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1. napon: 2019. május 15. szerda 

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum 10. osztályos tanulói Szolnokra utaztak. 

Érkezéskor a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 10. G osztályos tanulói 
fogadták a vendégeket az iskolában, és vacsora után a szálláshelyre kísérték őket. Közben 
ismerkedtek, és megbeszélték az utazás eseményeit, valamint a várható programokat.  Az esti 
szabadprogramban is segítettek a vendég tanulóknak.  

 

 

2. nap: május 16. csütörtök 

A reggeli kelés kissé próbára tette a társaságot, de valahogy sikerült elkészülnünk. Picit fáradtan 
érkeztünk az ebédlőbe majd az iskola bemutatása után érdeklődve vettünk részt matematika és német 
órákon. Persze voltak eltévedt osztálytársaink is, akik a latin órát látogatták.  

Az órák után néhány szolnoki tanulóval együtt megnéztük a város nevezetességét, a Rep-Tár kiállítást, 
ahol először önállóan, majd kiállítás-vezetéssel ismerkedhettünk meg a város, valamint az ország 
repülőgépeinek történetével.  

   

Délután az iskola tanulóinak tartottuk meg a székely kultúrát bemutató előadásunkat, valamint a 
fogadó osztály a jászok és kunok kulturális jellemzőiből készült előadását. A bemutatkozó előadás 
meglepetéseket tartogatott. Szívmelengető élmény volt, hogy mi is ismertünk egy kunsági népdalt, 
érdeklődve és izgalommal telve hallgattuk az előadást. Mikor mi következtünk a csúszós padló 
meglepetés volt számunkra, de maradandó nyomot hagytunk a csizmák és cipők dobogtatásával.  



  

   

 

Az előadást követő városnézés során rájöttünk, hogy Szolnok hasonlít a mi szülővárosunkhoz.  

Az esti összerázás program során kézfogós, felül- és alul pacsis, tehénfejős és supermenes barátokká 
váltunk. Együtt alkottunk egy polipot, alvó óriást, körhintát és az óra belsejét. Néha meglepődtünk a 
feladaton, de a szolnoki tanulókkal együtt teljesítettük őket. 



  

Ezt követően kellemes volt az esti szabadprogram, amin a két iskola tanulói szintén közösen vettek 
részt.  

  



3. nap: május 17. péntek 

Harmadik napunkat Ópusztaszeren kezdtük, ahol betekintést nyerhettünk egy tájmúzeumba, a Nemzeti 
Történeti Emlékparkba. A régi település látványa lenyűgözött bennünket: a több százéves házak, a 
malom, a templom, a műhelyek csodálatossá tették a tájat. Ezután Feszty Árpád körképét tudtuk 
megtekinteni interaktív módon. 

 

A körkép előtt múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt két csoportra oszolva. Az egyik csapat 
az irodalomban tevékenykedett, a másik inkább a rejtvényfejtést választotta. Ezáltal jobban 
megismerhettük a régi kultúrát és a Feszty – körkép történetét. 

    

Ezt követően buszra ültünk és izgatottan indultunk Szeged felé, mert nagyon kíváncsiak voltunk a 
Szegedi Dómra, amiről egy szolnoki diáklány tartott bemutatót. Az impozáns, gótikus stílusú épület 
oltárképei, szobrai teljesen elkápráztattak minket. A dóm meglátogatása után szabadidőt kaptunk, 
hogy mi magunk fedezhessük fel a város szépségét. 



     

Minden vendég tanuló kapott egy dokumentumot, amin a nevezetes látnivalók képei mellett rövid 
leírásuk volt olvasható. 

A nap folyamán új emberekkel ismerkedhettünk meg, akik nagyon kedvesek és nyitottak voltak 
felénk. A történelmi helyek meglátogatása során rengeteg felejthetetlen élménnyel gazdagodtunk. 

 

  



4. nap: május 18. szombat 

Budapest volt programunk egyik legérdekesebb színfoltja. Gyönyörű idő, rengeteg látnivaló, régi és 
újonnan szerzett barátok tették még felejthetetlenebbé e napot.  

Minden vendég tanuló kapott egy dokumentumot, amin a nevezetes látnivalók képei mellett rövid 
leírásuk volt olvasható.  

Első megállóhelyünk a Budai vár volt, ahol először tárult szemeink elé a várost átszelő Duna. Néhány 
fénykép és szelfi után továbbgyalogoltunk a Mátyás-templomhoz. Nagyon kevés szabadidő állt 
rendelkezésünkre, így csak futólag gyönyörködhettünk a gótikus templom és a Halászbástya 
kimunkáltságában.  

    

A legnagyobb élmény számunkra a mindezeket követő dunai hajókirándulás volt, amely által 
megtekinthettük a város nevezetességeit a folyóról. Felülmúlhatatlan és kimondhatatlan érzés töltött el 
mindannyiunkat, melyet nem lehet szavakba önteni! 

 



Az 1 órás hajóutat követően a Szent István-bazilikához sétáltunk, amely őrzi első László királyunk 
jobbját, és díszes mellékoltárok ölelik körül a főoltárt.  

 

Délután idegenvezetéssel körbejárhattuk az Országházat, melynek impozáns díszei elkápráztattak. A 
kupolacsarnok legszebb díszei, a Szent Korona, a jogar és az országalma évezredes múltja ámulatba 
ejtett. De megtudhattunk egy számunkra roppant érdekes tényt: az Országházat férfiak porszívózzák.  

   

Budapesti kirándulásunkat a Hősök terének megtekintésével zártuk, ahonnan fáradtan, de teli 
élményekkel távoztunk.  

A búcsú estéjén pizzával kedveskedtek nekünk, és másnap reggel szomorúan bár, de elköszöntünk 
Szolnoktól.  

 

5. nap: május 19. vasárnap 

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum 10. osztályos tanulói hazautazás Kézdivásárhelyre. A 
reggelit követően sok „tiszapartis” diák integetett a hosszú útra induló busz után.  


