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Beszámoló az AJKP-s tanulók 2017. május 19-21-i kirándulásáról
2017. május 21-én, pontosan 7 órakor indultunk el a kollégium elől. Az előzőleg beszerzett
ételeket és italokat már időben beraktuk a buszok aljába. Bár az eredeti elképzelés szerint csak
Mohácson álltunk volna meg, de közbeiktattunk egy rövid megállót Baján is. Ennek ellenére
10 óra körül megérkeztünk az emlékparkba. Bár személy szerint már többször is jártam itt, de
a mostani előadás volt a legjobb mind közül. A fegyverbemutatón mindenki kipróbálhatta a
kardokat, sisakokat, láncingeket.

Előadás az emlékparkban

Fegyverek próbája

A hideg élelmiszer csomagok és üdítők kiosztása után azonnal indultunk Abaligetre, hogy a
bejelentett 14 órai csoporttal bemehessünk a cseppkőbarlangba. A barlang alacsony bejárata
először sok tanulót megrémisztett, de az ismertető után már mindenki nyugodt szívvel indult a
barlangi túrára. A barlang tiszta levegője, valamint az élmények hatására teljesen
felvillanyozódva értünk ki a szabadba, ami után még elmentünk a szomszédos denevér
múzeumba is.

Csoportképek Abaligeten

Az uzsonna kiosztása után, már indultunk is Szigetvárra. A várnak és történetének a
megismerésében egy nagyon kedves hölgy segített. A viaszbábúk, filmek és hangok
segítségével, teljesen beleélhettük magunkat a csata közepébe.

Hangulat a várban

Csoportkép a vár udvarán

Nagykanizsára érve, először egy finom vacsorával indult az este, majd a szálláshelyre érve
igyekeztünk minél hamarabb lefeküdni, hogy a nap fáradtságait kipihenjük.
Szombaton már busszal mentünk reggelizni, mert utána azonnal indultunk Keszthelyre, a
Festetics kastélyt megnézni. Itt megfordítottuk a programot, mert először néztük meg a
kastélyt és utána sétáltunk a városban egy kicsit, mert sárgulási ünnepséget tartottak a kastély
udvarán, ami nagyon látványos volt. A kastélyon kívül még megnéztük a hintó múzeumot is.

Csoportkép a kastély előtt

Lovas felvonulás Keszthelyen

A csomagok kiosztása után pedig elindultunk a kalandparkba. A kapott bérlettel, szinte
korlátlanul használhattuk a park játékait. Annyira jól érezte magát mindenki, hogy alig

tudtunk elindulni. Elindulás előtt, még mindenki megkapta az uzsonnáját, majd
visszamentünk a szállásra.

Hófánk

Kötélpálya

Itt egy rövid tusolás és pihenés után elmentünk vacsorázni, majd egy kis séta következett a
városban. Aki nem akart sétálni, az tanári kíséret mellett visszament a szállásra, ahol
sportolni, társasjátékozni tudott. Este mindenkinek rengeteg mesélni valója volt, de 22-kor
kötelező volt az alvászat.
Egy éjszakai vihar után, vasárnap mindenki korán kelt, mert időben akartuk átadni a szobákat,
valamint hosszú út várt ránk. Reggeli után elutaztunk Tihanyba, ahol a levendulákon és a
barlangokon kívül, megnéztük a várost és az apátságot is /bár ezt csak kívülről/. Az erős szél
miatt hullámzó Balaton nagyon szép látványt nyújtott.

Megbeszélés az apátságban

Balatoni látkép

Hazafelé, a vasárnapi uzsonna terhére, megálltunk a dunaújvárosi McDonalds-ba, ahol
mindenki választhatott valamelyik közepes menüből. A gyors kiszolgálásnak köszönhetően,
szinte időveszteség nélkül indulhattunk Soltvadkertre. A McDonalds-os menü desszertjeként
mindenki szabadon választhatott a fagyik közül. Személy szerint a gesztenyés duplacsoki
ízlett a legjobban.

Ekkor azt hittem, hogy a Hódmezővásárhelyi vacsorára már szinte szükség se lesz, de
tanulóink ismét bizonyították, hogy fejlődésben vannak, mert a Fekete Sasban kapott vacsorát
csak néhány diák nem tudta teljesen elfogyasztani. Este 21.30-kor már minden tanuló a
kollégiumban készült a lefekvésre.
Hódmezővásárhely, 2017. május 22.
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