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Látogatás Szombathelyre  

 

      Sepsiszentgyörgyről, este 10-órakór indultunk el. Nem tudtuk, de nagyon hosszú és 

fárasztó út várt ránk. Kb. 2 órán át zajosak voltunk, aztán lassan mindenki elcsendesedett. A 

határnál az igazgató úr felköltött minket, hogy adjuk oda a személyi igazolványunkat, majd 

fél óra múlva átmentünk a határon és folytattuk az utunkat Szombathelyre.  

       Fáradt és hosszú út után végre megérkeztünk, és elfoglaltuk a szobáinkat. Rövid pihenő 

után, elmentünk vacsorázni a Puskás Szakképző ebédlőjébe, és ott tájékoztattak a következő 

napok programjairól. Aztán mi a Sepsiszentgyörgyiek elmentünk egy pizzázóba, ahol 

megittunk pár üdítőt és volt aki forrócsokoládét is  . 

        Vasárnap reggel 7:00- kor felkeltünk és 8:00-ra mentünk reggelizni. Reggeli után 

elmentünk a Látványraktárba,ahol meghallgattunk egy történelmi beszámolót a római 

légiókról, és aztán kértek egy önkéntest,hogy bemutassák a római katonai öltözetet. Onnan a 

Katonatörténeti kiállításra mentünk,ahol mindenféle katonai öltözetet,fegyvereket 

láthattunk. Ezek után a Szemtől Szemben kiállítást néztük meg, ahol zsidókról szóló 

történeteket olvashattunk a képekről, ahol a legtöbb tragédiával, halállal végződött, mert 

deportálták őket Németországba, ahonnan nagyon kevesen tértek vissza.  

Aztán az Iseum felé vettük az irányt, ahol a Görögök és az Egyiptomiak történetét 

hallgathattunk és pár használati tárgyat, csontokat,koponyákat, szobrokat,néhány épület 

maradványait,stb. állították ki. Utána visszamentünk ebédelni. Később megnéztük a 

Zsinagóga Templomot kívülről, aztán mentünk megnézni a képtárat, ahol szép 

festményeket,szobrokat és egyéb művészi alkotásokat láthattunk. Ezután mentünk a 

Székesegyházba, aztán az Egyházmegyei könyvtárba mentünk,ahol különböző nyelvű 

hitvallásos könyvek voltak. Ezután mentünk vacsorázni, és utána pedig moziba mentünk,ahol 

megnéztük a Csokoládé című francia filmet magyar felirattal,ami vicces is volt de szomorú a 

vége, és elmentünk egy falfestményt megnézni, ami Szombathely történetéről szólt. Aztán 

visszamentünk a szállásra és kicsivel később mindenki lefeküdt. 

           Hétfő reggel 6:30- kor keltünk és 7:20-ra mentünk reggelizni.  Reggeli után átmentünk 

a Kanizsai Dorottya Gimnáziumba, ahol az igazgató köszöntött minket. Aztán a 

Sepsiszentgyörgyi és a Csíki csoport kettévált, mi a Sepsiszentgyörgyiek meghallgathattunk 

egy prezentációt a diákok részéről, aztán pedig felmentünk a kémia laborba kísérletezni. Jó 

volt  . Polgármesteri fogadást hallgattuk meg, majd mentünk ebédelni. Onnan indultunk 

Kőszegre a buszokkal.  

 



Kőszegen megnéztünk egy várat,ahol egy kiállítást láthattunk. Aztán megnéztünk egy 

templomot és aztán egy óra szabadidőt is kaptunk  . Ezek után Novákfalvára indultunk ahol 

egy előadást hallgathattunk meg egy nyugdíjazott történelem szakos tanárnőtől. Szép volt mi 

vagyunk a „Magyar nyelv gyökerei”.  

 

 


