
2018. szeptember 20.-án és 21.-én két Vásárhely környéki biciklitúrán vettünk részt. 

 

Szeptember 20. csütörtök 

Óföldeáki biciklitúra 

 

Az első nap Óföldeákra bicikliztünk az osztállyal. Remek idő volt a kerékpározáshoz. 

Reggel nyolc órakor a népkerti Székely kaputól indultunk frissen és túrára készen. Az épülő 

Maroslelei bicikli útról letértünk a Tízöles útra. Megálltunk a régi Szikáncsi iskola helyénél 

ahol az ártézi kútnál felfrissíthettük magunkat és elfogyaszthattuk az elemózsiánkat.. A 

földutakon zavaró volt a szárasság miatti nagy por. Onnan tovább indultunk Óföldeákra 

Ott megnéztük az erődtemplomot és meghallgattuk a gondnok nénit, aki elmesélte 

atemplom és a Návay család történetét. Nagyon érdekes dolgokat mondott. Návay László, 

mint a hitélet újbóli fellendítője, és mint a jóságos jótevő, 1922-ben hozzáfogott a templom 

restaurálásához, új tornyot építtetett a XVII. század építészeti stílusának megfelelően. Az 

ablakokat barokk stílusnak megfelelően alakíttatta át. Szárnyas oltárt készíttetett, amelyen az 

egykori négy búcsújáró helyen található Mária képek másolatai láthatók. Továbbá a 

templomot díszíti: Szószék, imazsámoly, padok. Az orgona a XVIII századból való, mely 14 

síppal rendelkezik. 

A templomnál kívül is tartottunk egy rövid pihenőt, de utána tovább is indultunk. A 

nagy por ellenére könnyen és gyorsan tudtunk haladni a Hód Agro Zrt. pihenőparkjához, ahol 

a gondnok körbevezetett minket, elmondta a park kialakulásának történetét. Megpihenve 

megbeszéltük a másnapi kirándulás tennivalóit. Nagyon élveztük a kirándulás, kellemesen 

fárasztó volt, de már mindenki a pénteki kemencézést várta. /Kotormán Viktor/ 

 

Szeptember 21. péntek 

Kirándulás a Kotormán tanyán 

 

Pénteken kibicikliztünk a Kotormán tanyára ahol a program egy kemencézés volt, ahol 

húst és kenyérlángost terveztünk sütni. Halász Viktor és én, mielőtt csatlakoztunk volna a 

többiekhez, elmentünk kora reggel a piacra a szükséges zöldségekért. A többiekkel a jókai 

utcai zöld sátoros fagyizónál találkoztunk. Innen indultunk útnak, a nem túl messze lévő (kb. 

9 km) Kotormán tanyához. Kiérve fogadott minket kKotormán László szobrászművész és 

kedves felesége, Ildikó. Körbevezettek minket a tanyán, a hölgy kedvesen megmutatta hol 

találhatunk tűzifát, amire nekünk sokra volt szükség, hogy jól felfűtsük a kemencét. Az 

házigazda  elmondta Halász Viktornak hogy hogyan kell a kemencét jól felfűteni, és mikor 

van kész a felfűtés. Közben a többiek nekiálltak a zöldségek és a húsnak, amit Viktor hozott. 

az előkészítéséhez. Vígh Szabolcs Tanár Úr hozta a kenyér lángos receptjét és neki állt az 

előkészítéséhez. A húst beraktuk a kemencébe és vártunk hogy elkészüljön a zöldségekkel. 



Azt tapasztaltuk, hogy a hús felülete kormos lett, a belseje meg inkább hasonlított egy kicsit 

az angol steakre, a zöldségek sem sültek át teljesen sajnos, de az élmény volt a lényeg, ehető 

volt. A kenyérlángossal már sikeresebbek voltunk, és az nagyon finom volt. Miután ettünk 

hazaindultunk 14:00 tájékán, majd otthon pihentünk.  /Ambruzs Erik/  

 

A kirándulások megszervezéséért köszönet Nyáry József osztályfőnökünknek, és Vígh 

Szabolcs tanár úrnak. 
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