
 
 
 
 

Szombathely 

Utazás 

Élmény ország kapuja megnyílt előttünk, amikor 2016.03.04-én elindultunk 

Szombathely fele. Mindenki hatalmas energiákkal és jó kedvel indult az útnak, 

akkor még senki sem számította arra, hogy mennyire hosszú és fárasztó útnak 

nézünk elébe.  

Közel 16 óra utazás után 

megérkeztünk Szombathelyre, 

ahol kedves emberek 

fogadtatását élvezhettük. 

Rögtön elfoglaltuk szállásunkat, 

majd ezt követően elindultunk 

vacsorázni.  

Vacsora után az este további 

részét egy pizzázóban töltöttük, 

nem sokkal később a jól 

kiérdemelt, pihetető alvás 

következett. 

 

Vasárnap 

#napsugár#szobatárs#álmosakvagyunk#aludniakarunk#ébresztőóra#Szombath

ely 

Valahogy így indult az első nap, fáradtan és nyúzottan ébredtünk, viszont 

nagyon vártuk, hogy fel tudjuk fedezni Szombathely szépségeit. Reggeli után 

kalandjáró túrára indultunk. Az első megállónk a látványraktárhoz vezetett, 



 
 
 
 

ahol tovább fejleszthettük történelmi ismereteinket, valamint egy társunk 

legionáriusnak is beöltözhetett. 

 

 

 



 
 
 
 

Második megállónk a Szemtől szembe kiállításhoz vezetett, ahol a zsidók 

életével, történeteivel gazdagíthattuk ismereteinket.  

 

 



 
 
 
 

Harmadik megállóként pedig az Iseum következett, amely személy szerint az 

egyik kedvencem volt, itt megismerkedhettünk ISIS Istennő kultúrájával is. 

Rengeteg régi és értékes kinccsel találkozhattunk, amelyek felkeltették 

mindenki érdeklődését. 

 

Az Iseum után a finom ebéd következett, ahol megpihentünk, jól laktunk és 

újult energiával indultunk tovább felfedező utunkon.  

Negyedik megállóként a képtárlátogatás következett, ahol kortárs művészeti 

alkotásokat tekinthettünk meg, többek között Aktokat is. Sajnos jogvédelem 

miatt a képtárban fotókat nem készíthettünk.  

Ötödik megállónk a Székesegyházhoz vezetett, ahol gyönyörködve szemléltük 

az épületet és igazgatónk elmesélte az épületben található orgonához fűződő 

emlékeit. 



 
 
 
 

   

Hatodik megállónk gyors volt, a gyönyörű Zsinagógát tekinthettük meg kívülről.  

 



 
 
 
 

Hetedik megállónk az Egyházmegyei könyvtár volt, ahol olyan könyveket 

nézhettünk meg, amelyek nálunk évszázadokkal öregebbek. Sajnos jogvédelem 

miatt itt sem készíthettünk fotókat. 

Nem sokkal később visszatértünk a vacsora helyszínére, ahol szintén energiát 

gyűjtöttünk, majd tovább folytattuk utunkat.  

Nyolcadik megállóként a Szombathelyi mozihoz érkeztünk meg, ahol először 

egy képkiállítás megnyitón vehetünk részt. Ezt követően a Csokoládé című 

filmet nézhettük meg.  

Mozizás után a kilencedik megállónk következett, amely egyben az utolsó is 

volt, ez pedig  a Vaosz udvar megtekintése volt. Ezt követően a jl megérdemelt 

pihenés következett. 

 

Hétfő 

#készülés#újulterő#kíváncsiság#pakolás#energia#mindjártelkésünk 

Első megállónk reggeli után a Kanizsai Dorottya Gimnáziumhoz vezetett, ahol az 

igazgató úr köszöntője következett. 

Második megállónk a gimnázium kémia laboratóriuma volt, ahol érdekes 

kísérleteket próbálhattunk ki. 

 



 
 
 
 

 

Harmadik megállónk a város polgármesteri hivatalába vezetett, ahol a 

polgármester köszöntőjén is részt vettünk. A köszöntő után ebédelni mentünk. 

Negyedik megállónk Kőszeg volt, hol a várat járhattuk körül és korszerű ruhákat 

ölthettünk magunkra, hatalmas élményben volt része mindenkinek, elragadott 

a hév és azt éreztük, hogy vissza szeretnénk menni az időben.  

 



 
 
 
 

Ötödik megállónk Novákfalva volt, ahol egy kedves nénivel beszélgethettünk. 

Visszaindultunk vacsorázni, hiszen energia kellett az esti programhoz.  

Hatodik megállónk egyben az utolsó is, ez pedig a táncház, ahol fergeteges 

hangulat volt, tánccal és új népdalokkal bővíthettük ismereteinket. Ez az este 

mindenki számára igazán felszabadító volt. Ezzel a jó kedvel és energiával 

zártuk a napot, visszaindultunk a szálláshelyre és rövid beszélgetés után álomba 

szenderedtünk. 

 

Készítették:   Ökörtesók (Kata &Andi) 

 

Szombathely, 2016.03.09. 


