ajánlotta fel az osztályfőnökünknek, Mariann néninek ezt az 

érdekes programot. Ezt a programot előbbre terveztük, csak akkor nem mentünk el az eső és a 

rossz idő miatt. (Őszintén megvallva nem is volt ez olyan rossz, mert mégiscsak jobb porhanyós 

homokban sétálni, mint a ragadós sárban.) Eredetileg a medinai katonatábor megtekintése után 

még be volt tervezve a medinai ortodox templom megtekintése is. A mamám és a Mariann néni is 

azt mondta nekem, hogy ez a templom csodálatos, és csak egy van belőle az országunkban. 

Szívesen megnéztem volna, de ez elmaradt, mert nem volt nyitva abban az időpontban a templom 

és miattunk sem akarták kinyitni. De ha már a medinai katonatábort oly sokszor megemlítettem a 

fogalmazásomban, most szeretném elmondani, hogy mi is történt akkor a táborban. Csütörtökön 

kb. dél magasságában indultunk busszal. Már a buszon is nagyon jól éreztük magunkat. Amikor 

megérkeztünk, a nagy meleg ellenére még egy jó ideig bent kellett maradnunk a buszban, mert a 

katonák át akarták vizsgálni a buszunkat. Amikor már végre leszálltunk, idegenvezetőkkel 

katonai „járgányokhoz” mentünk. Ott beszállhattunk egy csomóba. Ezt is nagyon élveztük. Ezután 

elvezettek bennünket a lokátor környékére. Itt elmondták, hogy a lokátor arra való, hogy az 

országba beérkező repülőket figyelje. Azt viszont már nem mondhatták el, hogy milyen magas és 

mekkora teret tud megfigyelni. Egy kicsit odébb állva a katonák érdekes történeteket meséltek, 

amik megtörténtek velük. Volt egy nő katona, én az ő történeteit hallgattam meg. Ezután egy 

nagy dombon lesétálva egy házhoz értünk. Itt fegyverbemutatót tartottak. Nagyon érdekes volt. 

Volt nagy és kicsi fegyver is, amiket megfoghattunk. Én a kicsi fegyvert fogtam meg, az is 

nehezebb volt, mint előtte hittem. Itt az egyik katona adott Mariann néninek egy képet a 

békéscsabai új lokátorról, ami hatalmas és úgy néz ki, mint egy focilabda. Medinán is lesz új 

lokátor, de az még egyelőre nincs kész. Erre a kirándulásra Mariann néni és Hédi néni kísért el 

minket. 

Nagyon jól éreztük magunkat. Itt olyan dolgokat is megtudhattunk, amiket még eddig nem 

tudtunk. Egy újabb élménnyel is gazdagabbak lettünk. Remélem, lesz még ilyen kirándulás. 

Demkó Csenge 
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