
9.T márciusi bennmaradós hétvégéje 

Megint egy újabb bennmaradós. Az egész úgy kezdődött, 

hogy péntek délután volt gyülekező a Pozsonyi úti koli 

aulájában, de előtte egy hatalmasat fociztunk a fiúkkal az 

udvaron.  

A szobák elfoglalása és a stúdium után következett egy klasszikus film megtekintése, ami a 

Piszkos tánc címet viselte. Én sajnos nem tudtam megtekinteni a filmet, mert eközben 

odafent a szobában fájós fejjel próbáltam aludni. A filmnek nagy sikere volt, mert mondták is 

a többiek, hogy kár volt kihagynom! Ezzel véget is ért a pénteki nap. 

Szombat reggel viszont Fejes Krisztián bácsi vezetésével beindult az utazás, ami alatt Zoli 

barátommal a busz hátsó ülésein vígan dalolásztunk a népzenéire. 

Az első utunk a Boldogkőváraljai várhoz vezetett, ahonnan fergeteges kilátás tárult a 

szemünk elé. Ezt követően Vizsolyba látogattunk, ahol egy református templomot 

tekintettünk meg, mellette pedig az Öreg 

Nyomdász étterem hátsó udvarában Daruka Misi 

bácsi vezetésével eljátszottunk egy színdarabot, 

amiben a fő cél a Vizsolyi Biblia kinyomtatása volt. 

Az előadás igen viccesre sikerült, így tehát mindenki 

nagyon élvezte. Egyenként kipróbálhattuk a 

papírkészítés ősi formáját és a 

nyomtatás mesterségét is. 

Eközben Misi bácsi érdekes 

sztorikat mesélt nekünk, például a bátorságpróbáról, ahol 

ugrópókokkal teli ösvényen kellett áthaladni. Ezt követően 

dobócsillagokkal meghajigálhattunk egy fabábut, amit Tomi sokszor 

fejbe is talált. Sajnos véget kellett vetnünk ennek a játéknak, mert itt 

volt az ebéd ideje, ahol egy tányér sem maradt üresen, olyan finomat 

ettünk. 

Ebéd után Hollóházára indultunk, ahol egy porcelánmúzeumot tekintettünk meg. Nagyon 

szépen festett porcelánokat láttunk, a tetőpontban a Forma 1-es kupákkal, de az ezt követő 

túra még izgalmasabb volt, mert bizony fel kellett másznunk a Füzéri várba.  

     



Már ekkor közeledett az este, és elmentünk a pusztafalui szállásunkra, ahol egy játékos 

vetélkedő vette kezdetét. A kedvenc részem a Rómeó és Júlia előadás parodizálása volt, ahol 

Győzike, rap, rock, népies és Zámbó 

Jimmy stílusban kellett előadnunk 

egy részletet. A vetélkedő 

végezetével megindult a 

zuhanyozás és a szobák 

berendezése, ami során cserkész 

cimboránk, Imike a küszöbnek 

köszönhetően kényszerleszállás 

közepette össze-vissza törte magát. 

Másnap reggel kimentünk a 

táborozóhelyünk kertjébe, ahol 

találtunk egy kis tavat, amelyen 

kacsáztunk a kövekkel, de ez messziről nem úgy tűnt, mert Evelin és Ivett arra járva azt 

hitték, hogy két fiatal éppen ver egy harmadikat, s mikor rájöttek, hogy mi is folyik ott 

valójában, csak nevettek egy jót. 

Miután elfogyasztottuk a hamburgert, és megnéztük a teásbögre fenekét, elindultunk 

Széphalomra. Itt Zoli barátunk, Gergő (alias Rozsomár) és jómagam tartottunk kiselőadást 

Kazinczy életéről, amit majd a tárlatvezetőnk egészített ki. Itt láttuk Kazinczy sírját is. 

     

A buszos utazásunk ismét tovább folytatódott, egyenesen a Rákóczi-várba vettük az irányt, 

ahol Rákóczi-korabeli fegyvereket és ruhákat láthattunk. A vár előtti árokban még pávákat is 

láttunk, amelyek persze nem akarták nekünk megmutatni színes farktollaikat. Ezután az üres 

hasunk az étterembe vezetett minket, ahol nagyon finom Jókai-bableves várt bennünket, 

valamint egy tányér sertéspörkölt, galuskával. Ezt követően jóllakottan indultunk a Bodrog 

partjára, ahol egy jót sétáltunk, és nagyon jó fotókat készítettünk. 



 

Utolsó utunk Monokra vezetett, ahol a Kossuth Lajos-emlékmúzeumot csodáltuk meg, és sok 

érdekességet hallottunk Kossuthról, valamint az emigrációjáról. 

Sajnos amint véget ért az előadás, visszamentünk a lila kollégiumunkba, ahol még 

elfogyasztottuk a vacsorát, majd pedig visszaszállítmányoztuk a lányokat is. Aztán egy nagy 

meglepetés ért minket, mert Krisztián bácsi meghívta a csapatot egy legális kocsmázásra, 

ami az est fénypontja volt. Így ért tehát véget a bennmaradós hétvégénk, amit mindnyájan 

nagyon élveztünk. 
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