
Osztálykirándulás 12.B 

A szeptemberi kirándulások idején úgy döntött az osztály Nagy Tibor 

és Polányi Géza tanárurak javaslatára, hogy nem megyünk messzire, 

és nem esünk ki az iskolai ritmusból, mivel nyáron már voltunk egy 

felejthetetlen vízitúrán. A kirándulás helyszínéül Szegedet 

választottuk, tekintve, hogy egyetemi város révén sok hasznos 

információt szerezhetünk meg jövőnkre nézve.  

A kirándulás első napján a Szeged belvárosában lévő Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskolára látogattunk el, és itt a Tudáskapu interaktív 

kiállítását néztük meg. Az idegenvezetőnk nagyon részletesen 

bemutatta az ott található kiállított darabok történetét, és osztotta 

meg velünk a tudnivalókat. Megismerkedtünk az év állatával, a 

túzokkal, valamint az összes növénnyel, amely hazánkban védett vagy 

különleges. Érdekes információkat mondott a környező folyókban élő 

halakról és az őket pusztító madarakról. Nagyon hasznos volt 

mindannyiunk számára ez az előadás, mert egyszerű, azonban nem 

mindennap hallható információ birtokába jutottunk, amiket amúgy 

lehet, hogy sose tudtunk volna meg. Nem utolsó sorban foglalkoztunk 

az informatika fejlődésével és az ezeket megelőző magyar 

találmányokkal. Ezt a körülbelül 4 órás előadást követően az osztály a 

tanárurak kíséretében tett sétát a belvárosban, majd a délután 

órákban tértünk haza. 

A második nap is átmentünk Szegedre, amikor is egy igen részletes és 

hosszú városnézést tartottunk. Elsőnek a polgármesteri hivatalt és a 

környező szobrokat tekintettük meg, majd a Kárász utcán sétáltunk 

végig. A Dugonics téren is megkerestünk minden érdekességet, 

ezután a Dóm, a Dómtér és az egyetemi karok következtek. A sétánk 

végén a Tisza partot és az emlékművet is meglátogattuk, és 

mindenről kérdéseinket kimerítő mélységű információt kaptunk. A 



tanárurak személyes tapasztalataikat és a város régebbi kinézetét is 

elmesélték. 

Ez a kirándulás rengeteg tudást és szellemi építkezést biztosított 

nekünk, és betekintést nyertünk Szeged közelmúltjába és 

környezetünk élővilágába. Sok újdonságot, tanulságot és hasznos 

következtetést vontunk le és jegyeztünk meg ez alatt a két nap alatt, 

és ha a jövőben a tanulmányainkat Szegeden folytatjuk, nagyon jól 

fogunk tudni tájékozódni, tekintettel arra a sok hasznos információra, 

melyet a Tanár urak megosztottak velünk. 


