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Kirándulás a Mátrában
A 12.A osztá ly október e le jén 

élményekben gazdag két napot töltött a 
csodálatosan szép Mátrában. Az első 
napon felmentünk a Siroki várhoz, 
ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a 
környező hegyekre.

A vá r t ú r a  u t á n  e l f o g l a l t u k  a 
szállásunkat a Parádfürdői Ifjúsági Tábor 
faházaiban. Késő délután tábortüzet 

raktunk, majd szalonnát, kolbászt sütöttünk vacsorára.

Sötétedéskor egy különösen izgalmas kaland várt ránk, mert 
egy szakavatott túravezetővel éjszakai túrára indultunk. A túra 
során tilos volt használni a mobiltelefonokat, illetve bármilyen 
világító eszközt. Teljes sötétségben jártuk végig az útvonalat. 
Útközben egy barlangon is keresztül kellett haladnunk, 
amelyben csak centiméterről centiméterre tapogatózva tudtunk 
előrejutni. Egy nagy mezőre kiérve a túravezetőnk elmondta, 
hogy hogyan tudunk tájékozódni az éjszakai égbolt csillagképei 
alapján, ha esetleg eltévednénk vagy nem lenne nálunk telefon. 

Másnap megmásztuk a Kékest és boboztunk egyet a 
mátrafüredi kalandparkban, majd a nap zárásaként a gyöngyösi 
McDonald's-ban csillapítottuk éhségünket. 

Kora este fáradtan, de sok-sok szép és vidám emlékkel 
gazdagabban értünk haza Kunhegyesre.

Apostol Anita
a 12.A osztályfőnöke

Osztálykirándulás Debrecenbe
A KSZC Nagy László Gimnázium, Technikum és Szakképző 

Iskola 10.A, 13.D gimnáziumi osztálya kiránduláson vett részt 

Debrecenben. 1 fő 9.A és 1 fő 12.A osztályos mozgássérült 
tanuló a Szülőjével szintén részt vett velünk a kiránduláson.

Izgalommal várták a tanulók ezt a napot, hiszen az előző 
tanévben a járványhelyzet és az online oktatás miatt elmaradtak 
a kirándulások is. 

2021. október 18-án reggel 32 fő indult különbusszal, hogy 
megvalósítsa kirándulási terveit. Először az Állatkertbe 
látogattunk el. Nem túl nagy, de barátságos, ápolt környezetben 
élnek itt az állatok. Megnéztük őket, mindenkinek akadt 
kedvence. Sokat fényképeztek a tanulók.

Délben a Plázában, illetve a Fórumban ebédelt mindenki. 
Szabad program keretében nézelődtünk, vásároltunk emléket, 
ajándékot.

Utána a Cinema City Moziban filmet néztünk. Néhányan a 
legújabb James Bond-filmet néztük meg, többen pedig a Venom 
2. részét tekintették meg 3D-ben. 

Szép, napos időjárás volt, jólesett délelőtt a szabadban sétálni 
és nézni az állatokat. Délután pedig mindenkinek tetszettek a 
filmek, jó élmény volt az is.

Jól érezték magukat a tanulók. A buszban megbeszélték, hogy 
kinek mi volt a legszebb, legjobb. Már azt kérdezték, hogy ugye 
megyünk téli és tavaszi kirándulásra is.

Három kísérő tanár vett részt a programon: Dienes Edit 
osztályfőnök (10.A), Apostol Anita osztályfőnök (12.A) és 
Molnár Dávid osztályfőnök (13.D) és 

Örülünk, hogy a tanulóknak ilyen szép élményt jelentett ez a 
nap. Ők választották a helyszínt, a programokat, így 
felszabadultan, örömmel vettek részt.

Dienes Edit
osztályfőnök


