
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Az első humán tagozatos 

osztály kirándulásai  

A Fiúmei úti Nemzeti Sírkertben – Ifjabb Antall József miniszterelnök síremléke előtt 



Az Országos Széchényi Könyvtártban jártunk 

 

2014. április 2-án egy rendhagyó történelem órán vettünk részt az Országos Széchényi 

Könyvtártban, melynek témája  a nagy földrajzi felfedezések kora volt. Pontosabban a 

térképészettudomány születése. Míg az osztály egyik része előadást hallgatott, addig a másik 

csoport kézműves foglalkozáson vett részt, földgömböt készített, amit haza is vihettünk 

emlékbe.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Bécs, 2014. május 8-9. 
 
 
 
Iskolánk első humán tagozatos osztálya az előző tanévben ,,A Habsburgok nyomában" 
címmel kétnapos tanulmányi kirándulást szervezett Bécs városába. Miután Budapestet 
elhagytuk, utunk egyenesen Kittsee-be vezetett, ahol meglátogattuk a világszerte ismert 
Hauswirth csokoládégyárat. Természetesen a termékek minőségét is alaposan ellenőriztük. 
Miután mindenki jóllakott, Bécs felé utaztunk tovább. Az osztrák fővárosban bejártuk az 
érdekesebb városrészeket. Megnéztük a nevezetességeket: a Burgtheatert, a Stefanskirchét 
(nem Stefanskirsche! :), a Parlamentet és a Heldenplatzot is. Csodálatos időt fogtunk ki, a 
Burggarten tele volt fiatalokkal, a fűben napoztak, gitároztak.  
   

  
 
Városnézés után elfoglaltuk szállásunkat egy közeli 
hostelben. A szobák modernek és kényelmesek voltak. 
Mire berendezkedtünk, vacsoraidő lett. Elindultunk egy 
pizzéria felé.  Amikor már lejártuk a lábunkat, és a 
szemünk is kopogott az éhségtől, végre megérkeztünk! 
Este tíz óra volt, már besötétedett, ragyogtak a fények, s a 
bevásárlóutcákban ezer és ezer ember nyüzsgött. Mintha 

otthon lettünk volna a budai várban vagy a Váci utcában! Vacsora után szabad programot 
kaptunk, éjfélig kedvünkre barangolhattunk a városban. Mindenkinek bőven volt alkalma a 
nyelvgyakorlásra is. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bocskai István koronája a Burg 

kincseskamrájában 

Jól elfáradtunk… 



Másnap egy finom reggelit követően elindultunk megnézni a schönbrunni kastélyt, és 
a közvetlenül mellette fekvő állatkertet is. A Habsburgok nyári rezidenciáját a fülünkön 
fejhallgatóval jártuk be, amelyen keresztül megismerhettük a dinasztia történetét.    Utána 
sokat bolyongtunk szabadon a kastély kertjében, eltévedtünk a labirintusban, és közben 
élveztük a kellemes tavaszi napsütést. 
  Hazafelé megálltunk Parndorfban, a bevásárlóközpontban. A buszon egy mulatságos 
összefoglaló kérdéssorozat keretében pedig mindenki letesztelhette, hogy mennyire figyelt 
az elmúlt napokban. Fáradtan, de sok szép élménnyel gazdagabban érkeztünk haza az esti 
órákban.  Ez a kirándulás mindannyiunk számára emlékezetes marad. 
 
 

          

    A  

 

 

 

 

A Schönbrunni Kastély  parkja, háttérben a híres Gloriette 

kilátóval 

Az autóbuszra várva 

Háttérben a Schönbrunni Kastély  



Séta a Fiumei úti Nemzeti 

Sírkertben 

 

Nekünk, humán tagozatosoknak lehetőségünk 

van arra, hogy minden tanévben egy adott 

óraszámot iskolán kívüli kulturális programokra 

fordítsunk. Így rendszeresen járunk színházba, 

múzeumba, operaelőadásokra, kiállításokra.  

