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1. nap
25-én reggel 7 órakor elindultunk a Kazinczy Ferenc Általános Iskola elől. Nagy örömünkre emeletes busz érkezett a parkolóba. Két
osztály kapott helyet az emeleten (köztük a mi osztályunk), egy pedig lent. Az utazás alatt zenét hallgattunk, beszélgettünk, és a korai
indulás miatt pihentünk. Budapesten megálltunk, onnan egy másik buszsofőr vitt tovább minket utunkon. A határ elhagyása után az első
megállónk Besztercebánya volt. A város csodálatos! Először egy közös városnézést tartottunk, majd 30 perces szabadprogram következett a főtéren. Ezután nem álltunk meg több helyen, egyenesen a szállásunk felé vettük utunkat, ahova 21 órakor érkeztünk meg. 22 órakor elfoglaltuk a szállásunkat, majd a vacsora után takarodót fújt két tanuló.
2. nap
A reggelt Kovács Laci bácsi indította, 8 órakor ébresztett bennünket. Negyed órával később már reggeliztünk, majd 9 órakor elindultunk
Szepesszombatra, ahol egy reneszánsz főteret csodáltunk meg eredeti szépségében.
Ezután Lőcse következett. Sajnos az idő nem kedvezett nekünk, egész nap esett az eső, de a programot így is élveztük. Lőcsére érve az
idegenvezetőnk 3 fiú- és 3 lánycsapatra osztott bennünket, és ismertette az erre a napra tervezett játékot. A csoportoknak öt helyszínen
kellett fényképet készíteni. A játék lényege: minél hamarabb, minél kreatívabban! Viszont volt benne egy csavar, az idegenvezetőnk, Zsolti
bácsi a főtéren „bújt el”, és nekünk kellett megkeresni. Húsz percnél hamarabb nem végezhettünk. Az eső elől menekülve, mindenki hamar teljesítette a feladatot, ám Zsolti bácsi megtalálása kicsivel nehezebb volt. Mint kiderült, végig egy kávézóban ült.
Ezután a szepesi várat látogattuk volna meg, de mivel Lőcsén nagyon eláztunk, és a program a várban majdnem egy órás lett volna, ezért a
túrát nem tettük meg, csak a buszból néztük végig. Ezután mentünk is tovább Poprádra, ahol megálltunk egy gyors bevásárlásra. Miután a
szállásra értünk, következett a vacsora, majd 10
órakor a takarodó.
Karasz Nóra Kata 7.b

3. nap
Egy igazán laktató reggeli után útnak indultunk. Elsőként a Csorba-tóhoz látogattunk el. A tó látványa teljesen magával ragadja az embert.
Tükörsima és kristálytiszta vize visszatükrözi a körülötte lévő növények és hegyek gyönyörűségét. A tavat egy elég hosszúra nyúló, de annál
kellemesebb sétával jártuk körbe. Túránkat a tó körül elhelyezett, fából faragott állatszobrok színesítették, melyek a környező területekre
jellemző állatvilágot mutatták be. A tónak pusztán a látványából erőt meríthet az ember. Ezt kihasználva rengetegen örökítették meg egy
fotóval, hogy ezen a felejthetetlen helyen jártak.
A tavon kívül megtekintettük a Szerelmesek tavát, amely mellett csak elsiettünk az idő hiánya miatt. Ez volt a nap relaxációs része. Most
következett csak a java, mert egy felfele haladó, gyors siklózás után 28 km-t tettünk meg a hegyről, egészen a szállásunkig. El kell mondjam,
nem voltak fent sokan éjszaka. Ez a lábakat megdolgoztató túra sajnos másnap izomlázzá alakult át. Vége is volt a napnak, hisz mind megdolgoztunk egy kis alvásért!
4. nap
A pihentető szundítás és a szokásosan gazdag reggeli után Szlovákia második legnagyobb városa felé vettük az irányt. Kassán a város jellegzetességeit, gyönyörű épületeit, turisztikai látványosságait, és ami a legfontosabb, magyar örökségeit mutatta be az idegenvezetőnk. Ezt
követően Rozsnyóra utaztunk, ahol tettünk egy rövid városnézést, majd megtekintettük Krasznahorka várát, s ezután Rimaszombat felé
indultunk. Mindezek után már nem volt más hátra, mint visszavonszolni magunkat a buszba, és röpke 7 óra alatt újra szeretett városunkba,
Békéscsabára érkeztünk.
Köszönjük ezt a csodás kirándulást az idegenvezető úrnak, Czakó Zsoltnak, de legfőképp a hat, mindig ránk figyelő tanárnak, akik nélkül
nem lehetett volna ilyen biztonságos és tartalmas ez a négy nap.
Nagy Balázs 7.b

