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Jutalomkirándulás Neszmélyen 

Köztudott, hogy a reál tantárgyakat nehezebbnek tartják a diákok, mint a humán tárgyakat. 

Gimnáziumunk tanárai ösztönzésképpen pályázatot hirdetettek az iskola 9-11. évfolyamos tanulóinak 

a 2016/2017-es tanévre. A kiírásban az állt, hogy ha a diák év végi bizonyítványban 

természettudományi tárgyakból csupán egy négyes érdemjegy lesz, a többi pedig ötös, akkor a tanuló 

jutalomkiránduláson vehet részt, melyet az Oroszlány Középiskoláiért Alapítvány támogat.  

A felhívást Dr. Radványiné Varga Andrea igazgatónő a tanév első felében hirdette ki. A tanulók 

meghallván a jó hírt, újult erővel vágtak neki tanulmányaiknak. Az elmúlt tanév végén összesen 26 

diák teljesítette a feltételeket. Ők kaptak meghívást a jutalomkirándulásra és örülhettek ennek a 

közös ajándéknak. 

 
Csoportunk a dunaalmási Csokonai-szobornál 

Iskolánkat nagyon szép emlékek fűzik Neszmélyhez, ezért úti célként erre az igazán barátságos, 

csendes falura esett tanáraink választása. Szeptember 29-én 9 órakor türelmetlenül vártuk Mádai 

Ágnes és Szamper Aranka tanárnőkkel, hogy megérkezzen a busz, és a gyönyörű, Duna menti 

településre vigyen minket. Itt található egy magángyűjtésű Mérésügyi Múzeum, ahol az egyik 

tulajdonos kalauzolt bennünket. Láthattunk konyhai mérő eszközöket, de a piacon használt 

mérlegeket, sőt sűrűség- és térfogatmérőket is. Megtapasztalhattuk, kipróbálhattuk ezeknek a 

működését, és azt kell mondanom, nem csaptak be minket! Minden mérleg működött, és pontosan 

mért, az akár több száz éves kora ellenére is. Lehetőségünk nyílt mágneseket is venni a múzeumban, 

amit haza hozhattunk emlékbe. 

 
„Méricske” – mérésügyi kiállítás Neszmélyen 
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Miután múzeumi látogatásunk véget ért, a 

csoport szabadidős tevékenységnek a Hajó-

skanzen környékének felkeresését választotta. 

Lesétáltunk a Duna partra, és ott töltöttünk egy 

órát. A kiállítás mellett volt egy játszótér, ahol 

mindenki talált számára megfelelő 

elfoglaltságot, ami sok nevetéssel társult. 

A móka után a csapat megéhezett. A Rétes 

Pajtában finom tokányt ehettünk rizzsel. Mivel 

az ebéd nem az igazi desszert nélkül, elmentünk 

a faluban található cukrászdába, ahol nagyon 

finom rétest kaptunk. 

Duna part, Neszmély 

 

Ezután ismét buszra szálltunk, és elmentünk az 

Agostyáni Arborétumba, ahol az őszi fák 

szépségeiben gyönyörködhettünk. Hazánkban ritka 

fafajokat is láthattunk itt. Ilyen például az Észak-

Amerikában őshonos óriás mamutfenyő is. 

Számomra ez a növény volt a legérdekesebb a 

parkban. Megtudhattuk, hogy vastag, puha, vízzel 

teli kérge megóvja a fát a tűzvésztől. Nekem ez a 

dolog a lehetetlen leküzdését szimbolizálja, hiszen 

létezik egy fa, aminek meg se kottyan egy kis 

erdőtűz! Sőt azt is megtudtuk, hogy mamutfenyő 

szaporodásához a tüzek elengedhetetlenek, és 

ráadásul ezek a különleges növények bevonzzák a 

villámokat, így a tüzek okozói is lehetnek. Aki 

mindezt részletesen szeretné megtudni, látogasson 

el az arborétumba, vagy tanuljon nagyon 

szorgalmasan, hogy a következő 

jutalomkirándulásra eljusson! 

 

Őszi hangulat az Agostyáni Arborétumban 

 

Úgy vélem, diáktársaim nevében is elmondhatom, hogy a kirándulás, nagyon jó hangulatban telt, és 

emellett tanulságos is volt. Szeretnék mindenki nevében köszönetet mondani az iskola 

alapítványának és azoknak a tanároknak, akik lehetővé tették számunkra ezt a felejthetetlen napot.  

Gál Niké 

11. a osztályos tanuló 