2014. szeptember 25-én a Fiumei úti Nemzeti 

Sírkertbe látogattunk el. Október 6., az aradi 

vértanúk emléknapja alkalmából vettünk részt egy történelmi sétán, melynek témája a 

reformkor, valamint az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc volt. A kellemes 

szeptember végi kirándulást idegenvezetőnk, a temető gondnoka színes előadással 

egészítette ki. Az ott töltött 90 perc alatt megtekintettük a leghíresebb magyar írók, költők, 

poltikusok síremlékét. Leróttuk kegyeletünket 

Vörösmarty Mihály, Arany János, Jókai Mór, 

Deák Ferenc, Kossuth Lajos és Görgey Arthúr 

tábornok síremléke előtt. A legemlékezetesebb 

a Kossuth család mauzóleuma, a Batthyányi- és 

a Deák-mauzóleum volt. Ez utóbbit nemrég 

restaurálták, be is mehettünk, 

fényképezhettünk. Nagyon szép, központi 

helyen áll. Közvetlenül a Deák-mauzóleummal 

szemben pedig Ifjabb Antall József – az első 

szabadon választott magyar miniszterelnök – 

fehér márványból készült fátyolszerű, gyönyörű síremléke áll. Itt csoportképet is 

készítettünk.  

     Szívesen töltjük együtt az időt, nemcsak az iskolában, hanem a különböző kulturális 

programokon is. Kirándulásaink során tudással és élményekkel is gazdagodunk. Ha te is 

részese akarsz lenni ezeknek az élményeknek, jelentkezz a humán tagozatra!  

 

 

 

 

 

 

A Deák-mauzóleum kupolája 



Parlamenti látogatás 

 

Már sok helyen voltunk kirándulni a humán tagozatos osztállyal. 2014. november 26-

án a Parlamentben tettünk egy kirándulást. Amíg várakoztunk, végigsétáltunk a felújított 

Kossuth téren, és megnéztük a Rákóczi-szobrot, valamint az új Kossuth Lajos- és Tisza István-

szoborcsoportot.  Elsőként az Országgyűlési Könyvtárba mentünk.  

 

 

 

Belépés előtt egy szigorú biztonsági ellenőrzésen estünk át, éppen úgy, mint a 

repülőtereken. A kis olvasóteremben érdekes előadást hallgattunk a könyvtár történetéről, a 

kölcsönözhető és a helyben olvasható könyvekről. Érdekes volt látni a híres reformkori 

országgyűlésekről készült jegyzeteket. Az előadás után körülnéztünk a nagy olvasóteremben 

is.  

  

A könyvtárlátogatás után a tér másik 

oldalán kialakított modern 

látogatóközpont előcsarnokában vártuk 

meg, hogy beléphessünk az aznapi 

második ellenőrzésre. A Parlament 

épületébe innen, alulról mentünk be. 

150 lépcsőt másztunk meg, hogy a 

kupolateremben végignézhessük az 

őrségváltást a koronázási ékszereknél. 

A Parlament épülete előtt, belépésre várva 

Előadást hallgatunk a kis olvasóteremben 



Kicsit meglepődtünk azon, hogy 

távolabb kellett állnunk a 

koronaőröktől, mert öt 

percenként megforgatták a 

kardjukat.  

A Magyar Parlament 

neogótikus és neoreneszánsz 

stílusban épült, 1904-ben adták 

át. Az épületnek az a 

különlegessége, hogy a két 

szárnya tükörképe egymásnak. 

Mivel az alsóházban éppen ülésezett a 

parlament, ezért a felsőházi részt jártuk 

végig. Megcsodáltuk a folyosókat, majd 

benéztünk a páratlanul szép 

ülésterembe, amit meg is örökítettünk. 

Ez az egész program reggel hét órától 

délután két óráig tartott. Jól elfáradtunk, 

de nagyon jól éreztük magunkat. 

Másoknak is szívből ajánljuk ezt a 

különleges történelem órát.  

 

 

 

A 11.d osztály a felsőházi ülésteremben 

Nagyon figyelünk… 



Tatai osztálykirándulás 

 

2014. szeptember 19-én az iskolai tanulmányi kirándulás 

keretében ellátogattunk Tatára. A városnéző kisvonattal 

körbejártuk a település nevezetességeit, majd megnéztük a középkori várat és a vármúzeum 

aktuális kiállítását. Végül mindenki kedvére csatangolhatott a városban –értsd: pizza, süti, 

fagyi, cappuccino —, vagy sétálgathatott az Öreg-tó partján. Este barnára sülve, fáradtan és 

elégetetten vonatoztunk haza a Déli pályaudvarra. 

 

 

         

             

  



 

A beszámolókat készítették: 
 
Udvardi Eszter-Bécsi kirándulás 
Balogh Enikő-Fiúmei úti Nemzeti Sírkert 

Mogyorósi Dávid-Parlament 

képek: Botos Richárd, Csupor Brigitta 


