
Szombathelyre látogattunk…  

 

Utunk Szombathelyig: 

A buszra szállásunk után elkezdtük igen hosszúnak ígérkező utunkat. Mivel 

autópályán haladtunk, nagyrészt nem volt gond a „zötykölődéssel”, ám igen 

csak leterhelt a sok óra ülve utazás. 

 

  A fogadtatás nagyon lelkes volt. Kedves, közvetlen emberek mosolyogtak ránk 

a kollégium előtt, és magyarázták el az elkövetkezendő napok 

eseményeit,leforgásait,amit már nagyon vártunk. 

Majd belevágtunk a közepébe, bevonultunk a kollégiumba. Szép tágas aula, 

széles folyosók vártak. 

Kikaptuk a szobánk kulcsát, majd felmentünk az emeletre és lepakoltunk. Kicsit 

szűkösek voltak a szobák,de ezenkívül szép tisztaság volt. 

Már a lepakolás után neki vágtunk a felfedező utunknak.  

Majd a következő napok tartalma következett. Minden napra,időre szabott 

programjaink voltak. Megismertük a gyönyörű Szombathelyet. Több 

templommal, múzeummal, kiállítással találkoztunk utunk során. Rengeteg 

érdekes üzlet, utca, kerület, épület van itt. Az idegenvezetőink kedvesek, olykor 

humorosak voltak, készen álltak minden felmerülő kérdésünkre válaszolni. 

Nagyon sok dolgot megtudtunk erről a helyről. 

 

A Puskás Szakképzőben elég jó ételek voltak. 

Egyetlen panasz(!) : Túl sok ételt kaptunk ott. 

 

Személyes tapasztalat,élmény 

Betti:  

Na hát én személy szerint élveztem a programokat voltak különleges helyek pl. 

Szemtől szemben kiállítás érdekes volt. Akkor voltak még gyönyörű templomok. 

Volt mikor kóstolgattunk pár érdekes ízet… Az intriről (kolesz)csak annyit 



mondok,hogy hangulatos volt és barátságos. Azonban az ébresztő lehetett 

volna kicsit később….De amúgy nagyon jól éreztem, magam Szombathelyen és 

bármikor visszajönnék ide. 

 

Heni: 

Nekem ez alatt az 5 nap alatt rengeteg élménnyel sikerült boldogulnom. Nem 

számítottan arra, hogy Szombathelyen ennyi látnivaló van, sem arra, hogy 

mennyire kedvesek az itteni emberek. 

Ami nekem hihetetlenül tetszett az mindenképpen a szombathelyi mozi volt. A 

hatalmas kivetítőn, (mint utólag kiderült, hogy a szombathelyi kivetítő a 

legnagyobb a megyében) szintre-életre kelt előttem a film. Nagyon élveztem. 

Persze különösképp kedveltem a Szemtől Szemben kiállítást is, amelyben a 

deportálás idejéből tudhattunk meg pár infót. 

Ami pedig részemről a legérdekesebb volt,az az Őrségen tett kis túra 

volt,amelyben megnézhettük a fazekasság módját,és az olajütést is 

megcsodálhattuk. 

A ottani kóstolás meg már csak hab a tortán,nagyon érdekes ízű ételeket 

kóstolhattunk meg. 

Az itt töltött idő alatt kicsit nehézkes volt a korán kelés,de ettől függetlenül 

életem legelső és legjobb élménye volt itt lenni. Köszönjük! 

A programok rendkívül eseménydúsak voltak. Minden napra tartogattak 

számunkra újabb meglepetést, mindig valamilyen újabb érdekességet, helyszínt 

fedezhettünk fel. 

 


