Kirá ndulá s a 8. é vfolyammal
2015. április 17-én, pénteken a Kecskeméti Református Általános Iskola 32
tanulója 3”házisárkánnyal” (Kínában a sárkány egy pozitív szó, a védelem
jelképe) elindult felfedezni az Iparművészeti Múzeumot, a Fiumei úton lévő
Nemzeti Sírkertet, a Duna-parti cipőket és József Attila emlékművét.
Vonattal indultunk a 4. óra után. A Nyugati pályaudvarról egy igen zsúfolt és
jellegzetes szagokkal teli metróval érkeztünk az Iparművészeti Múzeumhoz,
ahol az ókori Kína kincseit tekintettük meg. Találkoztunk két katonával Csin Si
Huang-ti agyaghadseregéből. Láttunk három kisebb lovas figurát Han császár
hadseregéből. Azt is megtudhattuk, hogy először kagyló volt a fizetési eszközük
és első pénzérméik közepe lyukas volt.
Ezek után újra, már egy kicsit tisztább metróra ültünk, és elindultunk a Fiumei
úti Nemzeti Sírkertbe. Itt először Vörösmarty Mihály sírját néztük meg, majd
Arany Jánosét. Kossuth Lajos mauzóleuma óriási volt. Sajnos nem mehettünk
be, mert ősszel életveszélyessé nyilvánították. Láttuk Jókai Mór, Ady Endre,
Károlyi Mihály, Batthyány Lajos és Blaha Lujza sírhelyét. Deák Ferenc
mauzóleumába be is mehettünk. A falon idézeteket olvashattunk tőle, és
gyönyörű szép mozaikokat csodálhattunk meg a falon. 27m magas az egész, de a
kupolára festett csillagok miatt magasabbnak látszott. Volt egy nagy emlékmű,
ahová a kommunista vezetőket temették. Nem messze tőle a kommunizmus
áldozatainak sírhelyei helyezkedtek el. Az 1956-os forradalom emlékére
emlékművet állítottak. Itt mindenhol lyukas zászlók voltak.
Újra metróra ülve a Kossuth térre érkeztünk. Megnéztük a Kossuth-szobrot és
Rákóczi lovas szobrát, majd a Duna-parti cipőket. Egy nappal előbb volt a
holokauszt magyarországi áldozatainak napja, így sok mécses és kő volt a cipők
körül. A Dunába 4000 zsidót lőttek a nyilasterror ideje alatt.
József Attila szobránál közös fotót készítettünk. Sajnos mi nem láttunk vízben
úszó dinnyehéjat, de így is szép volt a Duna.
Innen visszamentünk a Nyugati pályaudvarra, ahol az udvarra kiülve vártunk a
vonatra, mert sajnos egy icipicit késett. Ezt az időt egy kis „mekizésre”
használtuk. A vonat szinte pillanatok alatt visszarepített minket Kecskemétre.
Az esőt hellyel-közzel megúsztuk és még időben haza is értünk.
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