
Szombathelyi  élménybeszámoló 

      SZOMBAT 

 utazás 

 megérkezés/fogadtatás 

 vacsora 

 szocializálódás 

VASÁRNAP 

 ébredés/reggeli/késések 

 légiós kiképzés 

 bepillantás a régmúlti katonaéletbe 

 Szemtől Szembe kiállítás 

 Iseumi történelem 

 ebéd 

 képtár látogatás 

 Székesegyház látogatás 

 Egyházmegyei könyvtár 

 vacsora 

 kiállítás megnyitó 

 Csokoládé premier előtti vetítés a moziban 

 Peti történelmi felvilágosítása a régi Sabariáról 

 vásárlás a benzinkútnál 

 

HÉTFŐ 

 hajnali ébresztés 

 reggeli 

 látogatás a Kanizsai Dorottya Gimnáziumba 

 Kőszeg 

 Novákfalva (mini Erdély) 

 táncház 

 

 

 



KEDD 

 egész napos buszos program 

 Őrség 

 Weöres Sándor emlékház 

 szabadidő Szombathelyen 

 Búcsú buli 

 

 

Összefoglaló: 

Hosszú utazásunk után, fáradtan és piszkosan érkeztünk meg a 

szombathelyi Pável Ágoston kollégium elé, ahol barátságos 

fogadtatásban részesülhettünk. Egy igazán mosolygós hölgy várt minket, 

pár itteni diákkal, akik eligazítottak minket. A szállás elfoglalása után, 

elkísértek minket vacsorázni, ahol megismerkedhettünk a Csíkszeredai 

csapattal. Vacsora után tanáraink elvittek minket “szocializálódni” egy 

helyi kávézóba. 

 

Mint minden társasághoz, hozzánk is tartoznak későkásák, akik jobban 

szeretnek lustálkodni, mint reggelizni jönni. Ellátogathattunk a Légiós 



raktárba, ahol páran kiképzésben részesülhettek, majd bepillantást 

nyerhettünk a régmúlti katonaéletbe. Ez után ellátogattunk a zsidó életet 

és családokat bemutató Szemtől Szembe kiállításra.  

A későbbiekben az Iseumban volt egy töri óra-pótló, hogy azért ne 

maradjunk le az anyaggal. Ebéd után a képtárt látogattuk meg, ahol a 

fiúk örömére akt-kiállítást is néztünk. Ez után, hogy gondolataikat 

megtisztíthassák, elvittek minket a Székesegyházba, majd az 

egyházmegyei könyvtárba. Kikapcsolódás képen, estére elmehettünk a 

moziba, ahol először  fotókiállítás megnyitón vehettünk részt, majd egy 

premier előtti filmbemutatót nézhettünk meg. A filmbemutató után, egy 

helyi diák, Peti tartott nekünk történelmi felvilágosítást a régi Savariáról. 

A hétfői napunk hajnali ébresztéssel kezdődött, mert diáktársaink nagy 

poénnak tartották, ha mindenki korán kel. A finom reggeli után elmentünk 

a Kanizsai Dorottya Gimnáziumba, ahol az igazgató úr díszes beszéddel 

fogadott minket, majd a diákok tartottak bemutatót az itteni életről.  

 

Hogy hivatalosabb fogadtatásban részesüljünk, a polgármester 

személyesen köszöntött minket. Nagy örömünkre robbantgathattunk a 

kémialaborban. Ebéd után elvittek Kőszegre, ahol templomot és 

vármúzeumot látogathattunk. A kettő között kaptunk egy kis szabadidőt. 



Következő uticélunk Novákfalva volt, ahol egy kedves, idős hölgy újra 

lelket öntött belénk a magyarsággal kapcsolatban. Hogy tovább őrizzünk 

a hagyományokat, este táncházat tartottak,ahol népdalokat és új 

táncokat tanulhattunk. 

A keddi napunk szinte teljesen a buszon töltöttük, mivel nem 

Szombathelyen, hanem a környező falvakba látogattuk el. Első 

állomásunk Őrség volt, ahol először egy fazekasnő munkásságát, majd 

az olajütés rejtélyeibe kukkanthattunk bele, ahol az olajkóstoló után 

gyümölcsös “lélekmelegítővel” és finom lekvárral kínáltak minket. Egy 

hosszú buszozás után megtekinthettük Weöres Sándor emlékházát. A 

tanároknak megesett a szívük rajtunk és kikapcsolódás képpen kaptunk 

egy kis szabadidőt. Vacsora után következett az ereszd el a hajamat, 

egy búcsú buli formájában, ahol ismerkedés és tánc ugyanúgy jelen volt. 

Legnagyobb bánatunkra ezzel véget is ért a Szombathelyi 

kirándulásunk, és most már csak annyi maradt hátra, hogy 

összecsomagoljunk és fájdalmas búcsút vegyünk  a várostól és az itteni 

emberektől. 

 

 



PILLANATAINK: 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



   

 

 



 

 

   



 

 



 

 



 

   

 



 

 



    

 

    



 

 

Abi és Csengi 

 


