
Osztálykirándulás 

Eddig minden évben egy egyszerű, egynapos kirándulásra utazott el az osztály, azonban 

idén úgy gondoltuk, hogy utoljára töltsünk együtt két egész napot. A kérdés az volt, hogy 
hol… 

Találgatott az osztály, általában ezek a megbeszélések mindig veszekedésbe torkollottak, 
ám egyszer egy távoli hang így szólt: - DOMBORI! - Tetszett az ötlet mindenkinek. 

Úgy gondoltuk, ha már hiányzunk a suliból, művelődjünk is egy kicsit a szórakozás mellett, 

bejelentkeztünk a Woshinsky Mór Megyei Múzeumba, ahol az emeleti kiállítást néztük meg. 
Szekszárd a XX. század elején hogyan nézett ki és milyen volt az élet a városban.  

Ezek után kísérőink, személy szerint Mariann néni és István bácsi egy előre összeállított 

feladatlappal utunkra engedett a belvárosban. Két óránk volt a megoldások 

megválaszolására, ezalatt bejártuk a Művészetek háza környékét, a Prometheus parkot, a 
Béla király-teret, és Babits Mihály szülőházát is. 

Kora délután egy járatos busszal elindultunk Domboriba. Kb. egy óra utazás után végre 

leszálltunk és megcsodálhattunk a Holt-Duna szépségét. Aznap este kis keresgélés után a 

volt KISZ-táborból elindult az osztály java sárkányhajózni. Volt aki szinte profi módon 

evezett, volt aki még sosem ült hajóban… Fél óra evickélés után boldogan (és rendkívül 

fáradtan) értünk partot, ekkor még azt gondoltuk, este bedőlünk az ágyba és alszunk egész 

reggelig, ez persze nem így lett.  

Az este kezdődött egy hangulatos szalonnasütéssel, néhány ezer szúnyoggal a 

társaságunkban. 
Sági Róbert 

 

 

Amikor ez előző programunk véget ért, akkor egy közös szalonnasütést tartottunk. 

Remek volt a hangulat, mint a tűzmegrakásakor, mint a sütés idején. A sütés végeztével 

mindenki elfogyasztotta, amit magának sütött. Majd a szállást adó szobáinkban a takarodó 

idejéig beszélgettünk. (A takarodó után szépen, csendben egy jó nagyot aludtunk.  ) 

Másnap délelőtt elmentünk reggelizni és utána a parton folytattuk ezt a napot egészen 

ebédidőig. Sokat fürödtünk, labdáztunk, és beszélgettünk. Délben az egész osztály közösen 

elmenet a szállás éttermében és ebédelni. Az ebéd után visszatértünk a strandra, de csak, 

addig amíg nem kellett visszatérni a szállásra összepakolni, majd elindulni a közeli 

buszmegállóhoz ahonnan a busz visszahozott minket.  

Összességében egy remek osztálykirándulásunk volt az idén. 

Varga Dani és Bogdán Sándor  
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