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                                           Kirándulás és praktika 

Az elmúlt hetekben az romániai iskolák diákjai megkezdték a nyári vakációt. Csak azok a diákok maradtak 

még az iskolákban, akik szakmai gyakorlatot végeznek. Így van ez István osztályában is, akik mivel turizmus 

szakon vannak, a legjobb praktikát kapták. Különféle kirándulásokon vesznek részt  és közben kipróbálják 

magukat, mint idegen vezetők. István nagy örömmel vett 

részt az előírt kirándulásokon, melyekről beszámolót is 

készített lapunk számára.   

         István beszámolói: - 2022.Május 31-én a 

Nagyváradi Szent László Romai Katolikus 

Teológiai Líceum Tanáraival és Diákjaival reggel  

7.30-kor  indultunk el Nagyváradról a Kanonok 

sorról 

Nyíregyházára. 

Az ut hosszú 

volt, de szép 

volt a kilátás.  

Az első 

megállónk a 

Sóstó Állatkert 

volt, ahol 

nagyon sok állatot nézhettünk meg . Tudnunk kell, hogy 

a Nyíregyházi Állatkert Európa egyik legnagyobb és 

legszebb állatkertje. Itt mindenféle állatot láttam.  

A legérdekesebb az 

volt számomra, hogy 

tevegelhettem és 

megetethettem a 

zsiráfokat, meg a 

páviánokat. Érdekes 

volt látni ezeket az 

állatokat élőben, 

hiszen eddig csak 

könyvekből ismertem 

őket.  

 



A második 

úti célunk 

Máriapócs, egy 

határ menti 

Mária kegyhely 

volt. Itt azt 

hiszem, hogy a 

világ legszebb 

templomát 

nézhettük meg. Itt 

fogadott minket 

Orosz István atya,  aki 

(mint megtudtuk) már 

egyszer meglátogatta a 

Nagyváradi Romai 

Katolikus Iskolát. Ő  

körbevezetett minket a 

templomban,  mesélt 

nekünk a templom 

történetéről, a kegyhely 

csodáiról.  

 Később elmentünk a Nyírbátori Templomba. Itt 

számomra nagyon különleges volt, hogy milyen szépek  a 

fából készült szobrok és minden fából készült, ami a templomban volt . Itt is a templom 

történetét mesélték el nekünk.  

 Nagyon örültem, hogy 

elmehettem erre az 

osztálykirándulásra. Köszönöm 

Benedek Ramóna, Kovács Márta 

tanárnőknek és az 

osztályfönöknőnknek Palotás 

Zsuzsa tanárnőnek, hogy 

megszervezték számunkra ezt a 

kirándulást mert nagyon sok 

szép élményben volt részem.   

 Ugyancsak köszönöm a 

tanárnőknek, hogy 

résztvehettem Pünkösdkor 

(június 5-én)  Erdély legnagyobb búcsúján a Csíksomlyói Szűzanyánál. Már nagyon régen 

vágytam arra, hogy egyszer én is elzarándokolhassak erre a szép Mária kegyhelyre és örülök, 

hogy most végre ez a vágyam is teljesült. Jó volt átélni, hogy én is egy voltam a 35000 

emberből, akik együtt imádkoztak a békéért, Isten áldásáért. 

 
Végül Iskolánk vallásturisztika osztályaiból  egy 38 fős csoport látogatott el 2022. június 

9-én a szegedi dómba és az ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkba, ahol vallási és 

nemzeti értékeinkkel ismerkedhettünk meg Benedek 

Ramóna, Kovács Márta, Palotás Zsuzsa 

osztályfőnökök kíséretében. Számomra ez a 

kirándulás is nagyszerű volt, főleg, amikor a Nemzeti 

emlékparkban megláttam a Nagyváradi Várat. 

Nagyon örvendek, hogy ennyi sok szép történelmi 

nevezetességet láthattam és ide személyesen 

elátogathattam! 

Nem utolsó sorban köszönöm szépen 

Központunknak és támogatóinknak, hogy ezen szép 

kiránduláson részt vehettem. 


