
Osztálykirándulás 12.B 

 

Sokat hallottunk már a 11. osztály évégi kenutúráiról, de még senki 

sem vett részt az osztályból ilyen jellegű eseményen. Egy kicsit 

tartottunk tőle hogy milyen is lesz 6 napig evezni és sátrazni úgy, 

hogy mindegy hogy esik vagy fúj, bármi lesz is mi teljesíteni fogjuk a 

távot.  

Mint eddig is Nagy Tibor és Polányi Géza tanár úr szervezésében és 

kíséretében valósult meg ez a felejthetetlen élmény. 2014. július 12-

én reggel 7 órakor indult a vonat Vásárhelyről és több átszállással 

érkeztünk meg Mosonmagyaróvárra, ahol megtekintettük a Futura 

interaktív kiállítást, amely a fizika mindennapi alkalmazását 

szemléltette és egy igen érdekes előadáson vettünk részt, emellett a 

város látnivalóit is megcsodáltuk és a kitérőnk után indultunk 

szálláshelyünkre, Dunaszigetre, ahol Prikler György tanár úr már várt 

minket. Az utazás fáradalmait kipihenve, másnap újult erővel 

indultunk neki az evezésnek reggelink elfogyasztása után. A kezdeti 

izgalmak ellenére mindenki ügyesen vette az akadályokat és csak egy 

csapat mártózott meg kenustól a hideg vízben. A napunk remek 

hangulatban telt, de a délutáni órákban elkapott minket egy hatalmas 

zivatar, ezért a betervezett pihenőkön felül még egy órás 

kényszerpihenőt tartottunk.  Miután vissza értünk szállásunkra 

csalódottan láttuk, hogy néhányunk sátra kevésbé bírta a vizet, mint 

ahogy azt mi azt reméltük, de ezt az akadályt is leküzdöttük. A 

további napokban kisebb zivatarok voltak, de csak olyanok, amik már 

nem zavartak meg minket programunk élvezésében. Minden napunk 

hasonlóan zajlott, azonban egyik sem volt egyhangú, mert mindig 

más-más, szebbnél szebb tájakat láttunk. Az élővilág apró csodáit, 

épségeit igen közelről vizsgálhattuk meg és új kihívásoknak tett ki 



minket Gyuri bácsi. Ez egy csillagtúra volt így a szállásunk helyszíne 

sosem változott, de körbe jártuk a környező labirintusszerű 

holtágakat, vízi lépcsőket, elágazásokat és eveztünk az öreg Dunán is. 

Minden túra után várt minket Prikler Ágnes tanárnő a friss és 

finomabbnál finomabb ételekkel, ezt a későbbi órákban igen intenzív 

és hangos szurkolással vezettük le. Sötétedés előtt mindig 

gondoskodtunk, hogy legyen estére tábortüzünk és a meccsek vége 

után itt összegyűlve beszélgettünk és töltöttük el az est hátra levő 

részét, mielőtt nyugovóra tértünk. 2014. július 18-án reggel 

indultunk, de csak estére értünk haza.  

Sajnos nem tudott a teljes osztály részt venni ezen a fantasztikus 

kiránduláson, de azoknak, akik ott voltak garantáltan egy életre szóló 

élmény marad. Ez az osztálykirándulás az osztályunk történetében a 

legmesszebb, leghosszabb, legfárasztóbb, legfelszabadultabb és 

mondhatjuk úgy, hogy az osztálykirándulások csúcsa volt.  


