A Németh László Gimnázium, Általános Iskola 12/B osztályának
beszámolója a csehétfalvi kirándulásról
2018. okt. 1-5.
A múlt héten egy csodálatos kiránduláson vehettünk részt a Rákóczi Szövetség és
Hódmezővásárhely városának jóvoltából, amiért nagyon hálásak vagyunk.
Hétfőn korán reggel indultunk a Hódtói Sportcsarnok parkolójából. A csomagok felpakolása
és a felszállás gördülékenyen ment. Személyi vagy útlevél mindenkinél volt, így könnyedén
átjutottunk a határon.
Első megállónk Kolozsvárott volt, ahol idegenvezetői útmutatással megtekinthettük a város
több nevezetességét is. Csehétfalvára kevéssel nyolc után érkeztünk. Miután mindenki
kipakolta a táskáit, kiválasztotta ágyát, megkezdtük első vacsoránkat. Az étellel nagyrészt
mindenki elégedett volt.
Kedden kiadós reggeli után Szovátára indultunk. Itt körbejártuk a Medve- és a Mogyorósitavat, majd végigjártuk a belvárost. Következő megállónk Parajdon volt. A sóbánya
körbejárása után Korondra mentünk tovább, ahol végignéztük a bazársort, néhányan szuvenírt
is vásároltunk. Napirendünk utolsó pontja Tamási Áron sírjának megkoszorúzása volt
Farkaslakán. Megbeszéltük, ki volt ő, mit tett, majd visszaindultunk a szállásra.
Szerdán reggel vendéglátónk, az Esperes Úr beavatott minket a falu, a templom és az
unitárius vallás környékbeli fejlődésébe. Ezután helybeli idegenvezetőnk, Béla bá
segítségével gyalogtúrára indultunk. A túra végeztével osztályfőnökünk által felvezetett
csapatépítő játékot játszottunk, majd kipróbáltuk a nagy sikert arató méta nevű játékot.
Csütörtöki programunk a Hargitára vezetett. A táv elejét traktor húzta szekérrel tettük meg a
síközpontig. Itt csapatunk kettévált, akik nagyon fáztak lent maradtak, de a nagy többség
megmászta a csúcsot. A szállásra visszatérve ismét métáztunk, majd a vacsora után
megünnepeltük egyik kísérőtanárunk születésnapját.
Pénteken korán reggel elköszöntünk vendéglátóinktól és mindannyiunk bánatára útnak
indultunk. A hazaérkezés előtt még volt egy megállónk Segesváron. Itt mindenki kedve
szerint nézelődhetett a megbeszélt időpontig. A határon szerencsére visszafelé sem akadt
probléma, időben, egyben hazaértünk.
Néhány vélemény a kirándulásról:
Számomra a legjobban a Hargita hegyi túra tetszett. Nagyon izgalmas volt ahogy a traktor
felvitt minket, majd egy téli hangulatú hegycsúcsra felmásztunk egy patakmederben. Erdély
egészében elnyerte tetszésünket és kár, hogy anno elveszítettük ezt a területet.
Kardos Dávid

Kellemes kikapcsolódás volt ez a kirándulás a szürke hétköznapokból. Nagyon változatos és
sokszínű programok voltak. Legjobban a Hargita megmászása tetszett. Hálásak vagyunk
kísérőtanárainknak a felejthetetlen élményért.
Viski Lili, Jakus Imre

Számomra hatalmas élmény volt az egész kirándulás. Különösképpen a Firtos-hegyi
gyalogtúra.
Kellemesen
elfáradtam
és
élveztem
minden
percét.
A szállás,az ételek,az életvitel,a kilátás mind szuper volt.
Kis Dorottya

Számomra a Hargita meglepően izgalmas volt és szép élményeket adott, nagyon tetszett a
látvány amivel ott gazdagodhattam. Ezentúl az ottani emberek nyugodtsága, az élethez való
viszonyuk, és a szép beszédstílusuk nyerte el a tetszésemet.
Létai Alex

