
 

Az Úr a mi Istenünk! …Ő vigyázott 

ránk végig az úton, amelyet 

megtettünk… (Józs 24,17a.c) 

 

 

Olvasom a résztvevők írásait 

„Minden osztálynak vannak 

kedves történetei, a miénknek is. Azzal 

kezdődött, hogy regisztráltunk a 

Betlehemes játékba és észrevétlenül 

belesodródtunk az előadások során a 

szívmelengetőbbnél szívmelengetőbb 

élményekbe. Aztán alig fejeztük be a 

Betlehemezést, a környezettudatos 

szemléletmód szóvivői lettünk. Egy egész iskola magyar tagozatának szokásait kellett átkódolni 

farsangkor, és öröm volt látni, mekkora hatással lehetünk a környezetünkre.” 

Előtérbe jöttek a gyökerek, a Székelykapuk- hirdette mélységek jövőbe néző lehetőségekké váltak. 

„Nagyon sok munka volt mögöttünk, amikor kiderült, hogy mehetünk Horvátországba. 

Készülődni kezdtünk, igaz azzal a bizonytalansággal, hogy bármikor a rendelkezések 

megfoszthatnak a lehetőségtől. 

Aztán OTT voltunk: az első partszakasz nagyon csendes és gyönyörű volt. A tengerből látni 

lehetett a hegyeket, mintha oda lettek volna festve. Végig kísért ez a csodálatos kilátás. A szigetek 

és a partok, a kalózvár, csak úgy kínálták a szemet gyönyörködtető lehetőségeket.” 

„Tudtam, hogy sok minden történhet ami megakadályozná a kirándulás megvalósulását, 

ezért nem is tervezettem és képzelődtem róla. Így óriási meglepetés volt a hely, hogy létezik ilyen 

csodálatos táj. Hogy nem kell feltenni a tipikus kirándulós kérdést, hogy hegyek vagy tengerpart, 

mert itt egy helyen van az igen mindkettőre. Nagyon hálás vagyok a kirándulás minden 

pillanatáért, a társaságért akikkel voltunk. Örülök, hogy tartalmasan tudtunk pihenni, mindig 

máshol és minél több helyet 

megcsodálva.” 

„ A szálláson nagyon 

érdekes szobák voltak. A 

hegy lakósai másként 

építkeznek, jó volt ezt 

közelről megismerni. 

Nagyon jókat ettünk Imre 

bácsinak köszönhetően. 

Nagyon finom ételeket 

főzött minden egyes nap.” 

Meglepett mennyire erősen 

hat a fiatalokra Imre bácsi 

személyisége: az, ahogy 

szeretettel kimeri a 

szükséges adagot, ahogy 

odafigyel minden igényre, és 



ahogy minden tányér 

átvételekor elhangzik: 

„Kedves egészségére!”, erős 

hatással volt minden 

résztvevőre. 

„ Örültem a sok 

hajókirándulásnak, mindenik 

nagyon tetszett, a végtelen, 

más-más arcát mutató tenger 

látványa szabályosan arra 

indított mindig, hogy azt 

érezzem, hogy ott akarok még 

maradni.”  

 A résztvevők szinte mindent 

fel tudtak idézni abból a 

változatos, élménydús 

kirándulásból, amiben részünk 

volt. Értékmentők, 

értékközvetítők, örömmondók, tudatosan élők, reménykedők, kiemelkedő eredménnyel végző 

aranycsapat voltak, amikor elindultak, ez is egy 

változás hozadéka. Akik hazaérkeztek is más emberek: 

csodálkozó, szépségre rezonáló, természetet „látó”, 

Székelykapuk üzenetét megértő, önállóbb, hálás és 

tettre kész diákokká váltak. 

Hazaérve személyes élményeim így fogalmaztam meg 

a nyilvánosságnak:  

„Ég és föld között, drága emberekkel, csodás 

pillanatokban volt részünk.  

Fantasztikus értékek, szépségek, üzenetek érintették 

meg lelkünket. Formálódtunk, növekedtünk, 

gyönyörködtünk, csodáltuk az Isten teremtő munkáját.  

Áldom az Urat a látványért, a közösségért, a szervezők 

munkájáért, és azokért, akikkel együtt énekeltük: "Tied 

a dicsőség..." Büszke vagyok azokra, akik rám voltak 

bízva és sok dicséretet kaptak. Hálás vagyok a fotókért, 

melyek csak halvány tükrei a gyönyörűségnek.”  

Ezekben a mondatokban sok emlékfoszlány ott 

lüktet. Valóban a magasság és a mélység olyan 

szimbiózisa, olyan áldott jelenléte hatott ránk, 

melyekért egy életen át hálás leszek. Köszönjük. 

 


