
 

 

 

                A 10. C osztálykirándulása        

         

                            

Az első napon izgatottan, korán reggel a 10. C osztály elindult Gödöllőre. 

Az út nagyon jó hangulatban telt el, majd pár óra utazás után megérkeztünk a kastélyhoz. 

Ahogy odaértünk, mindenki figyelmét magával ragadta a kastély látványa. Ez a rengeteg 

fényképből is kiderült. Azonban a kastélyon belül ezt nem tehettük meg.Viszont érdeklődéssel 

figyeltük az idegenvezető hölgyet, aki némi humorral is színesítette ezt a programot .Ezután 

újra buszra szálltunk, célunk a napra már csak Szentendre volt. Megérkeztünk és elsétáltunk a 

Kovács Margit Múzeumba. Itt kaptunk egy lapot, amin segítő kérdések voltak a szobrok 

megértéséhez. Majd a nap utolsó programja városnézés volt-- egyénileg. Szuvenírt vettünk, 

ettünk és ittunk, bár a városnézést az időjárás nem nagyon engedte. Aztán elfoglaltuk a 

szállásunkat, és megvacsoráztunk. 

Az este folyamán Lini énekelt és gitározott, majd néhányan társasjátékoztak, vagy csendben 

pihentek a szobájukban, vagy épp ellenkezőleg, zenét hallgattak. 

A második napon kissé kialvatlanul, gyors készülődés és reggeli után szálltunk buszra ismét. 

Mai célunk Esztergom és Visegrád volt. Az első állomás a hatalmas klasszicista esztergomi 

bazilika volt. Már kívülről is csodálatosnak tartottuk, aztán belépve sem változott a 

véleményünk. Főleg a háttérben kanyargó Dunáról nem tudtuk levenni a szemünket. 

Ezután nem mentünk messze, csak a Babits-házig. Ebből a kicsi, magasan fekvő házból még 

szebbnek tűnt a látvány. Majd utaztunk Visegrádra, ahol egy Mátyás-kori palota felfedezése 

volt a programunk. Ezt követően jártuk körbe a Fellegvárat, bár már kicsit fáradtan. 

Az utolsó napon változatlanul gyors készülődés és reggeli után szálltunk buszra. Ma 

Budapestet vettük a nyakunkba. Felmásztunk a Gellért-hegy tetejére (égő és fájó lábbal, 

izomlázzal) a Szabadság-szoborhoz. Szintén gyönyörű kilátás tárulkozott elénk. Majd egy 

igazán nekünk kedvező programmal zárult a 10. C osztály első kirándulása, egy West End-beli 

nézelődéssel. 

Úgy gondolom, igazán tartalmas, kulturális élményekkel teli kiránduláson vehettünk részt. 

Minden napját élveztük az időjárás és a fáradtság ellenére is. Végig nevetéssel és jó 

hangulatban telt el. 

Hódmezővásárhely, 2017. szeptember 8. 

                                                                   

                                                                     Dömösi Diána (10. C) 

 