Az erdélyi kirándulás egy nagyon jó zárása volt a közös osztálykirándulások sorozatának.
Mindnyájan az Alföldön nőttünk fel, és igazán izgalmas volt felfedezni a hegységek
rejtelmeit. Nagyon sok köszöntöttel tartozunk a tanárainknak és vendéglátóinknak is, akik
mindent megtettek, hogy a lehető legjobban töltsük el a hetet a régi Magyarország területén.
Csókay Lenke

Számomra a Hargita hegyi túra volt a legjobb. Izgalmas út volt oda is vissza is, különösen
tetszett, hogy havat is láthattunk. Még a Firtos-hegyi túra is tetszett, igaz hosszú volt nagyon.
Ettől függetlenül nagyon szép volt a látvány.
Horváth Noémi

Nekem maga az egész kirándulás tetszett. Szép volt minden izgalmas, szórakoztató, a túrák
fárasztóak voltak de még is jók. A kísérő tanároknak pedig köszönjük, hogy eljöttek velünk és
elviseltek minket.
Nánási Dávid

Nagyon tetszett a kirándulás, sok élménnyel gazdagodtam 5 nap alatt. A programok közül
kiemelném a parajdi sóbányát, ami monumentalitásával és látványvilágával örökre
belevésődött az emlékezetünkbe. A túra a Hargitára nagyon izgalmas volt, a táj és a természet
nagy benyomással volt az egész csoportra. Ezen felül a túrázások rendkívül hatékony
csapatépítő programok voltak, sokat fejlődött a közösségünk. Emellett megismerkedhettünk a
székely népművészet alkotásaival, a népművészeti tárgyakkal, viseletekkel, valamint
történelmünk egyes eseményeinek helyszíneivel. Összefoglalva, nagyon hasznosnak bizonyult
a kirándulás, mind a tudás, mind a szórakozás szempontjából.
Gilinger Tibor

Ha visszagondolunk a kirandulásra mindkettőnknek egy nagyon jó élmény jut az eszünkbe.
Kellemes csalódás volt a mind a gyalogtúra mind pedig a Hargitai túra is mert azt gondoltuk,
hogy a hideg miatt élvezhetetlen lesz de tévedtünk. Összeségében az volt a legjobb, hogy
együtt lehetett az osztály utoljára így végzősként.
Repcsin Jázmin, Kotormán Kitti

Szerintem ez az egész kiràndulás egy felejthetetlen élmény marad az egész osztàly
számára,egy újabb lehetőség volt a csapat összekovácsolódására a változatos programoknak
és túráknak köszönhetően.
Benkő Martin

A kirándulás élményekben gazdag, izgalmas és maradandó emlék marad. Mind a Szovátai
tavak, a Firtos hegyi túra és a Hargitai csúcsra vezető utunk is szemet gyönyörködtető
emlékekkel gazdagított. Kis csapatunk az eddigieknél is jobban összerázódott (köszönhető
egy traktornak is).
Bagdi Gyula

Számunkra ez a kirándulás rendkívül élménydús volt es köszönjük a szervezőknek hogy
lehetővé tették hogy résztvehessünk. A mi kedvenc élmenyünk a firtos hegyi túra volt, hiszen
nem mindennapi látvány volt az a természetalkotta gyönyörű táj ami a szemünk elé tárult a
séta során.
Nagyari Nóra, Mogyorósi Janka

Számunkra ezen a kirándulás életre szólo élményekben részesített minket és még jobban
megerősítette az osztályközösséget. Csodásak voltak a programok, a túrák kellemesen
fárasztóak voltak de megérte a fáradalmakat mert a végén gyönyörű kilátásban részesültünk a
hegy/hegyek csúcsán. A kísérő tanárok nagyon jó munkát végeztek a ránk való vigyázásban
és szerves részét alkották mindennapi programjaink kivitelezésének.
Halasi Zalán, Héjja Bence

