
A 11. A osztály kirándulása a Káli-medencében  
- szösszenetek az osztálytól   -  

 
„Az osztálykirándulás élvezetes, de kimerítő volt. Minden pillanatát élveztem, de az esti 
vetélkedő, a tábortűz körüli beszélgetés, a SOKK nevetés a legkedvesebb emlékem. Ezalatt a 
két nap alatt közelebb került az osztály, de igazából számomra már a 2. családom, egymáshoz. 
Nem az számított, hogy hová mentünk, és mit csináltunk, hanem az, hogy együtt voltunk, és 
élveztük az együtt töltött időt.” /Illés Levi/ 
 

 
 
„A helyszín ismerős volt, az emberek is, de mégis különleges. A legszebb rész a Csobánc volt, 
a legjobb pedig a tábortűz.” /Gyarmati Gáspár/ 
 
„Remek döntés volt az osztály után menni, sok felejthetetlen élményből maradtam volna ki, 
ha kihagyom a kirándulást. Az egyetlen dolog, amit sajnálok, hogy az angol érettségi után, az 
első nap délután rögtön nem tudtam elmenni. Sok szép helyen jártunk, amelyeket ugyan már 
ismertem, de nagyon jó volt újra meglátogatni. Ilyen volt a szentbékkálai kőtenger, a salföldi 
tavak s az egész Káli-medence kedves lankái.” /Kállai Benedek/ 
 
„A kevesebb néha több. Az elmúlt években mindig nagyszabású osztálykirándulásokra 
mentünk, ami természetesen jól sikerült, mert számunkra teljesen ismeretlen vidékeken 
jártunk. Idén azonban a Káli-medence volt az úticél. Ennek a kirándulásnak nagy előnye volt 
az egyszerűsége.” /Porga Ábel/ 
 
„A kirándulás élményben megint gazdag volt, és elég fárasztó.” /Felber Zsombi/ 
 



 
 
„Mozgalmas kirándulás volt a 11.A osztálykirándulása. Rögtön a buszról leszállva 
nekiugrottunk egy izzadós, 10 kilométeres, embert próbáló hegymászásnak.” /Redling Andris/ 
 
 
„Ezt követte a nap fénypontja, a túra. A célpontunk Csobánc vára volt. A nagy meleg ellenére 
sikeresen megmásztuk a tanúhegyet. Mindenképpen megérte az erőfeszítés, mert a kilátás 
nagyon szép volt.” /Kerekes Eszti/ 
 
„A vár romjaitól a kilátás bámulatos volt.” /Kuti Bence/ 
 
 

  
 
 
„A második napon a biciklizés nagyon tetszett, először a kőtengernél álltunk meg 
Szentbékkálánál, ahol kiültünk az ingókőre. Itt is egy csapatban beszélgettünk, és élveztük a 
látványt.” /Sándor Tomi/ 
 



  
 
 
 „Leginkább a biciklitúra utolsó állomása tetszett. Salföldön még kisebb koromban jártam, 
ezért is vártam a megérkezést. A bányatavak vidéke, a harmonikus táj elképesztően szép 
látványt nyújtott. A legvidámabb pillanatok a vetélkedőn voltak.” /Márka Merci/ 
 

  
 
„A közös főzés és a tábortűz körüli együttlét nagyon hangulatos volt. A bányatavak és 
homokbánya tetszett nekem a legjobban, semmiért sem hagytam volna ki.” /Zentai Ádi/ 
 
„Nekem legjobban a bográcsozás és az esti vetélkedő tetszett, ahol együtt volt a társaság...A 
biciklizéssel szenvedtem, de az volt a legkevesebb.” /Slavonics Emerse/ 
 

 



„Jó volt, hogy szabadabb volt az egész kirándulás, többet mozoghattunk önállóan, 
eldönthettük, mit néznénk meg szívesen. Nagyon jólesett a biciklitúra, a tábortűz körül ülni és 
beszélgetni igazi csapatépítő program volt.” /Vásárhelyi Bori/ 
 
„Nagyon jó volt, hogy nem volt a második nap annyi kötöttségünk, saját tempónkban 
haladhattunk, s dönthettünk, hogy hová szeretnénk elmenni. Érdekes helyeket látogattunk 
meg, túráztunk, nem csak a szokásos múzeumok, templomok... Az esti sütögetés pedig az első 
nap tökéletes zárása volt.” /Kovács Dani/ 
 

 
  
„Úgy gondolom, hogy az osztályközösségre pozitív hatással volt, hisz a csapatszellem fejlődése 
kétségbevonhatatlan.”/Enyingi Máté/ 
 
„Az egyik legjobb élmény volt az elmúlt 11 év alatt. Jó lenne még egyszer átélni. Rossz arra 
gondolni, hogy már csak 1 osztálykirándulás lesz azzal az osztállyal, amelynek felét 11 éve 
ismerem. Ez a két nap nem azért volt, hogy jobban megismerjük egymást, arra már volt elég 
időnk. Ez a kirándulás azért volt jó, mert olyan emberek voltak együtt, akik jól ismerik 
egymást.”/Edvy Máté/ 
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