
Mezőberény 

AJTP 12. T 

2019.09.06-08. 

Az utolsó évünk első kirándulása Mezőberényben zajlott, ami egy nosztalgiatáborként is 

funkcionált egyben. Az országból nyolc különböző gimnázium képviselte magát ezen a 

programon, versenyen.  

Az osztállyal az első hét péntekén 

indultunk Mezőberénybe. Az utazás 

után elfoglaltuk a szállást, aminek a 

Petőfi Sándor Gimnázium kollégiuma 

adott helyet. Miután a szállás 

elfoglalása megtörtént, egy helyi 

étteremben ebédeltünk, a többi 

osztállyal egyetemben. Ezt követően 

egy ünnepélyes megnyitón vettünk 

részt, ahol a program szervezői, illetve az iskola vezetői köszöntöttek minket, majd ismertették 

a hétvége programtervét. A nap további részében körbevezettek minket a városban, megnéztük 

a helyi nevezetességeket, aminek volt még jelentősége a későbbiekben. A vacsora után 

elkezdődött a versengés első állomása, ami az osztályok bemutatásával zajlott le. Két részre lett 

osztva a bemutatkozás, mi a második napon kerültünk sorra. Miután az első négy iskola előadta 

produkcióját, ami nagyrészt egy prezentációból és táncból állt. A nap végén a diákoknak 

lehetőségük volt az aulában egy kulturált módon megrendezett diszkóban szórakozni. 

A második napon reggeli 

után elindultunk 

Nagyszalontára több tanár 

kíséretében. Betekintettünk 

Arany János emlékházába, ahol 

egy hölgy vezetett minket 

körbe, közben ismertette 

velünk a költő gyermekkorát. A 

múzeum után a Csonka 

Tornyot látogattuk meg, ahol 

többek között interaktív 

játékokat próbálhattunk ki. Az 

ebédet nem a már megszokott 

helyen fogyasztottuk el, hanem 

egy étteremben Békésen. Miután visszaérkeztünk a szállásra, elkezdődtek a sportfoglalkozások. 



Az osztályunk a helyi strand szolgáltatásait vette igénybe, ahol ki tudtunk kicsit kapcsolódni. 

Vacsora után a bemutatkozás második felvonása várt ránk. Mi egy prezentációt készítettünk, 

ahol bemutattuk az osztályunkat, illetve ismertettük az eddigi kirándulásainkat, képekkel 

megtűzdelve. A második produkciónk egy tánc volt, amit az osztály lány tagjai adtak elő, nagy 

sikert aratva. Végül Nagy Krisztina kápráztatta el a közönséget egy dallal, amit ő adott elő egy 

akusztikus gitár kíséretével. A dal végén mindenki elérzékenyült, az eddig együtt töltött 

éveinket elevenítettük fel, amit egy hatalmas öleléssel zártunk. Ebben a versenyfeladatban mi 

értük el a maximális pontszámot. 

    A nap utolsó feladata egy éjszakai túra volt, amit a rossz idő miatt a kollégiumon belül 

tartottak meg. Itt különböző helyeket kellett megkeresni, és ott feladatokat megcsinálni. 

A vasárnapi, egyben utolsó napon a reggeli után kitakarítottuk a szobákat, összepakoltuk 

személyes tárgyainkat, majd a 

gimnáziumban megrendezett utolsó 

versenyszámon vettünk részt. Itt 

különböző feladatokat oldottunk meg, 

mint például totó feladványokat, vagy 

éppen egy Arany ballada pantomim 

előadását vittük színre. Az osztály 

remekül szerepelt minden feladatban, 

ami alátámasztja, hogy mennyire 

sokszínű és tehetséges diákok alkotják 

ezt a közösséget. Az 

eredményhirdetést már minden 

osztály várta, ahol kiderült, hogy 

melyik iskola teljesített legjobban a hétvége során. Szoros küzdelem során a mi osztályunk 

került ki győztesként, de a többiek sem voltak csalódottak, hiszen mindenki remekül érezte 

magát a hétvégén. Ebéd után visszaindultunk Egerbe, majd a vacsoránkat a kollégiumban 

fogyasztottuk el. 

Úgy gondolom, hogy ezen a hétvégén mindenki pozitív élményekkel gazdagodott, és 

örömmel fog visszatekinteni erre a pár napra. 
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