
Szeged-Ópusztaszer kirándulás 

AJTP hétvége programbeszámoló 

9.t osztály 

  Ez az AJTP-s hétvége Május 19.-étől 21.-éig tartott, Pénteken iskola után a lányok és 

a fiúk gyülekezni kezdtek a kollégiumukban, majd jött a busz amire először a lányok 

szálltak fel és később a fiúk. Miután mind a két csoport sikeresen elkészült és 

felpakolt a buszra, 3 óra körül elindultunk a Pozsonyi úti kollégiumtól Szeged felé egy 

5 órás busz útra, kisebb - nagyobb megállásokkal megspékelve és eme megállók 

közben el is fogyasztottuk a vacsorát.  

  Áthaladtunk a Tisza folyón és több híres városon is átvezetett utunk (pl. Heves). 

Körülbelül este nyolc órakor megérkeztünk a célunkhoz, Szegedre és elfoglaltuk a 

szobáinkat az Ortutay Gyula Kollégiumban, majd elindultunk sétálni az esti fényekben 

tobzódó városba. Sikeresen elcsíptük a Szegedi borfesztivált ahol habár nem vettünk 

kóstolót, a fesztiváli hangulat nagyon feldobta az osztályt. Miután elsétáltunk a Tisza 

partjáig és gyönyörködtünk a kivilágított folyóban, visszafele vezetett az utunk a 

kollégiumba, ahol tisztálkodás következett, majd tizenegy órakor villanyoltás. 

  A Szombati napunk hét harminckor kezdődött, majd a reggeli készületek után nyolc 

óra körül elindultunk a hangulatos Boci Tejivóba ahol megreggeliztünk. Az utunk 

azután a Dómba vezetett.  

Ott megtekintettük a Dóm 

kincseit, történetéről szóló 

ismertetőket és fel is 

sétáltunk a tetejébe ahol 

kitűnő kilátás nyílt 

Szegedre és környékére. 

Ezek után a még mindig 

tartó fesztivál közepébe 

vetettük magunkat ahol 

meglátogathattunk 

különböző portékákat 

árusító bódékat illetve 

megtekinthettünk 

különböző kiállításokat. Délben megint csak a Boci Tejivó felé vezetett utunk ahol 

megebédeltünk, majd újult erővel felkészültünk a következő pontra a 



programunkban, a Móra Ferenc Múzeumra. A múzeumba fél kettő körül érkeztünk és 

megtekinthettük a régi Magyarországból fennmaradt plakátokat és egyéb 

különlegességeket, amelyek rendkívül érdekesnek bizonyultak. Ezek után 

visszatértünk a kollégiumba ahol felfrissítettük vízkészleteinket és meglátogathattunk 

néhány közeli boltot, majd busszal elindultunk a Szegedi Vadasparkba. Izgatottan 

vártuk hazatértünket az otthonos környezetbe, az állatok közé. Ott egy térkép 

segítségével meglátogathattuk több távoli-, illetve közeli rokonunkat majd 

elindultunk a kollégiumba. Innen egy fél órával később elindultunk megint csak a Boci 

Tejivóba vacsorázni. Végül fáradtan, de teli hassal visszatértünk a szállásra, 

megtisztálkodtunk és a takarodóra való felkészülés előtt Bocsi Sándor tanár úr 

tájékoztatott minket a következő bennmaradós Vizitúra tervéről, tudnivalóiról, majd 

tíz órakor villanyoltás volt. Az utolsó napunkat ébresztővel kezdtük és nekiláttunk a 

cuccaink összepakolásához illetve a szobák kitakarításához, ágyneműk levételéhez 

majd a felszerelésünket felpakoltuk a buszba és búcsút vettünk a kollégiumtól.  

Miután elfogyasztottuk a reggelinket, felszálltunk a buszra és elindultunk 

Ópusztaszerre.  

A rövid buszút után 

egy kis sétával 

kezdtük 

Ópusztaszeren ahol 

láthattunk több 

ősmagyar építmény 

rekonstrukciót majd 

íjászkodtunk és végül 

megnéztük a 

csodálatos Feszty-

körképet. Ezek után 

megebédeltünk a 

Szeri Csárdában majd 

elindultunk Egerbe 

.Este hét óra körül érkeztünk a Pozsonyi úti kollégiumba és itt is fogyasztottuk el a 

bennmaradósok egyik fő csodáját, a pizzát. 

  Ez egy kellemes bennmaradós volt, tetszett az új környezet és élmény volt a 

betekintés Magyarország közeli múltjába a múzeumokban, illetve a távoli múltjába a 

Feszty-körképen keresztül.  
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