Földrajztanárok Egylete – tanulmányút 2013. október 19-én
(beszámoló)
Igazán sajnálhatják azok, akik nem tartottak velünk ezen a szombati napon.
Már a vonaton remek volt a hangulat. Jó volt a tavasz szentendrei kirándulás után ismét
találkozni a régi kedves ismerősöknek.
(A költségkímélés, az egyénileg változó kedvezmények megléte miatt választottuk a vonattal
történő le- és visszautazást, így csak Kecskeméttől-Kiskunfélegyházáig kellett külön
autóbuszt igénybe vennünk.
Az időjárás is kegyes volt hozzánk, a hajnali hűvös pára gyorsan feloszlott, és a csodás idő
egész utunk során kitartott.
Utunkat Kodály Zoltán szülőhelyétől indítottuk. Ez szó szerint így van, hiszen a világhírű
zenetudós a kecskeméti pályaudvaron született.
A gyönyörűen felújított Rákóczi utcán sétáltunk a belváros irányába. Örömmel állapítottuk
meg, hogy nem csak az utca, a járda újult meg és épült ki a kerékpárút, hanem a szegélyező
házak jó része is új köntöst kapott.
A beültetett csodás virágtársulásokról már nem is beszélek.
A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetben folyó munka megismerése, egyes termeinek
bejártása után rövid sétát tettünk Kecskemét belvárosában.
A Kunság Volán autóbuszával utaztunk Jakabszállásra, ahol a Kert Magyarországot
tekintettük meg. A Dráva átlépése után a Balaton felé kanyarodtunk, majd néhány lépés után
Budapestre érkeztünk. Az Északi-középhegység déli oldalán haladtunk az Alföldön, majd a
Tisza vonalát követve jutottunk el az ország közepébe.
A jóleső séta, a szemünknek is kedves tájak, növények megtekintése után Bugac felé vettük az
irányt - autóbusszal.
Itt lovas kocsin jutottunk el a Pásztormúzeumhoz. A mellette lévő istállók sok meglepetést
rejtettek. A mangalicák mellett elhaladva, követve a szamarak ordítását, a lóistállóban találtuk
magunkat, ahol előre nem tervezett élményben volt részünk.
Fiatal lovászok éppen összeállították, majd gyakorlásra vitték a pusztanyolcast.
Ennyi élmény után a test is megkövetelte a magáét, így a helyi csárdagazda invitálását
elfogadva finom és bőséges marhagulyást és ízes palacsintákat fogyasztottunk.
Petőfiszállás-Páloskúton megtekintettük a pálos rend kolostorát és zarándokházát.
Kiskunfélegyházán volt utunk utolsó állomása. A Kiskun Múzeum börtönkiállításán látottak
sem lohasztották kedvünket, s jó hangulatban a város nagyon szép főterét, templomát,
városházáját megtekintve sétáltunk a vasútállomás felé.
Egy nagyon tartalmas, hangulatos napot zárva szálltunk fel a hazafelé induló vonatra.
Előtte azonban hatalmas tapssal köszöntük meg Nyíri Zsoltnak a nap kitalálását,
megszervezését, az egész napon figyelmes vezetést, a sok-sok érdekes információt.
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