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Hódmezővásárhelyi élmények 

 
Az idei tanévben az EFOP-3.1.8-17-2017-00141 azonosítószámú, „Tőlünk színes a világ” című projekt 

keretében lehetőségünk volt arra, hogy 2018. február 21 – 22-én Hódmezővásárhelyre látogassunk.  

Iskolánk tanulói közül 15-en vettek részt a kétnapos programon.  

 

A gyerekek beszámolói jól tükrözik érzéseiket.  

„Nagyon jól éreztem magam a kiránduláson. A Hódmezővásárhelyre vezető út öt órás volt, de 

nagyon jó volt, mert sokat beszélgettünk és nevetgéltünk. Amikor megérkeztünk finom ebéd várt 

minket. Az első nap felfedeztük a Varga Tamás Általános Iskolát. Az udvar közepén van egy óriási 

platánfa, ami már lassan több mint 50 éves. Délután barantázni tanultunk, a foglalkozás végén 

játszottunk egy fiú-lány párbajt, persze a lányok győztek. Ezután elmentünk az erdei iskolába, ahol a 

szállásunk volt. Este finom spagetti várt minket.  

Másnap az iskolában Lego építéssel és hímzéssel folytatódott a program. Hazafelé mindenki elfáradt, 

én is végig aludtam. Nagyon jó volt ez a kétnapos kirándulás.” R. V. 7. osztály 

„Meglepődtem, mert a hódmezővásárhelyi iskola nagyon nagy volt. Minden teremnek más volt 

a színe. A foglalkozások nagyon tetszettek. Nagyon jól éreztem magam.” B. H. 4. osztály 

„Nagyon tetszett, ahogyan játszottunk és ismerkedtünk. Engem Viola vezetett végig az 

iskolájukon. Megmutatta a tantermeket és az ő termüket is. Viola velem egyidős, szintén ötödik 

osztályos. Másnap nagyon jó volt a legózás. Szerintem mindenki nagyon jól érezte magát.” H. L. 5. 

osztály 

„Nagyon tetszett, ahogy Milán az odavezető hosszú úton vicceket olvasott fel. Jó volt a 

szállásunk és az étkezés is. Vicces volt, hogy hazafelé mindenki kifáradt. A szállásunkon a lányokkal 

sokat beszélgettünk és nevetgéltünk. Hódmezővásárhely egy nagyon szép város és örülök, hogy itt 

lehettem.” H. B. 6. osztály 

„Ezen a napon ünnepeltem a 13. születésnapomat. Egész nap izgalmas programjaink voltak. 

Este a szálláson már nem is számítottam arra a meglepetésre, amit a minket kísérő és a helyi 

pedagógusok találtak ki nekem. Összebeszélve a gyerekekkel énekkel és sütiből kirakott tortával 

köszöntöttek fel! Igazi élmény volt! Minden nagyon jó volt, máskor is részt szeretnék venni hasonló 

kiránduláson.” S. V. 7. osztály 


