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Cerediek látogatása Hódmezővásárhelyre 1. alkalom 

A ceredi testvériskolásaink 2018. február 21-22-én ellátogattak hozzánk , a Varga Tamás Iskolába.  

Egy korábbi pályázatban ismertük meg egymást, s nagyon örültünk, hogy ez a program folytatódhat. 

facebookon, e-mailen hetente tartjuk a kapcsolatot, de a személyes találkozást már nagyon vártuk. 

Tervezett program: 

− A partnerintézmények bemutatása, a Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola 

bemutatása. 

− A Mártélyi Tájvédelmi Körzet megismerése, túra a Mártélyi tanösvényen. 

− Csapatépítő és sportjátékok. 

− Közös esti program a szülők részvételével 

Ceredi diákok beszámolói: 

„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.”  

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

színe. A foglalkozások nagyon tetszettek. Nagyon jól éreztem magam.”  

„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.”  

„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.”  

„Ezen a napon ünnepeltem a 13. születésnapomat. Egész nap 

izgalmas programjaink voltak. Este a szálláson már nem is 
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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.”  

„Nagyon jó élmény volt a kirándulás. Tetszettek az emeletes ágyak és a hatalmas szoba, ahol együtt 

aludtunk. Szerettem itt lenni.”  

„Nagyon jól éreztem magam ott. Élmény volt elmenni erre a helyre. Nekem minden tetszett, az 

iskolalátogatás, az éjszakai ott alvás, az utazás. Az ebéd nagyon finom volt, amivel vártak 

bennünket. A szálláshelyünk nagyon szép és kényelmes volt. Ilyen helyen még nem aludtam. A 

programok nagyon tetszettek, különösen a legózás. Jó volt új gyerekekkel megismerkedni. Sajnos 

nagyon kevés volt az idő arra, hogy teljesen feloldódjunk, de életem egyik legjobb élménye volt ez 

a kétnapos hódmezővásárhelyi utazás. Milán viccei is nagyon szórakoztatóak voltak, amiket 

felolvasott nekünk. 

Összességében nagyon jól éreztem magam és köszönöm, hogy részt vehettem ezen a programon.”  

A kirándulás örök élményt jelentett mindannyiunknak. Alig várjuk a folytatást. 
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PROGRAM 
 
1. nap: 2018. február 21. 

Cerdiek várható érkezése 12 óra 

Ebéd:  

Időpont: 13.00 óra 

Helyszín: Iskola ebédlője 

Délutáni program: Egymás iskolájának bemutatása, majd csapatépítő játékok  

Baranta fogllakozás 

Kb. 17.30 órakor utazás Mártélyra, a szállás elfoglalása 

Vacsora: 

Időpont: 19.00 óra 

Helyszín: Hullámtér Vendéglő, Mártély 

Szállás: Mártélyi Erdei Iskola 

Esti program: Társasjátékok 

 

 

2. nap: 2018. február 22. 

Reggeli:  

Időpont: 7.30 (szálláson) 

Reggeli után pakolás, s indulás Hódmezővásárhelyre, az iskolába 

Délelőtti program Mártélyon: 

A Mártélyi Tájvédelmi Körzet megismerése, túra a tanösvényen 

Délelőtti program Hódmezővásárhelyen: 

Közös legózás 

Vásárhelyi hímzés 

Ebéd:  

Időpont: 13.00 óra 

Helyszín: Iskola ebédlője 

Délutáni program:  

Sportjátékok a tornateremben (kosárlabda, falmászás, sorversenyek, foci) 

 

Hazautazás Ceredre 

 


