
Kirándulás a Békási-tóhoz és egy óriási meglepi 

 

                2019. október 12-e reggelén hatodikosokul izgatottan vártuk már a kirándulást, bár 

még fogalmunk sem volt a nap fénypontjáról. A szervezők az osztályfőnökeink voltak: Gidró 

Melinda tanárnő és Laczkó-Szentmiklósi Árpád tanár úr. Mindannyian felszálltunk vidáman, 

bár egy kicsit álmosan a buszra. Zenehallgatással kezdtünk, ami kicsit hangosabb volt a 

kelleténél. Meg is érkeztünk az első megállóhoz, a Gyilkos-tóhoz. Pár kép készítése után a 

Békás-szoroshoz indultunk, ahol egy kis séta után elértük butikokat. Itt mindenki megvette 

azt, ami neki a legjobban tetszett. Laczkó-Szentmiklósi Árpád tanár úr egy emojis párnát vett, 

amin elsőre meglepődtünk, de aztán kiderült, hogy az unokaöccsének vette. 

Amikor mindenki befejezte a vásárlást, elindultunk a Békási-tóhoz, ahol egy hajókázáson 

vettünk részt. Nagyon kellemes volt a hajókázás, amit a táj is gyönyörűbbé tett. Az őszi fák 

meg a csicsergő madarak hangja elképesztő volt. Ezt persze senki sem bírta ki pár kép, videó 

nélkül. Nagyszerű fotók készültek. A hajókázás után ebédeltünk a helyszínen. Ezután 

tanáraink közölték, hogy mindenkinek megmaradt pár leje, ezért fagyizunk 

Gyergyószentmiklóson. Furcsálltuk, hogy miért pont ott, hiszen közelebb is lehetne fagyizni. 

Szombat délután volt, cukrászdát már nem kaptunk nyitva, ezért csomagos fagyit kaptunk. A 

parkban ezzel eltöltöttünk még fél órát, aztán 5 órakor felszálltunk a buszra. Mit fogunk még 

vajon csinálni? Hiszen a szülőknek azt mondták a tanárok, hogy 8 óra körül érünk haza? 

Mialatt ezen tanakodtunk, a magyartanárnő, a másik osztály oszija elképesztően jó hírt közölt 

ott hirtelen a mikrofonba,  megyünk Bagossy Brothers Company koncertre. Sikítottunk 

örömünkben, nem hittünk a fülünknek, ekkora meglepetésre álmunkban sem számítottunk.  

Negyedóra múlva ott is voltunk a koncert helyszínén. Mindenki telefont ragadt, hogy tudja 

megörökíteni az eseményt, alig hittük el, hogy ott vagyunk. A közepe táján mindenki 

belendült a táncba és átment ugrálásba. Szürkülödött, s sajnos vége lett a koncertnek. 

Hazaindultunk. A buszon is Bagossyt hallgattunk, fel voltunk pörögve.  

Otthon mindenkinek elmeséltük ezt a tökéletes kirándulást. Köszönjük az osziknak! 

 

Szabó Anna, VI.A 

                  

 



 

 



 


