Osztálykirándulás 11.A
Sátoraljaújhely, Sárospatak 2021. szeptember 9-12.

Az osztálykirándulásra csütörtök reggel indultunk el, és annak ellenére, hogy körülbelül 6 órát
töltöttünk vonaton, az utazás gyorsan eltelt. Sárospatakon először elfoglaltuk a szállásunkat egy
kollégiumban. Egy kis szabadidő után kezdetét vette első kirándulásunk, melynek célja a sárospataki
vár volt. Ezen középkori építményben láthattunk többszáz éves csempéket, díszes szobákat és
megismerhettük az ágyúöntés művészetét is. Vacsora után fociztunk és beszélgettünk, amíg el nem
jött az alvásidő.
Másnap az osztály reggeli után vonattal indult Sátoraljaújhelyre, ahol a cél a Magyar Nyelv Múzeuma
volt. A név hallatán nem sokunknak csillant fel a szeme, bár később kiderült, hogy ez lett az egyik
legizgalmasabb és leginteraktívabb múzeumlátogatásunk. Két csoportra osztva ismerkedtünk egyrészt
a gyönyörűen rendbe hozott parkkal, másrészt a szabadulószoba játékban szórakoztatóan oktató
feladatokat oldottunk meg. A parkban láthattuk Kazinczy Ferenc és családtagjai sírját is. Ebéd után a
helyi kalandparkba látogattunk, ahol mindenki l lecsúszott a bobpályán; (voltak, akik még a tizedik
csúszás után sem akarták abbahagyni). Volt itt még egy óriási mászófal is, melynek tetejére csak a
legügyesebbek voltak képesek fölmászni. A sátoraljaújhelyi nap végén kaptunk időt arra, hogy önállóan
felfedezzük a várost.
Szombaton reggel korán reggeliztünk, majd az Iskolakertben sétáltunk, és megnéztük a híres
sárospataki Könyvtár dísztermét. Ezután a Szent Erzsébet ház kiállításait tekintettük meg, és
átsétáltunk a gyönyörű gótikus katolikus templomba. Ebéd után alaposan megtömtük a hátizsákjainkat
virslivel, kenyérrel és pillecukorral, és a Megyer-hegy felé indultunk. A túra kis nyűgösködéssel indult,
de hamar odaértünk a tengerszemhez, ami népszerű kirándulóhely. Osztályfotó-készítés után tüzet
gyújtottunk, és sütögetni kezdtünk. A táborunk hangja betöltötte a sötétedő erdőt. Már a csillagos ég
alatt vonultunk vissza a szállásra.
Az utolsó napon korán keltünk, reggeliztünk, és vonatra szálltunk. Az utazás hét óra hosszáig tartott;
szerencsére elértünk minden csatlakozást, így délután 3 órára hazaértünk.
A beszámoló Szarka Gerda, Bodré Zalán és Boldizsár Bence írásai alapján készült.

