
SZÖGED, A NAPFÉNY VÁROSA 

 
Mint azt már megszokhattuk, ebben a tanévben is megkezdődtek a bentmaradós hétvégék az AJTP-s 

osztályoknak. A szegedi volt a második bentmaradósunk, nekünk a 9T-nek. 

 

Egy kis késéssel, de elindultunk Szeged felé. Az öt órás út alatt két pihenőt tartottunk. Este kilencre értünk a 
célunkhoz. Ott megejtettünk egy finom vacsorát, ami: brassói aprópecsenye volt. Ezek után egy ,,nagyszerű” 

kollégiumot foglalhattunk el, nevén nevezve a szegedi MÁV kollégium. Szóval megismertünk egy olyan 
diákszállót, ami talán a II. világháborút is megélte. Vagy esetleg az elsőt is. Elfoglaltuk szobáinkat és álomra 

hajtottuk fejeinket.  
 
Másnap, október 14-én a reggeli ébresztőnk 7:30-kor szólt. 

Ezután nem sokkal átmentünk reggelizni. Reggeli után már nem 

mentünk vissza szállásunkra, hanem inkább sebesen vettük az 

irányt a híres szegedi DÓM felé. Ott a csapat szét széledt és 

mindenki csak csodálta a gyönyörű Fogadalmi templomot. Kívül 

és belül.  
Nem volt sok időnk, hisz 10 órára már várt minket a kisvonat, 

ami körbe vitt minket Szeged belvárosában. Ebben az egy órában 

sok mindent láttatunk, amire gyalog nem biztos, hogy jutott 

volna időnk. Emellé egy rövid beszámolót is kaptunk a 

helyekről, szobrokról és épületekről. Egy az egy óra nagyon 

hamar elrepült,mert mindenki nagyon élvezte az ott töltött időt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A szoros időbeosztásunknak köszönhetően már 11 órára a Móra 

Ferenc Múzeumnál kellet lennünk, amit persze a kisvonatos 

körutunk alatt már láthattunk kívülről. Másfél óránk volt 

körülnézni odabent is. Itt láthattunk különféle témákhoz 

kapcsolódó tárlatokat, mint például a ,,vak-szoba” vagy a 

természetföldrajzi kiállítás. Az első emelet fő attrakciója a 

bizánci aranypénzek és a híres szegedi papucsok voltak. Itt a 

csapatból pár fiú felpróbálta az akkor használatos ruhákat és 

papucsokat, persze. De, nem csak ezeket.  
Azért jutott időnk a pihenésre is a Tisza parton. Miután mindenki 

kifújta magát, ismét megindultunk és az irányt a DÓM templom 

előtti tér felé vettük. Ahol, az órajátékot szerettük volna 

meghallgatni, de ,,sajnos” nem tudtuk. Ugyanis, ott egy rock opera 

főpróbáját tartották. Itt elidőztünk egy keveset, egyesek leültek és a 

próbát hallgatták, nézték, egyesek pedig a szegedi feliratnál 

készítették életük nagy képeit. 



Mindezt követően a szokásos helyen fogyasztottuk ebédünket. Paradicsom vagy gyümölcs leves 

volt választható első fogásnak, főfogásnak pedig rántott szeletet és a mellé választott köretet kaptuk. 
Ezután kérésre a plázában töltöttünk egy kis időt a Glamour napok keretében. Ezután visszasétáltunk 

a szállásunkra a zsinagóga mellet. Ahol megpihentünk, illetve megvacsoráztunk 17:30-kor. Este még 
megejtettünk egy sétát a Tisza sétány mentén. Ki előbb, ki később visszaért a kollégiumba, ott az esti 

készülődések után nyugovóra tértünk. 

 

Végül a várva várt utolsó nap is elérkezett. Itt 

ismét csak 7:30-kor keltünk és már 8:30-kor 

reggeliztünk. Ezek után sietnünk kellett, mert 

Ópusztaszeren kellet lennünk a 10 órai nyitásra. 

Először csak körbe sétáltuk a hatalmas szabad teret, 

majd 11 órakor ismét jelenésünk volt, hisz a 15 

méter magas és a 120 méter hosszú Feszty körképet 

tekintettük meg. Ezt követte az íjászkodás, amitől 

eleinte mindenki tartott, de egy kis idő múlva szinte 

minden fiú kipróbálta, illetve egy pár lány is. Az 

ebédünk a Szeri csárdába lett kérve, gondolva a 

glutén- és laktózérzékeny osztálytársainkra is. Ott 

gulyásleves, túrós csusza és palacsinta volt az ebéd.  
 

14:00-kor elindultunk szeretett városunk felé. Az úton mindenki csendesebb volt mint odafelé. 

Érkezésünk 19:00 körül volt Egerbe. 19:30-kor már vacsoráztunk, a Karavánból. A vacsoráját 

mindenki a saját kollégiumában fogyasztotta. 
 

 

Köszönjük ezt a szép élményt két nevelőtanárunknak a Fény városában ahol még az időjárás is 
nekünk kedvezett!  
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