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Vízitúra 

AJTP hétvége programbeszámoló 

9/T 
 

Ez a bennmaradós 2017. június 9-től 11-ig tartott. 

Pénteken az osztály a Pozsonyi úti kollégiumban gyülekezett. Délután három 

órára jött értünk egy busz. Miután a csoport sikeresen elkészült és felpakolt a 

buszra és már indultunk is Poroszlóra. Hat órára megérkeztünk Poroszlóra a 

Nyárfa Kempingbe ahol elfoglaltuk a szállást. Egy óra pihenő után lementünk a 

partra, ahol evezési gyakorlatot tartottunk. Mindenki félt, hogy majd beleborul a 

hajóval a vízbe, de szerencsére ne történt ilyen. Nyolc órakor indultunk 

vacsorázni a Kormorán étterembe, ahol harcsahalászlevet és túrós csuszát 

ettünk. A halászlé nem aratott nagy sikert az osztály körében. A vacsora után 

visszamentünk a szállásra és felkészültünk a takarodóra. Este tizenegy órakor 

megtörtént a villanyoltás. 

 

Másnap nyolc órakor volt az 

ébresztő. Reggelire virslit ettünk, 

amit a nevelőtanárok készítettek el. 

Reggeli után kitakarítottuk a 

szobákat és megkezdődött a 

szendvicsgyártás. Tizenegy órakor 

vízre szálltunk és a strand felé vettük 

utunkat. Egy óra múlva 

megérkeztünk a Poroszlói Szabad strandra, ahol több papucs az iszap áldozatává 

vált. A strand után megnéztük 

az Eger patakot, majd a Kis 

Tiszán folytattuk tovább 

utunkat. 14 órakor kikötöttünk 

ebédelni, ahol megettük az 

általunk gyártott szendvicseket. 

Már majdnem Sarudon voltunk, 

amikor összefutottunk a 

felhőszakadással. Tanár Úr 

tartotta mindenkiben a lelket, 

hogy nemsokára odaérünk, 

mindjárt kajálunk stb…            
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Oda is értünk öt órára, a nagy  

esőben partra tettük a hajókat és mindenki sietett, hogy minél hamarabb tető 

alatt legyen. Este hétkor a Sarudi Eurostrand Kempingben vacsoráztunk, ahol 

milánóit ettünk. Vacsi után visszamentünk a házakhoz és kiteregettük elázott 

cuccainkat. Este tízkor leoltották a lámpát. 

Vasárnap ébresztő után egy nagy adag bundáskenyeret reggeliztünk. Reggeli 

után kitakarítottuk a szállást és ismét szendvicseket kezdtünk el készíteni. 

Tizenegykor elindultunk vissza Poroszlóra a Kis Tiszán. Ebédelni ugyanott 

kötöttünk ki mint előző nap. Indulásnál egy hajó egy kis balszerencsével 

beleborult a vízbe. A kis probléma ellenére tovább folytattuk utunkat. Három 

órára megérkeztünk Poroszlóra, ahol kitakarítottuk a hajókat. Négy órára jött 

érünk a busz és indultunk ”haza”. Hatkor megérkezett a vacsora. 

 

 Számomra ez egy nagyon jó bennmaradós volt. Egy hajóban ülve Tanár Úrral 

meghallgathattam összes munkáját, hobbiját, élettörténetét és múltját. Remélem 

máskor is lesz ilyen bennmaradós! ♥ 
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