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Szombaton két órakor gyülekeztünk az aulában és két csoportot alkotva, először az egyik 

csoport ment Nóra tanárnővel, aztán pedig egy kis idő múlva mi mentünk Bocsi tanár Úrral a 

Szemfényvesztés kiállításra. Ennek az volt a célja, hogy betekintést nyerjünk a vakok életébe úgy, 

hogy az ő életük is lehet szép.  Adtak mindenkinek egy fehér botot, levezettek bennünket egy 

pincébe, itt semmit sem lehetett látni és körbevezettek a kiállításon ahol különböző helyiségek 

voltak, fel kellett ismernünk azokat, át kellett mennünk a zebrán hangok segítségével, az erdőben egy 

hídon kellett átmenni, miközben csiripeltek a madarak, volt labirintus és volt egy boltszerűség, ahol 

lehetett vásárolnunk úgy, hogy kitapintjuk a pénzérméket. Szerintem ez mindenkinek rendkívül 

tanulságos és szórakoztató volt.  Amikor kimentünk a fényre, nagyon jó volt végre látni. Amíg vártuk 

a másik csoportot megnéztük az országzászlót. Ezek után visszasétáltunk a Pozsonyira, ahol el voltunk 

szállásolva és megvacsoráztunk. Vacsora után nemsokára tartottunk egy csoportfoglalkozást, ahol 

Bocsi tanár úr ismertette velünk az elkövetkezendő bennmaradós hétvégéket, és Nóra tanárnő pedig 

a Pécsi Kulturális Fesztivállal kapcsolatosan beszélt nekünk, elmondta a kategóriákat és felírta a 

jelentkezőket.  

 



 A későbbiekben az aulában tévéztünk, zenét hallgattunk, beszélgettünk és twistereztünk. 

Nagyon jól éreztük magunkat, de nemsokára készülni kellett a villanyoltásra, ezután mindenki 

elaludt. Másnap reggel nyolc órakor volt ébresztő, fél kilenckor reggeli. Kilenc órakor gyülekeztünk az 

aulában és tíz órára mentünk a Kopcsik Marcipániába ahol megnéztük a marcipánból készült 

műveket. Aztán pedig aki akart vehetett is édességet. Nekünk legjobban a marcipánból készült 

barokk szoba tetszett.  

 

Ezután elmentünk a Főegyházmegyei Könyvtárba, ahol meghallgattuk a könyvtár történetét. 

Nagyon érdekes információkat tudtunk meg róla és nagyon szép volt az egész. Ezeket követően 

visszamentünk a kollégiumba, kitakarítottuk a szobákat, megebédeltünk és egy kis pihenő után 

elmentünk a Természettudományos Varázstoronyba. Itt felmentünk a torony tetejére, megnéztük a 

Camera Obscurát, egy csillagászati műsort, aztán pedig fizikai kísérleteket próbálhattunk ki, ami 

mindenkinek rendkívül tetszett. Hat órára megérkeztünk a kollégiumba. A lányok visszamentek a 

Servitára Nóra tanárnővel. Megkaptuk jól megérdemelt pizzánkat. Ezzel le is zárult a hétvége, 

szerintem mindenki remekül érezte magát. 
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