
 

 

 

Utolsó évünket megkezdve, rögtön az évnyitó utáni első napon egy élménnyel teli kiránduláson 

vehettünk részt osztályfőnökünkkel Eichardt Jánossal, és pótosztályfőnökünkkel Hezler Edit tanárnővel 

karöltve. Utunk célpontja a Nemzeti Galéria volt. De még mielőtt 

elérkezhettünk volna a célpontig egy hosszabb vonat úttal , és egy magasba tartó 

kellemes sétával kellett „megküzdenünk”.  

 Amint felértünk a lépcsősor legtetejére, szembe találtuk magunkat a 

Mátyás templom és a Szentháromság tér látványával. Ahogy a többi turista, mi 

is előkaptuk telefonjainkat és képeket csináltunk. Különböző éttermek, kávézók 

kísérték utunkat, amik szinte csalogattak minket bő választékukkal. Néhol egy-

egy szuvenír üzlet is felbukkant, ahol megszámlálhatatlan mennyiségben 

magyar ill. kalocsai mintával ellátott termékek sorakoztak a polcokon. Ezek 

mind azt a hatást keltették, hogy egy picit visszarepüljünk az időbe, és jobban 

megismerjük országunk egy részét. 

 

 A Sándor Palota és a Budavári sikló előtt elhaladva, amit sikerült 

közelebbről is megtekintenünk, elérkeztünk a Budai Várhoz ahol a kiállítás is 

megtalálható. A kiállításon egyenesen az időben utazhatunk: Több híres 

magyar festő műveit tekinthettük meg a 19.századtól egészen a 21. századig. 

Betekinthettünk a realizmus világába is például Munkácsy Mihály – Ásító 

inas képével. Vagy esetleg egyik nagy 

kedvencünkkel a Lila ruhás nővel ami Szinyei 

Merse Pál mesteri alkotása. De nem csak 

festményekkel találkozhattunk: Különböző 

szobrok is díszítették a kiállító terem folyosóit. 

A 3 emeletes kiállítás megannyi emlékkel és 

tudással látott el bennünket. Megismerhettük Magyarország történelmét és 

művészetét közelebbről is, ami rettentő nagy lehetőség. Mindenki számára más 

érzéseket váltott ki, jó szelfik is készültek út közben, vagy éppen a rajzórákon 

tanultakat elevenítettük 

fel egy-egy 

festménnyel. Ezután 

utunk a Széchenyi Könyvtárral folytatódott amit 

ugyan belülről nem tekinthettünk meg, de Hezler Edit 

tanárnő kisebb előadásával tökéletesen el tudtunk 

képzelni milyen is lehet. Kirándulásunkat szabadidős 

programmal zártuk a Mammut Plázában. Itt mindenki 

mehetett amerre szeretne esetleg enni vagy vásárolni 

amire szüksége van.  

Köszönjük a lehetőséget és az élményt erre a 

felejthetetlen napra!  

 


