
11.A osztály csongrádi kirándulása 

 Új osztályfőnökünkkel, Balogh Imsi Tanár Úrral 2014.09.25-én, és 26-án, 
kirándulni voltunk. Csütörtök reggel az iskolától indult az osztály az úti cél felé, 
mely Csongrád volt. Rövid időn belül megérkeztünk hangulatos szállásunkhoz. 
A lányok részére két 4 személyes, a fiúk számára pedig két 6 személyes nádtetős 
ház nyújtott alvóhelyet éjszakára. 

 Miután lepihentünk és körülnéztünk a régi kor varázsát idéző 
szállásunkon, sétálni mentünk. A Batsányi János Gimnázium és 
Szakközépiskola már várt minket jól felszerelt biciklikkel, amiket 
rendelkezésünkre bocsátottak egy kerékpártúra erejéig. Rendkívüli élmény volt 
a komfortos és modern járművek társaságában kirándulni. Nem várt meglepetés 
ért minket a várossal kapcsolatban. Sokan jártunk már Csongrádon, de csak az 
osztálykirándulás alkalmával sikerült valódi szépségét felfedeznünk. Jobban 
megismertük a várost, miközben a barátságos utcákon tekertünk. Mikor 
végigkerékpároztunk a Honfoglalás utcán, megpillanthattuk az Ellésparti 
monostor műemléket, ahol időztünk is egy keveset. A XI. századból származó 
bencés monostor feltárt romjai mindenki számára érdekesnek bizonyult. Fájó 
szívvel hagytuk el a történelmi hangulattal megfűszerezett helyet. Az osztály 
összetartását tükrözte a fegyelmezett, és biztonságos közlekedésmód. 
Koradélután leadtuk és megköszöntük a kölcsönkért kerékpárokat. A 
szállásunkon pihenéssel, beszélgetéssel, társasjátékozással telt el 1-2 óra majd 
nekiláttunk a vacsorakészítéshez. A paprikás krumplit mindenki szereti, ezért is 
ez a finom, és jellegzetes magyar étel került az asztalra. Az elkészítésben 
mindenki kivette a részét. A lányok a bográcsba kerülő összetevők 
tökéletesítésén serénykedtek, míg a fiúk a tábortűz meggyújtásán fáradoztak. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy velünk jött H. Szabó Sándor, az iskola egyik 
gazdasági dolgozója, aki segített a fiúknak főzni, a paprikás krumplit. A 
végeredmény igazán finom lett. A családias hangulathoz a társaság mellett a 
helyszín, az ízletes vacsora, és a tábortűz is hozzájárult. Az idő kellemesen telt. 
Az izgalmas nap után fáradtak, de vidámak voltunk. Estefelé mindenki elvonult 
alvóhelyére, hol a nyugalmat árasztó szobák pihentető álmot bocsátottak 
szemünkre. Délelőtt gyalogos látogatást tettünk Körös Torokra. Sokáig 
gyönyörködtük itt a természet adta szépségekben, majd visszaindultunk 
szállásunkra. Hódmezővásárhelyre délután érkeztünk meg. 

 Habár nem tanulmányi kirándulás volt, mégis sok új ismeretekkel 
gazdagodtunk. Az osztálykirándulás segítségünkre volt abban, hogy 

összekovácsolódjunk új osztályfőnökünkkel. Írta: 11.a osztály 


