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’’Az utazásban időnként a helyváltoztatás a legjobb élmény. Ahogy megy a táj, 

ahogy együtt vagy a helyiekkel, ahogy múlik az idő. Igazából mindegy, milyen 

körülmények között, csak haladj. Minél lerobbantabb és fárasztóbb annál szebb 

emlék lesz belőle’’ (Belényi Dániel) 

 

Nemcsak élményt, hanem óriási tapasztalatot is nyújtott ez a kirándulás.  Hipergigantikus 

szerencsénk volt, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget. Az elvárások és félelmek ellenére idővel minden 

kitisztult, mint a ’’székely időjárás’’.   

Meleg ételek, mosolyok, odafigyelő pillantások és lenyűgöző kirándulások. A képtár valami 

fenomenális volt. IMÁDTUK.  Mindannyiunkra inspiráló és meglepő hatással voltak az absztrakt és 

sokszínű alkotások. A képtár még azoknak is, kik nem foglalkoznak komolyan festészettel, azt 

sugallta, hogy fogjanak egy ecsetet vagy akár a környezetében található dolgokat felhasználva 

alkossanak valamit.  Mészáros György festménye egyszerűen lélegzetelállító volt. Továbbá megfogott 

minket a Bronzkor című festmény is. De összességében az egész kiállítást elloptuk volna.  

A hadtörténeti bemutató még 

inkább megerősítette bennem 

elhatározásomat: katonaorvos 

szeretnék lenni és emberéleteket 

menteni. (Katona Blanka) 

A Szemtől szembe kiállítás 

megrendítő, elgondolkodtató és 

fájdalmas volt. Miért tud ilyen 

kegyetlen lenni a világ, néha? 

Az esti filmnézés kikapcsoló, 

pihentető és óriási élmény volt 

azoknak, akik most először mentek 

moziba. A lehető legjobb választásnak 

bizonyult a Csokoládé című film. 

(Személy szerint egyesek közülünk megkönnyezték) 



A későbbi kirándulások is fantasztikusak voltak. Jó volt egy kis Szombathelyet, Kőszeget 

illetve Vas megyei településeket magunkba szívni.  

A táncházban teljesen feloldódott a hangulat, nagyon jó volt együtt énekelni, táncolni. Egy 

igazi élmény volt, hogy mindenki együtt ropta.  

A laboróra során újdonságokkal találkozhattunk, és felkeltette az érdeklődésünket a kémia 

iránt.   

A búcsú buli pedig igazi feloldódásnak bizonyult, legalább az utolsó napon sikerült 

valamennyire ismerkedni és igazán ellazulni. 

Az Őrségen a hagyományokkal való ismerkedés kifejezetten otthonosnak bizonyult. Nagyon 

tetszett a vidéki felfogás, és ha legalább egy hétvégére is, de elmennénk oda elrekeszelve magunk a 

modern kortól. 

Habár Novákfalvát nagyon rövid időre tudtuk megnézni, de lelki felüdülést és megnyugvást 

nyújtott. A minket fogadó néni megerősített gyökereinket illetően.  

Remekül éreztünk itt magunkat, köszönjük, hogy itt lehettünk. A BAD Team 

meghódította Vas megyét. :D  

A május gyorsan közeleg, és mi rendíthetetlenül várjuk a viszontlátást érdekes programokkal 

készülve.  

KÉSZÜLJETEK KANIZSAISOK!!!!!!!!!!!!!!!!!! CSÍKSZEREDA CSAK RÁTOK VÁR…   

 



 

 

 

    


