
Ez a 12/C osztály beszámolója a 2014. Szeptember 25.- 26.- i tanulmányi osztálykirándulásról. 
  
2014.09.25.(csütörtök) 
Az osztály, tárlatvezetéssel megtekintette a Németh József kiállítást a Tornyai János Múzeumban, itt 
sokat megtudtunk a művész életéről és munkásságáról. Majd ezután az osztály megnézte a Múzeum 
többi kiállítási darabját, e kiállítási darabok főként Hódmezővásárhelyhez kapcsolódtak. 
Ezután az osztály az Emlékpont Múzeumba ment és ott megnézte a "Rákosi börtönei" című kiállítást. 
Itt a Rákosi-kormány, maga Rákosi Mátyás és az ÁVH tevékenységét láthattuk és megtekinthettünk 
egy másolatot egy Rákosi kori börtöncelláról. 
  
2014.09.26.(péntek) 
Az osztály vonattal ment Budapestre, ahol a délelőtti órákban megtekintette a Néprajzi Múzeumban a 
Word Press fotó kiállítást. Itt az osztály megnézte az összes díjazott fotót, melyek igen sokszínűek 
voltak mind a hangulatukban, mind a témájukban. Az osztály megtekintette a Múzeum belső épületét 
valamint az ott található szabadon megtekinthető kiállítási darabokat. Még a Múzeum nyitása előtt az 
osztály megnézte a Parlament épületét kívülről, valamint volt szerencsénk megtekinteni egy 
zászlófelvonást. Ezután az Oktogon térre mentünk, ahol körülbelül 1 órás szabadidő keretében volt 
lehetőség az ebédre. 
 Ezután a Terror Háza Múzeum következett, ahol az osztály részletes tárlatvezetéssel tekintette meg a 
kiállítást. Mielőtt elkezdődött volna a tárlatvezetés megtekintettük a földszinten álló szovjet tankot. 
Először a ’ Kettős megszállás ’ termét tekintettük meg ahol először a német majd a szovjet megszállás 
menetét láthattuk. A következő terem a ’ Nyilas folyosó ’ mely a Nyilas uralmat mutatta be. A 
következő a ’ Gulág-Málenkij robot ’ terem, mely azokra a magyarokra emlékezik, akiket a szovjet 
csapatok kényszermunkatáborokba hurcoltak. Következő volt az ’ Átöltözés terme ’, amely diktatúrák 
cserélődését mutatja be. Ezt követte az ’50-es évek’, majd a ’ Szovjet tanácsadók ’ terme, mely a 
kommunista diktatúra kiépüléséről szól Magyarországon, valamint a magyarok ellenállásáról.  
Végül a pince következett ahol megtekinthettük a különböző börtöncellákat, valamint a tárlatvezetés 
által átfogóbb képet kaptunk a kor sajátosságairól valamint a körülményekről, amiben az embereknek 
élniük kellett. 
 A Múzeum megtekintése után a vonat indulásáig szabadfoglalkozásra volt lehetőség. 
Az osztály reggel 6 óra körül indult és este 9 óra körül ért vissza Hódmezővásárhelyre. 
 


