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Amikor először hallottunk az osztálykirándulásról, nagyon izgatott lettünk, hiszen ez
mindenki számára várva-várt esemény, főleg akkor, ha ott is lehet aludni!
Egy szép szeptemberi napon elindultunk Gyulára. Reggel 7:40-kor volt gyülekező a
Népkert vasútállomáson. Az osztályból mindenki jött, kivéve egy osztálytársunk, aki sajnos
lebetegedett. Az indulás 7:54-kor volt. A vonaton mindenki evett, ivott, beszélgetett, jó volt a
hangulat. Békéscsabán átszálltunk a gyulai vonatra, majd a gyulai állomásról busszal utaztunk
a Thermál Campingbe. Miután berendezkedtünk a szálláson, gyalog indultunk felfedezni
Gyula nevezetességeit.
Egy rövid játszótéri kikapcsolódás után megnéztük a gyulai várat, ahol egy
idegenvezető várt minket. A lovagteremben meghallgattuk egy kiselőadást, majd a
körbevezetés következett. Nagyon érdekes volt, mert sok régi dolgot láttunk, például:
fegyvereket, páncélt, ruhákat, használati tárgyakat. Jó volt átérezni az elődeink sorsát, életét,
ami merőben más, mint a mai élet. Az udvarról nyílt egy kovácsműhely is, ahol egy bácsi a
szemünk előtt készített el egy patkót. A bátrabbak még a fújtatót is kipróbálhatták. Többen
vásároltunk emlékbe szerencsepatkót, amibe a kívánt nevet is beleütötte a kovácsmester.
Végül szinte mindenki felment a vár tornyába a meredek, vasfokos lépcsőn, ahonnan szép
kilátás nyílt.
Az Almásy-kastélyban folytattuk napunkat, ahol az interaktív játékokat, és a kiállítást
igazán élveztük. A kastély kertje is gyönyörű volt, ápolt ás gondozott.
Miután kívül-belül megcsodáltuk a várat és a kastélyt, játszótereztünk egyet. Népszerű
volt a pókhinta és a forgó is, de semelyik népszerűségét sem lehet egy lapon említeni a
dülöngélőjével.
A játék után vízibiciklizni mentünk, a vár körüli tóhoz. Ötfős járművek voltak, de még
így is két turnus kellett, hogy mindenki ki tudja próbálja, aki akarta az osztályból. Ez nagyon
mókás volt, mert versenyeztünk hogy ki a gyorsabb, közben a kacsák ott úszkáltak
körülöttünk. Végignevettük az egészet. Amikor ez a program is véget ért, kacsákat etettünk
madáreleséggel, majd visszaballagtunk a szállásra.
Vacsora előtt még a kemping állatsimogatójában meglátogattuk a nyuszikat, a csacsit,
a lámát, és a bejáratnál összebarátkoztunk Jessievel, a labradorral is. Ezután közösen
megvacsoráztunk, majd eljött az este. Hangulatos bulik kezdődtek, táncoltunk, zenét
hallgattunk, kártyáztunk. Az éjszaka izgalmas volt, takarodó után még sokáig beszélgettünk a
szobában. Másnap reggel amikor felébredtünk, nagyon fáradtak voltunk, de nem bántuk, mert
jó buli volt!
Reggeli után besétáltunk Gyula belvárosába, megcsodáltuk a szökőkutakat, és
megpihentünk a város legrégebbi ártézi kútjánál. A séta alatt mindenki az esti, illetve az
éjszaka történéseit tárgyalta ki. Érezhető volt ismét a jó hangulat, mindenki nevetett. Végül a
kedvenc játszóterünkön fejeztük be a napi programot, a szálláson elfogyasztott ebéd után

pedig indultunk haza. A vonatút gyorsan eltelt és mikor leszálltunk, az állomáson vártak a
szüleink.
Egy kellemes, jó hangulatú, vidám, eseménydús osztálykirándulás volt. Az osztály
minden tagja, aki részt vett a kiránduláson, nagyon jól érezte magát, mivel még most is
emlegetni szoktuk, pedig már 2 hete volt!
Reméljük, hogy a következő kirándulás is ilyen jól fog sikerülni!

