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HATÁRTALANUL! - FELVIDÉKI PORTYA
gyon hiányzott valami, az pedig a társaság volt. Otthon homlokegyenest a fürdőbe, onnan pedig az ágyba dőltem, hiszen ki
kell aludni ezt a gyorsan eltelő, fárasztó túrát.
Összegzés:
Nagyszerű és izgalmas volt ez a túra. Ezek a pillanatok nagy
valószínűséggel örökre meg fognak bennünk maradni.
Remélem, van olyan hatodikos, aki ezeket a sorokat olvassa,
és tervezi jövőre ezt a kirándulást. Hidd el, megéri elmenni!

Kívánom, hogy Ti és az elkövetkezendő osztályok is ugyanolyan élményekkel gazdagodjatok, mint Mi!
Köszönjük: Balázsnak és Gábornak az idegenvezetést,
a buszsofőrnek a zökkenőmentes utat és legfőképpen
a kísérő tanárainknak: Emi néninek, Icu néninek, Zita
néninek, Attila bácsinak, Józsi bácsinak és Laci bácsinak. (Buzássy Emília, dr. Pappné Piti Ilona, Pappné Fekete Zita,
Krett Attila, Sári József, Balázs László)
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EGY ÚJABB ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ A FELVIDÉKI KIRÁNDULÁSRÓL
1. nap Április 24-én reggel indultunk el a Kazinczy Ferenc Általános Iskola elől, legtöbbünk örömére egy emeletes busszal. Sokan az út
alatt zenét hallgattak, beszélgettek és pihentek. A határ utáni első megállónk Selmecbánya volt, itt a város mellett a bányamúzeumot is megtekintettük. Következő alkalommal Besztercebányán álltunk meg. A gyors és érdekes városnézés után harmincperces
szabadprogram állt a rendelkezésünkre. A nap utolsó megállóhelye szállásunk volt, ahol a finom vacsora után elfoglalhattuk a szobánkat.
2. nap A tápláló reggelit követően elindultunk Késmárkra. Itt megtekintettünk két gyönyörű templomot és az itteni várat. Ezután folytattuk utunkat Ólubló várához. A várból gyönyörű kilátás nyílt a környéken lévő hegyekre. Ezután a Csorba-tó következett, amit
egy hosszú, de kellemes sétával jártunk körbe. A szép táj mindenkit magával ragadott. Mindezek után tértünk csak vissza a szállásunkra, ahol ízletes vacsora és pihenés várt ránk.
3. nap Az ízletes reggeli elfogyasztása után útnak indultunk. Elsőként meglátogattunk egy csodaszép barlangot, majd folytattuk utunkat
Lőcsére. A város nevezetességei után szemet gyönyörködtető túra következett a Magas-Tátrában. Rengeteg kép készült a mesés
kilátásról és a vízesésekről. A megérdemelt pihenéstől már csak a szálláson elfogyasztott vacsora választott el minket. Mondhatom, nem sokan maradtak fent sokáig.
4. nap Utolsó reggelink után elindultunk, hogy meglátogassunk egy szlovák iskolát (ahová magyar anyanyelvű diákok járnak). Sajnos
erre nem volt lehetőségünk, mert szombaton az iskola zárva volt. Ezt követően folytattuk utunkat Kassa városába. Itt lehetőségünk nyílt a helyi nevezetességek mellett a magyar örökségeket is megnézni. Gyors bevásárlás után indulhattunk is haza szeretett
városunkba, Békéscsabára.
Többi diáktársam nevében is hadd köszönjem meg ezt az élményekben gazdag és felejthetetlen négy napot.
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