
Péntek éjjel indultunk útnak. A Google térkép szerint egészen 950 

fáradtságos kilométert tettünk meg. Az utunkat nagyrészt alvással 

töltöttük, de maradt idő a két osztály összeismerkedésére, 

énekelgetésre is.  

 A határra érve boldogan léptünk át Magyarországra, abban a 

tudatban, hogy már csak még egyszer egy ennyit kell kibírnunk  

 

Átérve a határon felelevenedtünk, és volt lehetőségünk friss levegőt szívni. 

Az egyik vasárnap meglátogatott helyszín a Képtár volt, amely nagyon 

elnyerte a tetszésünket. Ezen a különleges szőttesen kerestük szívünk 

kulcsát  

Jöttünk, buszoztunk, láttunk, szunyókáltunk, nevettünk, gyalogoltunk, 

ismerkedtünk és máris visszajönnénk! Ez az öt nap Szombathelyen 

tanulságos és élmény dús volt, a sűrített programunk ellenére is 

aktívan vettünk részt a programokban.  

Mindenféle szempontból hasznos volt számunkra ez a kirándulás: Még 

jobban összekovácsolódott az osztályunk, és az itteni diákokkal is 

kapcsolatokat alakítottunk ki. Felfedezhettünk összefüggéseket a 

székelyek és az itteni magyarok szokásai között, és betekintést 

nyerhettünk gasztronómiájukba és népszokásaikba.  

Az emberek nyitottan és kedvesen fogadtak, úgy a szálláson, mint az iskolában is. Úgy érzem, méltán 

mondhatjuk, hogy nagy falat lesz egy ugyanennyire kellemes látogatást megszervezni a kanizsais 

diákoknak, de sok szeretettel és türelmetlenül várjuk őket!  

 

Ez a lista arról szól, hogy mi volt Szombathelyen jó és másabb, mint nálunk: 

 Két alkalommal bizonyosodtunk meg, hogy milyen empatikusak itt az emberek. Először, 

amikor egy sofőr megvárta, hogy az út egyik oldalán álló fotósunk képet készítsen a másik 

oldalon álló csapatunkról ahelyett, hogy egyszerűen továbbhajtott volna. Másodszor, amikor 

egy biciklis szintén simán elengedett maga előtt. 



 Az emberek is nagyon kedvesek hozzánk, testvéreiknek tekintenek. A szállásnál is a 

házigazdánk, Jutka néni tortával és üdítővel lepett meg minket. Nagylelkűségét viszonozva 

egy népdalt énekeltünk neki, meghatva és boldogan búcsúztunk el. 

 Az egyházmegyei könyvtárban elámultunk, mintha csak a Harry Potter filmekben lennénk. 

Mindenki meglepett és tágra nyílt szemekkel nézett fel a mennyezetre. 

 Az Őrségben egy különleges házat láttunk, melyhez hasonlóval nem találkoztunk máshol. 

Furcsa és groteszk díszítése azonnal megragadta szemünket. 

 Olyan az iskola, mint egy regényben: karakteres tanárok, suli rádió, színes diákélet… 

 

Már alig várjuk, hogy a szombathelyiek hozzánk jöjjenek Csíkba!  

 


