12. C és 12. B osztály osztálykirándulás
Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium
Hódmezővásárhely
Első nap
Hétfő reggel 6-kor indultunk el a Cseresnyés kollégium elől. Első megállónk volt
Nagyszalonta, ahol a Csonka toronyban megnéztük Arany János emlékmúzeumát. A
múzeumban egy élvezetes előadás keretében meghallgattuk a múzeum történetét, és Arany
János életének sok fontos momentumát.
Pár óra buszozás után megérkeztünk Kolozsvárra. Először megtekintettük a Református
Kollégiumot. Egy idegenvezető segítségével bejutottunk a Farkas utcai református
templomba. Elmentünk a főtérre, megnéztük a Mátyás szobrot, és bementünk a főtéren álló
templomba. Utána megtekintettük Mátyás szülőházát, ami egyetemként működik. Kolozsvár
hangulata, épülő, megújuló épületei, gyönyörű kávézói nagyon tetszettek nekünk.
Másfél óra után buszoztunk tovább Csehétfalvára.
Fél 9-re értünk a szállásra. A szobák elfoglalása után meleg vacsorát kaptunk, ami stefánia
vagdalt volt krumplipürével. Az első napos hosszú utazás után elcsigázva mentünk aludni.
Második nap
Felkelés után reggeliztünk. Nagyon szívélyes fogadtatásban volt részünk. Elindultunk
Farkaslakára, a Tamási Áron emlékműhöz, de mivel esett az eső, ezért csak pár perc erejéig
tartózkodtunk ott. Ezután Krondra utaztunk, ahol szabadfoglalkozásban vásárolhattunk
emléktárgyakat. Érdekes volt látni a hosszú utca két oldalán sorakozó üzleteket, ahol
leginkább kézműves és nagyon szép emléktárgyakat lehetett találni.
A nap fénypontja a parajdi sóbánya volt, ahová lemenve egy hatalmas tér tárult szemeink
elé.. Lent található kápolna, kalandpark,, árusok, játszótér. Gyönyörű hely, érdemes
ellátogatni.
Ezután Szováta következett, ahol a Medve-tó található. Nagyon szép volt a város, kedves
emberekkel.
Visszatérve a szállásra remek hangulat kerekedett és nagyon jól éreztük magunkat.
Harmadik nap
Harmadik nap esős reggelre ébredtünk. 9 óra után indultunk a Hargitára. Egy traktor várt
minket a hegy lábánál, ami utánfutón vitt fel minket 10 km-en keresztül egy menedékházig.
Onnan gyalog folytattuk utunkat. 40 percnyi gyaloglás után felértünk a Madarasi-Hargita

csúcsára, ami 1801 m magas. Gyönyörű tájkép tárult elénk a hegytetőről, amit kopjafák
díszítettek. Mire felértünk elkezdett esni az eső, ezért hazafele a traktoron egy ponyvát
húztak a fejünk fölé. Mielőtt visszatértünk volna a szállásra megálltunk Székelyudvarhelyen
bevásárolni.
Negyedik nap
Reggel 7-kor keltünk és reggeli után elindultunk. Első úticélunk Csíksomlyó volt, ahol
megnéztünk egy ferences kolostort. Megtekintettük belülről is. Újabb hosszas utazás után
megérkeztünk a Szent Anna tóhoz, ahol egy órás szabadprogramunk volt. Az időjárás kegyes
volt hozzánk, mert a tóhoz érkezve az eső elállt, és a parton lehetett üldögélni, beszélgetni,
csodálkozni. Csodás kilátás tárult elénk. Visszafele jövet láttunk egy medvét. A buszból. Az
erdőben a hegyoldalon sétált.Későn este értünk a szállásra, ahol meleg vacsorával fogadtak.
Este összeültünk és beszélgettünk.
Ötödik nap
Az utolsó reggel korán felkeltünk és kitakarítottuk a házainkat. 9 órakor elbúcsúztunk és
hazaindultunk. Mielőtt beértünk Segesvár belvárosába, megálltunk Petőfi Sándor
emlékművénél, ahol a költőt utoljára látták. Ezután szétnéztünk a belvárosban, megnéztük
az óratornyot és felsétáltunk a 300 fokból álló diáklépcsőn, amelynek tetején a Fellegvár állt.
Segesvár szintén elbűvölt mindenkit. A város hangulata, az emberek az épületek.
Szabadprogramunk után Marosillye felé folytattuk utunkat, ahol megtekintettük iskolánk
névadójának, Bethlen Gábornak szülőházát. Innen Vásárhely felé vettük az irányt és 6 óra
körül meg is érkeztünk. A Székelyföldön töltött 5 nap alatt rengeteg szép helyen jártunk és
maradandó emlékekkel gazdagodtunk.

