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Péntek 

Miután mindenki elfoglalta a saját szobáját, önismereti foglalkozás keretein belül 

megnéztük a Good Will Hunting című filmet. 

Vacsora után újabb filmnézés következett, de néhányan önsanyargatásba kezdtek 

(tanultak), és voltak akik nyugovóra tértek még takarodó előtt. 

 

Szombat 

Szombat reggel ébresztő után összekaptuk magunkat, átmentünk a Pozsonyi úti 

kollégium étkezőjébe és elfogyasztottuk az ínycsiklandó melegszendvicset, illetve teát vagy 

tejeskávét.  

Reggeli után útnak indultunk Noszvajra, az út rövid 

volt, hamar megérkeztünk. Programunkat a De la Motte 

Kastélyban kezdtük, ahol nagyon kedves és felkészült 

idegenvezetőnk a történelembe visszanyúlva mesélt a kastély 



tulajdonosairól, akik hajdanán itt éltek. Sok érdekes szobrot és még annál is érdekesebb festett 

szobákat láttunk a kastélyban. Befejezve a nézelődést, a Gazdaház udvara felé vettük az irányt, 

ahol szilvalekváros buktával (frissen a kemencéből) fogadtak minket. 

Ezután tovább indultunk és a noszvaji barlanglakásokat valamint a Farkaskői 

Alkotótelepet fedeztük fel. A hely 

bemutatása után kézműveskedés 

következett az egyik 

barlanglakásból kialakított 

helyiségben. A zsugorka 

technikáját sajátítottuk el. A 

zsugorka egy könnyen vágható 

műanyag fólia, ami színezhető 

színes ceruzával, hőre először összepöndörödik, majd teljesen kisimul, és végül 

megkeményedik. 

Mindenki nagy élvezettel és odafigyeléssel készítette el a saját kis díszét. A munka alatt 

meg is éheztünk, de várt minket a finom bográcsban készült gulyás, sok tejföllel és a noszvaji 

hagyományokhoz hűen, sok lilahagymával tálalták. Ebédünk második felvonása a 

Gazdaházban volt, ahol szintén (frissen a kemencéből) kakaós csigát kaptunk. 

 

Miután jóllaktunk, visszabaktattunk a kastély parkjába egy kis merengős sétára. 

Terméseket gyűjtöttünk és megnéztük a téli kertet, ill. ami megmaradt belőle. 



Mikor már kellően átfagytunk és kissé meg is áztunk, megérkezett a busz, és visszavitt minket 

a kollégiumba. Pihenés, beszélgetés, majd átmentünk vacsorázni.  

Az est további részében KRESZ- tesztet töltöttünk ki, készülve a hétfői KRESZ 

vizsgára. Amikor eljött az idő, fáradtan dőltünk ágyba, és eltettük magunkat a következő napra. 

 

Vasárnap 

Reggeli után tanulószoba volt, sokan a másnap rájuk váró KRESZ vizsgára készültek, a 

többiek pedig a házi feladatot csinálták, vagy dolgozatra tanultak. 

Megebédeltünk, majd moziba mentünk. A Dauntless: The battle of Midway című filmet 

néztük meg, amely az USA második világháborúba való belépésének okát, illetve mikéntjét 

mutatja be, már-már Star Warsba illő légi háborús jelenetekkel.  

Már csak a vacsora maradt hátra. Mindenki jóízűen fogyasztotta el a Kék Lagúna 

étterem finom főztjét. 

 

Ezen a hétvégén is sok új élménnyel lettünk 

gazdagabbak. ♥ 
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