
Széphalom 

Tavaly egyik magyarórán azt a hírt kaptuk, hogy az osztály nyert egy pályázatot, 

melynek keretében ellátogathatunk Széphalomra, a Magyar Nyelv Múzeumába. Ennek 

mindenki nagyon örült, hisz akkor úgy volt, hogy még abban az évben sort kerítünk a 

kirándulásra. Ha nagyon babonás lennék, azt mondanám, hogy a péntek 13-ra kitűzött dátum 

miatt nem érkezett meg a busz sem Egerbe, sem pedig Mezőkövesdre, de a busz szimplán 

csak lerobbant. Így abban az évben a kirándulást sajnos el kellett halasztanunk. Ám így utólag 

ezt már nem bánom, hisz szeptember 2-án újra nekirugaszkodtunk az ügynek, ezúttal 

sikeresen.  

Reggel 8 óra után indult a busz Egerből, és az eredeti terv szerint, minket 

Mezőkövesden felvettek. Csak annyi volt a különbség, hogy most a 12. H osztály is velünk 

tartott osztályfőnökükkel, Fülepné Bartkó Zsuzsanna tanárnővel. A kb. 4 órás buszút nagyon 

vidáman telt. Beszélgettünk, viccelődtünk és közben végig szólt a zene.  

Aztán végre megérkeztünk Széphalomra. 

Természetesen első utunk a múzeumba vezetett. Ott 

először 2 csapatra kellett osztani a társaságot. A mi 

csoportunk először a múzeum interaktív részét 

tekinthette meg. Mindenki kapott egy telefonszerű 

hangszórót, amelyen a képernyők érzékelőjéhez 

érintve dalokat és a témákhoz kapcsolódó 

üzeneteket hallgattunk meg. Emellett számítógépen 

is különféle nyelvi játékokat játszhattunk, pl. akasztófázhattunk. A falon pedig képverseket 

olvastunk, és különféle nyelvi játékokat ismerhettünk meg.  

Ezután cseréltünk a másik csoporttal. Ez a kiállítás is nagyon tetszett, hisz a falakon 

különféle nyelvi humorokat olvashattunk, amelyek mindenki arcára mosolyt csaltak. Emellett 

bepillanthattunk a tájszólások, a nyelvújítók és a szinonimák világába, valamint a határon túli 

magyarok nyelvjárásába.  

Ezek után a mauzóleumot tekinthettünk meg, ahol bepillantást nyertünk Kazinczy 

Ferenc életébe. Ezután megkoszorúztuk nyelvújítónk szobrát egy kisebb szöveg kíséretében, 

melyet én olvastam fel.  

Ezek után véget ért a kirándulásunk. Már csak az ebéd és a hazaút maradt hátra. 

Mindkettő nagyon vidáman telt el, és nagyon élveztem ezt az egész napot.  

Érdemes volt várni erre a kirándulásra, hisz egy különleges élménnyel lettem 

gazdagabb.         Rapcsák Dalma 7. K 


