
Osztálykirándulás Szegedre! 

2018. június 18-től 20-ig kis közösségünk két kísérőtanárral osztálykiránduláson vehetett rész 

Szegeden. Az utazás hosszú volt, de megérte, hiszen egy felejthetetlen élményben volt 

részünk. A nagy melegben fáradtan és felhevűlten érkeztünk meg a szállásunkra. Már nagyon 

vártuk, hogy végre mindenki elfoglalja a szobáját, hiszen a nap első célállomása a szegedi 

Napfényfürdő Aquapolis volt, ahol pár perc várakozás után, meg is kaptuk belépőinket, és 

átöltözés után már indulhattunk is pancsolni. Három tartalmas órát töltöttünk itt, hiszen a 

Napfényfürdő Aquapolis élményfürdőjében 13 (9 beltéri és 4 kültéri), összesen 1000 méter 

hosszúságú csúszda áll. A legbátrabbak az összes csúszdát kipróbálták. Három óra elteltével 

indultunk vissza a szállásunkra ahol egy kis pihenő után elsétáltunk a belvárosba vacsorázni. 

Az osztály nagyobb része együtt vacsorázott és beszélgetett, miközben vártuk, hogy kihozzák 

a rendelésünk, ami őszintén szólva sok időbe telt. Vacsora után megtekinthettük a gyönyörűen 

kivilágított dómot, ami nem csak csodálatos, hanem hatalmas is. Ezután a Tisza partjára 

mentünk ahol a piros és fehér színekre festett Szeged felirat állt a Móra Ferenc Múzeum előtt. 

Több száz kép készítése után eleredt az eső és többen sietve, esernyő nélkül szaladtunk vissza 

a hotelbe. Az eső ellenére mókás volt. Sokan csurom vizesen értünk vissza, de jól 

szórakoztunk. Valamikor a hajnali órákban aludtunk el.  

Másnap reggel 8 órakor a reggelivel indítottuk a napot, amit a hotel biztosított számunkra. A 

reggeli svédasztalos volt, így mindenki kedvére válogathatott. Pihenés után indultunk 

Ópusztaszerre, ahol a Nemzeti Történelmi Emlékparkban tölthettük a napot. Itt 

megtekinthettük az Árpád-emlékműt, a Rotundát amely egyik főépület és a Feszty-körképnek 

is helyet ad, a jurtákat. A Cseteépületek közül a Koronás jurtát és az Ökomenikus kápolnát 

látogathattuk. A többi blokk technikai okok miatt zárva volt. Az építmények sorát a 

Világmagyarság hajléka (1996) nyitja meg. Koronát idéz az 1998-ban épült Mamutfenyő-ház. 

Itt megtekinthetünk egy kaliforniai mamutfenyő-szeletet – bütüt –, melynek méretei tiszteletet 

parancsolnak: átmérője 6,3 méter, és a 80 cm vastag szelet tömege 7,5 tonna. A bütü korát is 

meghatározták: Krisztus után 200 körül kezdődhetett élete. Évgyűrűinek határain a magyarság 

történelmének nevezetes dátumai láthatóak. Továbbá megtekinthettük a Skanzent (Szabadtéri 

Néprajzi Gyűjtemény). A gyűjtemény házai között járva a részesei lehettünk az egykori 

paraszti világnak. A népviseletbe öltözött tanyagazdák bemutatják eleink életmódját, 

találkozhatnak a két világháború közötti időszak jellegzetes figuráival, a csendőrrel, a 

juhásszal, és megtekinthetünk egy tanyai iskolaépületet. Található itt egy nomád park is ahol 

lovasbemutatókat rendeznek.  

A nagy melegben sétálva mindenki megkívánta a jégkrémet, így egy kisboltba betérve 

megtekinthettük azt, hogy hogyan nézett ki régen egy bolt. Medvecukor, törökméz, 

mézeskalács szív és még sok más hagyományos édesség.   

Három óra volt, amikor elindultunk busszal Szegedre. Az út körülbelül egy óra volt, így négy 

óra körül újra a szálláson voltunk.  

A megérdemelt délutáni pihenő után újra útnak eredtünk és vacsorázni indultunk a 

belvárosba. Este mindenki útnak eredt és bejártuk a várost. Este, mi lányok egy szobába 

gyűltünk és sokáig beszélgettünk.  



Szerda reggel összepakoltunk és reggeli után elindultunk a Móra Ferenc Múzeumba, ahol 

osztályfőnökünk vezetésével különféle kiállításokat látogathattunk meg. Személyes 

kedvencem az a terem volt, ahol gyönyörű balerina ruhákat állítottak ki.  

Múzeumi látogatásunk után megebédeltünk és indultunk a vonatállomásra. Újra egy hosszú út 

állt előttünk. Élveztük a kirándulást, de mindenki boldogan szállt le Encsen és üdvözölte 

szülei  
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