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                 Az  osztálykirándulás  kedvenc tantárgyunk volt... 

„ egy kiránduláson történt, sajnos nem tud-

juk melyiken (1962- vagy 63-ban). A képen 

alul Szűcs Pali, felül Judák István és én gitá-

rozunk … Pali előtt egy elég vastag lánc, 

amit szerintem onnan hoztunk el és azt a 

Bandi nyakába tettük, innen neveztük el Ban-

dit rabszolgának. És ezt dobáltuk a folyosón 

napokig…” (Farkas G.) 

Sajnos 46 év után már a kollektív osztály-emlékezet sem tudta előhívni memóriánkból minde-

gyik kirándulásunk pontos dátumát vagy helyét, így  egyes képeknél - a gondos elemzések elle-

nére  - csak valószínűsíthető dátumok ill. helyek szerepelhetnek. 

1961-1962. 

Esztergom, 1962. szept. 
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1963. szept. 16-18. (3 napos osztálykirándulás) 

 A  pontos program  Szűcs Pali ellenőrzőjében maradt fenn 

Szűcs Pali 

ellenőrzője 

A kirándulás eseményeit 

Ismeretlen Szerző örökí-

tette meg „Kirándulás 

után” című nagyeposzá-

ban, melyet  45 év után 

az „Ereklyegyűjtemény”-

ben leltünk meg. A to-

vábbiakban ebből idé-

zünk -  képzavarral élve -  

a képek illusztrációja-

ként. 

 

„... hétfő reggel ¾ 7 óra. 

A busz előállt és csodák 

csodája az osztály is …

az optimisták szerint 

Kukoda Tibor 2 óra 40p. 

15mp-es,  politechniká-

ból elért késési világre-

kordját megdöntik. Még-

sem így lett, mindenki 

pontos volt. Iskola és ki-

rándulás az kettő…” 
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 Székesfehérvár: „Második atlétikai versenyszám: a versenyevészet. A favorit Horvát Emil a 

gyakorlatát ½ kilós kenyérrel kezdte… Harmadik versenyszám fej-fej melletti küzdelmet hozott: 

a jobb és a baloldal csomagleesései nagyobb pánikot okozott. Végeredmény: Csabai-Kozel 

(2:2),  Judák-Somlyai,  ? - Szidovszky (1:1) …  Székesfehérváron a versenyzők a tájékozódási 

képességeiket mérték össze: Ki talál több KÖZÉRT-et és gyümölcsöst? Az aranyérmet megérde-

melten Lukács Béla nyerte. Bevásárló szatyrában kenyértől a ….(olvashatatlan szó) -ig min-

den…volt. Nyilván a csillagokból tájékozódott.”   (Idézet: ugyan onnan.) 
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Veszprém 

 

Mint látható a jobb 

oldali képen Géza 

és Piroska kezén 

fehér kötés van. 

Vajon mit rosszal-

kodtak együtt? Gé-

za nem emlékszik 

rá, de Piroska em-

lékei szerint a kö-

vetkező történt:   

„... a veszprémi 

várnegyedből jöt-

tünk lefelé, amikor  

Géza és Limpár .. 

felfelé jöttek … Gé-

za kezében volt va-

lami, és azt mondta 

nekem: ’tessék Pi-

roska!’ Én gyanút-

lanul elvettem, és 

kiderült, hogy egy 

méhecske volt, ami 

rögtön meg is csí-

pett. Ezért van az 

én ujjam is beköt-

ve…” 

 

* 

Ezen a kirándulá-

son tornatanárnőnk 

Aranka néni is ve-

lünk volt. 
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Balaton-almádi  

  NEVIKI üdülő 

 

„Almádiban megismerkedtünk a házirend-

del, mely nagyon eltért az iskolaitól. Meg-

tudtuk, hogy este 8 óra után villanyt gyúj-

tani nem lehet, nem  bírja a hálózat. A 

magnó még bírta, de hangjait a szomszé-

dok füle nem”   

(Ismeretlen Szerző ) 
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„Tas tanár úr és Aranka néni a takarodó után fel-alá járkáltak 

az épület előtt a szobáink teljes hosszában. A bal szárnyon 

aludtak a fiúk, a jobb szárnyon a lányok. A fiúk kitalálták, hogy 

le kellene menni a Balaton partra, de ehhez értesíteni kellett a 

lányokat is. Rám esett a választás. Én pedig sorra bekopogtam 

minden szoba ablakon… és átadtam a fiúk üzenetét. Ám egy-

szer baj történt, mert Tas tanár úr és Aranka néni nem ment 

végig az épület teljes hosszában, hanem váratlanul visszafor-

dultak. Azonnal lebuktam volna…, így nem maradt más válasz-

tásom, hogy a következő szoba éppen nyitott ablakán beugor-

jak. Egy ágyra estem éppen és a bent tartózkodó négy lány na-

gyon meglepődött. Az egyik talán a Kalászi Mari volt, ha jól 

emlékszem. Azonnal megmagyaráztam a helyzetet, ők pedig 

kuncogva letakartak. Aztán „elvonult a vihar”, tanáraink az 

épület végén visszafordultak és rendületlenül meneteltek oda-

vissza. Én még a hátralévő szobákban lakó lányokat értesítet-

tem és ha jól emlékszem szinte mindenki lement a Balaton part-

ra, ahol még az egyik fiú gitározott is, mert a part azért olyan 

messze volt, hogy a gitár hangja nem hallatszott az épülete-

kig…” (Madácsi I.) 

 

„…valóban először meglepődtünk, de közben halálra nevettük 

magunkat. Ráadásul a tanárok  alacsony ablaka alatt négykéz-

láb kellett az egész osztálynak elosonni, és ahogy sorra érkez-

tünk a partra, úgy örvendtünk, hogy senki sem bukott le. 

Azt hiszem egy idő után a Tanár úr is  csatlakozott hozzánk, és 

nem lett semmi retorzió….”(Balogh P.) 

”Egy klasszikus számban, a 

csónakázásban Lénárt András 

csónakja biztosan győzött, 

igaz, hogy ellenfele nem 

volt…”   

 

(Sajnos Ismeretlen Szerző 

osztálytársunk nagy ívű epo-

szának egyes  fejezetei elvesz-

tek...) 
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Hazafelé: Csesznek  romjainál … és a Zirci Arborétumban 

Szanda képi 

látomása a ki-

rándulás fény-

pontjáról. 

← 

 

* 

 

„Nem rázódunk 

már a busz ülé-

sein, hanem 

ülünk a kényel-

mes iskolapad-

okban. Ha ed-

dig nem tudtunk 

aludni, most 

eleget szundiz-

hatunk az unal-

mas órákon…” 

(Ismeretlen 

Szerző) 
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1964. szept. Valahol a Balaton partján. Valószínűleg 

csak 1 napos kiránduláson volt az osztály. Tas tanár úr  

és  Tyótya  volt velünk (egy a múltból előkerül üdvözló-

lap alapján,  amit az osztály a beteg Máté Vikinek kül-

dött.) 

Az elemzések alapján  a fenti  képek  1963 vagy 1964-ben készülhettek, de nem tudjuk hol?

„...hazafelé elkapott minket egy zivatar, és óriási csetepatéban egy hegyoldalon leereszkedve 

kellett sietve elérnünk a hamarosan induló hajót …” (Barta M.) 

 Magyarkút, 1964. máj. 29. 

„..a kirándulás végén 

csatasorba állítottak 

mindenkit és felszólí-

tották a társaságot, 

hogy haladjon előre 

és ami szemét az útjá-

ba kerül, azt szedje 

föl.” 

(Máté V.)  


