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Első nap 

Az idei osztálykirándulásunk Kecskeméten kezdődött, ahol a Piarista Rendről, és a Kecskeméten 

működő piarista gimnáziumról tanulhattunk. Egy igazán kedves atya beszélt érdekes életükről és 

múltjukról. 

Ezután a kecskeméti Katona József Emlékházat tekinthettük meg, ahol a híres drámaíró életéről 

tartottak nekünk előadást. Az épületben többek között számos eredeti kéziratot láthattunk az 

írótól. 

Elhagytuk Kecskemétet, irány Nógrád. Egy kisebb túra keretében felbaktattunk Nógrád várához, 

ahol gyönyörű festői kép tárult elénk. Itt "szabadfoglalkozás" volt, ki-ki a maga társaságával 

járhatta körbe a területet.  

Visszagyalogoltunk és beültünk a buszba, ami azt hiszem, az egész osztálynak megváltás volt a 

hosszú túra után. Innen indultunk a szállásunkra, Kismarosra. 

Az estét számháborúzással töltöttük, ez a tavalyi kirándulás óta hagyománnyá vált. 

Második nap 

Nagymarosra mentünk, és átkompoztunk Visegrádra. Innen a Mátyás Király Múzeumba 

sétáltunk, ahol az említett király palotájának romjait néztük meg egy idegenvezetővel. 

Innen továbbmentünk a Salamon-toronyhoz. Tetejéről beláttuk egész Visegrádot, Nagymarost és 

a Dunát.  

Továbbmentünk, feljebb a hegyen, míg el nem értük a Fellegvárat. Itt szintén szabadságot 

kaptunk. Érdekes kiállítások, és persze gyönyörű kilátás „fűszerezte” a látogatást. Az osztály 

természetesen nem bírta ki, hogy el ne árassza a szuvenírboltot... :) 



Következő úticélunk a bobpálya volt. Mindannyian élveztük, újra és újra lecsúsztunk a pályán, 

majd az olykor idétlenre sikeredett képeinken nevettünk, melyeket egy kamera készített rólunk. 

Visszasétáltunk a komphoz. Útközben azonban megálltunk egy boltban bevásárolni az esti 

szalonnasütéshez. Vicces volt, mikor 35 gyerek egyszerre nyomakodott be abba a kicsi ABC-be... 

:) 

Este, mint említettem, szalonnát sütöttünk. Az olykor jelentkező permetszerű eső szerencsére nem 

hiúsította meg. Ettől függetlenül nem maradt el a szokásos számháborúnk sem.  

Harmadik nap 

El kellett hagynunk a szállást. Mikor mindenki elkészült, már úton is voltunk a Kismaros mellett 

fekvő Ciszterci Nővérek Monostorába. Itt is bepillantást nyerhettünk egy, a miénktől majdnem 

teljesen eltérő életformába.  

Szentendrén álltunk meg a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Itt érdekes interaktív programok (is) 

voltak, például helyben, kemencében sült cipót lehetett enni. Viszont nem tudtuk végigjárni ezt a 

hatalmas területet a rendelkezésünkre álló idő alatt.  

A belvárosba mentünk meglátogatni Kovács Margit kerámiagyűjteményét. Egyedi, egységes 

stílusú festett kerámiákat láthattunk. 

Ezután hazaindultunk. 

 

Az idei osztálykirándulásunkon is sokat művelődtünk. Színvonalas és érdekes volt. Azt hiszem, 

nagy köszönettel tartozunk ezért Kun Márta tanárnőnek, és Marianna Nővérnek! :) 

 


