
SZEGED ÓPUSZTASZER AJTP HÉTVÉGE 

   Pénteken délután indultunk el három óra előtt a Pozsonyi 

útról az októberi bennmaradós hétvégére. Az úticél Szeged 

volt. A körülbelül öt órás út mindenkit kellőképpen 

elfárasztott. Érkezés után elfoglaltuk a szálláshelyeket, 

kipakoltunk, majd lassan elindultunk vacsorázni. A vacsora 

egy, a szálláshoz közeli gyorsétteremben volt, ahol nagy 

adag spagettivel vártak minket. Vacsora után 

visszagyalogoltunk a kollégiumba, majd tíz órakor mindenki nyugovóra tért. 

   Szombaton reggel fél nyolckor volt ébresztő, majd nyolckor reggeli. A reggeli péksüteményből és 

kakaóból állt. ezután elindultunk a 

városba, megnéztük a Dóm teret, 

majd bementük a székesegyházba is. 

Itt egy előadást hallgattunk meg az 

épület történetéről. Majd megnéztük 

a Móra Ferenc Múzeumot. Itt a 

Csontváry kiállítás képei voltak a 

legszebbek.  Lesétáltunk a Tisza partra 

is, ahol láttuk a vár maradványait, és 

felmentünk a hídra. Az ebéd 

ugyanabban a gyorsétteremben volt, 

mint ahol a pénteki vacsora. A svédasztalos menü sok finom étele élmény volt mindenkinek. Amikor 

mindenki jól lakott, visszamentünk a szállásra pihenni egy keveset. Két órakor aztán elindultunk a 

vadasparkba. Rengeteg állatot láttunk és volt olyan, amit megfoghattunk az állatsimogatóban. 

   A következő program szabad nézelődés volt a Plazában, majd megnéztünk ott egy Egyiptomról 

szóló kiállítást, melynek fő témája II. Ramszesz volt. A vacsorát is ott fogyasztottuk – nem a kiállításon 

– aztán pedig megnéztünk egy vígjátékot a moziban. Eztán indultunk vissza a szállásra, megfürödtünk 

és eltettük magunkat másnapra.  



   Vasárnap sokáig alhattunk, nyolc órakor volt ébresztő, fél kilenckor reggeli és csak ezután 

takarítottuk ki a szállást. Ópusztaszerre busszal mentünk és megnéztük a Feszty-körképet. Sétáltunk 

az emlékparkban is, aztán beültünk egy „időutazásos” 

tanórára, a Magyar Királyi Elemi Népiskolába ahol 

megismerkedtünk a múlt század elejének tanítási és 

tanulási szokásaival. A vasárnapi ebéd egy hangulatos 

csárdában volt, ahol marhagulyást és péksüteményt 

ettünk. Ezután következett az öt órás visszaút Egerbe. 

Dél után hat órára érkeztünk meg, és még meg kellett 

birkóznunk egy tanulószobával, mielőtt megkaptuk a 

pizzákat és ezzel zárult a program. A szegedi bennmaradós egy élményekben gazdag hétvége volt! 
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