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A hétvége szeptember 11-én, a pénteki napon 

kezdődött az iskolai tanítás után. Amikor az órák 

véget értek, mindenki megindult a buszhoz, és 

hamarosan el is indultunk. Első állomásunk Vi-

zsolyba vezetett, ahol egy interaktív játékban vehettünk részt a Biblia 

nyomtatásával kapcsolatosan, amelyet nagyon élveztünk, majd ki-

nyomtathattuk saját Bibliánkat is. Ezek végeztével az Öreg Nyomdász 

étteremben vacsoráztunk. Amikor mindenki jól lakott, megérkeztünk a 

szállásra Pusztafaluba, amely Magyarország legészakabbra fekvő tele-

pülése. 

A szombatot egy könnyű túrával kezdtük az Izra-tóhoz, amely felé 

haladva gyalog léptük át a zöld-határt Szlovákiába. A tónál eltöltöttünk 

egy kis szabadidőt, ahol a kilátásban gyönyörködhettünk, vagy még sé-

tálhattunk a környéken. Azután visszaindultunk a szállásra az Öreg 

Bence Turistaházba, ahonnan busszal mentünk tovább Pálházára a 

Tölgyfa Vendéglőbe, ahol egy ízletes ebédet fogyaszthattunk el. Innen 

tovább indultunk a világhírű 

Hollóházi Porcelán Múzeum-

ba, ahol kedvünkre gyönyör-

ködhettünk a csodálatos tár-

gyakban. Ezután egy megeről-

tetőbb feladat következett. 

A füzéri várba látogattunk el, 

ahol érdekes tárlatvezetést 

kaptunk.  



A nap végén már egy kicsit 

fáradtan tértünk vissza 

a szállásra, ahol még este 

beszélgettünk és felfedez-

tük a szállás területét a vil-

lanyoltás előtt. 

A vasárnapunk is 

mozgalmasan kezdődött. 

Ez volt az utolsó nap, amit ideiglenes otthonunkban töltöttünk el. 

Korán reggel mindenki összecsomagolt, és bepakoltunk mindent a 

buszba. A reggeli elfogyasztása után továbbáltunk, és délelőtt a 

Magyar Nyelv Múzeuma, a Kazinczy 

Ferenc Emlékcsarnok és Emlékpark 

megtekintése következett. Ennek 

keretein belül egy érdekes és játékos 

foglalkozáson is részt vehettünk. 

Ízletes ebédünket már Sárospatakon 

az V. András Étteremben falatoztuk.  

Délután következett az utolsó úticél, 

a sárospataki vár és a Rákóczi 

Múzeum. Ekkor csapatunk kissé már elfáradt, de ennek ellenére itt is 

pozitívan értékeltük a látottakat. 

A nap zárásaként, amikor már mindenki megérkezett a 

kollégiumokba, 19:00 óra környékén mindenki megkapta a maga 

finom vacsoráját, amely méltó lezárása volt a hétvégének. 
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