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Eddigi közös hétvégéinkhez hasonlóan, január 31.-én is fél négy és négy óra között 

voltunk hivatalosak a Pozsonyi úti kollégiumba. Már mindenki, egytől egyig izgatott volt a 

hétvégét illetően, hisz most is izgalmas programok elé néztünk. 

Miután lepakoltuk szobáinkba legszükségesebbnek vélt holmijainkat, siettünk is a 

géptermi stúdiumra. A hétvégére informatikából a weblap szerkesztés gyakorlását kaptuk házi 

feladatnak, úgyhogy ez a programpont igazán kapóra jött. Azoknak, akik még kissé 

bizonytalanok a témában, a hozzáértőbbek igazán szívesen segítettek, úgyhogy ezért a 

gálánsságért innen is óriási köszönet nekik. 

 
 

Majd mikor mindenki legjobb tudása szerint készen lett leckéjével, legnagyobb 

örömünkre jött a vacsoraidő. Senkinek sem kellett kétszer szólni, hisz a brassóinak senki sem 

tudott ellenállni.  

 

  



Ezen a pénteki napon mindenkinek hamar álom jött a szemére, hisz a másnapi 

programokon semmiképpen sem szerettünk volna fáradtan pislogni. Február első napján, 

szombaton napsütéses reggelre keltünk. Már önmagában ez elég szívderítő volt, úgyhogy 

valamennyiünknek mosolygósan indult a napja. A reggeli virsli elfogyasztása után 

osztálytermünkben megbeszélésre került, hogy ki milyen számban kívánkozik indulni, a Pécsi 

Művészeti Fesztiválon. Vannak, akik a novellaírásban mérettetik meg magukat, egyesek 

szavalnak majd vagy prózát mondanak, számítunk táncos és zenés produkciókra is, úgyhogy 

már mind izgatottan várjuk, hogy be is mutathassuk produkcióinkat. Gőzerővel készülünk is a 

napra. A tanácskozást követően el is érkezett az ebédidő, amikor is gulyásleves, túrós és almás 

lepény volt a menü. El is indultunk, immár jóllakottan az Exit house-ba, szabadulószobába. A 

csapatok már megvoltak, hisz korábban már jártunk itt, és a sportszerűségre törekedve, maradt 

az a felállás. A szabadulószobában eltöltött egy óra ismét rendkívül izgalmas volt. Voltak, 

akiknek egy piramis belsejéből kellett kijutnia, a második csoportnak börtönből kellett 

megszöknie, ép bőrrel, és a harmadik alakulatnak, pedig egy hírhedt maffiózó irodájából kellett 

gyémántot csennie, mielőtt a ház ura visszaér. Felettébb izgalmas állomása volt ez a napunknak. 

Ebben a helyzetben bizonyosodott be számunkra, hogy a közös cél érdekében mindenkivel, 

egytől egyik össze tudunk dolgozni… A mi csapatunk, ugyan nem menekült meg a maffiózó 

haragjától, emlékezetes egy órát tudtunk magunkénak, ami kárpótolt bennünket.  

 

 
 

Ezután, osztályunk hat tanulója útnak indult a Neumann felé, hiszen aznap került 

megrendezésre a Neumann-bál, ahol palotást táncoltak, így gondoskova a jó hangulatról. Mi 

közben megvacsoráztunk, és útnak is indultunk a Park hotelbe. Itt bowlingozni, és biliárdozni 

volt lehetőségünk.  



  

Tartalmasan, és roppant jó hangulatban telt, az ott töltött két óránk. Nem túlzás azt 

állítani, ezután a mozgalmas nap után sem kellett bárányokat számolnunk, hamar elnyomott 

bennünket az álom. A reggelit követően az Agria mozi felé vettük az irányt, ahol a Guerilla 

című, magyar történelmi filmet tekintettük meg. Elgondolkodtató történet az 1848-49-es 

magyar szabadságharcról, zseniális színészi alakításokkal. A mozi élmény után az Expressz 

étteremben laktunk jól, húslevessel és gyros-szal.  

 

 
 

Visszaértünk a kollégiumba, majd nemsoká egy klasszikusnak mondható filmet néztünk 

meg. Nevén nevezve az Egri csillagokat. Három osztálytársunk történelmi versenyre készül, 

szóval számukra ez a programpont kapóra is jött. Mire vége lett a filmnek, már időben fél ötnél 

jártunk, és mindenki ismét farkaséhes volt. Örömmel fogyasztottuk vacsorára a nekünk szánt 



hamburgert. A lányok visszaindultak a Servita úti kollégiumba, a fiúk pedig lelkiekben 

készültek az előttünk álló hétre.  

Egy szó, mint száz, elfáradtunk ugyan a hétvége során, de ismét feledhetetlen három 

napot töltöttünk együtt, úgyhogy már alig győzzük kivárni a következőt! 
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