
Osztálykirándulás 2022. 

 A 12.C osztály szeptember 15-én és 16-án osztálykiránduláson vett részt 

osztályfőnökével, Tóthné Molnár Ágnes tanárnővel. 

Csütörtökön reggel 8 órakor vonatra szálltunk és elindultunk Gyula felé. Egy 

átszállással végül Békéscsabáról jutottunk el célunkhoz. A vonat megérkezése után első 

állomásunk a 100 éves cukrászda volt, ahol ízletes kézműves csokoládék és fagylaltok serege 

tárult elénk. Persze, akik csak egy kávét szerettek volna fogyasztani, azoknak sem kellett 

csalódniuk. Rövid séta után a városban és a Körös mentén a helyiek számára éppen elkezdődő 

pálinka fesztivált szerettük volna felderíteni, azonban nem jártunk sikerrel. Eme kitérő után 

meglátogattuk az Almásy-kastélyt. Elsősorban a Sissi-kiállítást néztük meg, ahol 

tárlatvezetéssel ismerhettük meg a királyné mindennapjait és szabadidős tevékenységeit. 

Ezután a kastély állandó részét is felfedezhettük, immáron önállóan. A tárlat rengeteg érdekes 

interaktív elemmel büszkélkedhetett. A múzeum-látogatás után a kastély kávézójában 

eszpresszót szürcsölgethettünk. Ági néni volt iskoláját is megcsodálhattuk gyönyörű 

szemeinkkel. Még csodálatosabb lábainkkal visszacammogtunk a gyulai vasútállomásra.  

Másnap pedig Szentes felé vettük az irányt, ezúttal helyközi autóbuszjáratot vettünk 

igénybe. Miután leszálltunk a buszról, Kiss Lehel barátunk és családja jóvoltából 

kenyérlángossal csillapíthattuk éhségünket az időjárási viszonylatok szemügyre vételezése 

közben. Lakománk elfogyasztása után egy kis kitérővel magunkévá tehettük a nemrég 

sajnálatos módon leégett sportcsarnok látványát. Ezután a meghökkentően rövid, de annál 

jobban élettel teli sétálóutcán keresztül Szentes lélegzetelállító főterére, azaz a Kossuth térre 

kalauzoltak el minket a helyi lakosok (osztálytársaink). Egy kis tanakodás után lábaink a 

szentesi ligetig vittek minket, amely a Kurca túlpartján lelhető fel. Itt tettünk egy gyors sétát, 

majd a buszpályaudvar felé vezető visszaúton megszemléltük az egyik konkurens intézményt, 

a mesébe illően szép Horváth Mihály Gimnázium épületét (a Bethlen szebb!). Ezután az osztály 

nagyrésze hazaindult, de a keménymag másnapig járta Szentes nevezetességeit és 

vendéglátóipari egységeit. 

Mindent figyelembe véve eme kétszer egynapos kirándulás arra enged minket 

következtetni, hogy a békéscsabai Pennyben nem szabad 70 Ft-ért rágót venni, Szentes nem 

ideális célpont az adrenalinfüggőknek, a Horváth Mihály Gimnázium tanulói túl hamar 

végeznek óráikkal, a vonatot pedig érdemes elérni (nem akarjuk néven nevezni Molnár 

Andrást). 

 


