Tanuljunk egymásról, egymástól, nők kontra férfiak,
- önismereti napok Dunabogdányban

2014. január első péntekjén kis csapatunknak, buszunkkal sikerült pontban
nyolc órakor elindulni Érdről, és a Dunakanyar felé venni az irányt. A buszon
húzhattunk szép, elgondolkodtató, valamint vicces és értelmezhetetlen
idézeteket, majd kezdetét vette a „csókkirályos” játék. Két ember kapott egyegy apró papírgolyót, és az volt a feladatuk, hogy a három nap alatt lehetőleg
mindenkit megpusziljanak vagy megöleljenek, hogy ne derüljön ki a többiek
számára kiléte.
Első nap, még a délelőtt folyamán megnéztük a visegrádi királyi palotát
(habár autóbusszal is mehettünk volna felfelé egy darabon, mi inkább gyalog
vágtunk neki az erdőnek). A Fellegvárba érve csodálatos látvány tárult elénk.
Egyebet sem láttunk, csak töménytelen mennyiségű felszakadozó ködöt, ami
sokakból azt az érzést váltotta ki, mintha repülőgépen ültek volna, és a felhők
felett járnának. Lefelé már gyorsabban haladtunk és egy bob pálya felé vettük
az irányt. Itt mindenki csúszott (ki egyet, ki kettő), majd elbúcsúztunk a pályától
és éhesen egy pizzéria felé igyekeztünk. Ebéd után elfoglaltuk a szállást
Dunabogdányban. Mindenki kipakolt a szobájában és utána nekiláttunk a vacsora
elkészítésének. Lefekvés előtt azonban még lesétáltunk a Duna partra egy
éjszakai túrára, habár nem sokat láttunk a folyóból. Amikor visszaérkeztünk, a
közös elmélkedések során érdekes volt hallani, hogy a férfiak szerint mitől nő
egy nő. Különös gondolatokat hallhattunk. Elgondolkodtató volt az is, hogy a nők
általánosságban mit gondolnak a férfiakról és hogy mik az elvárásaik. Egyet meg
kell hagyni: tanulságos beszélgetéseknek lehettünk résztvevői.
Késő este fáradtan dőltünk be az ágyba, és már sejtettük, hogy másnap mi
vár ránk…
A második napon reggeli után jól felöltöztünk, magunkhoz vettük az
elkészített szendvicseket és nekivágtunk egy 15 km-es túrának. A cél a NagyVillám kilátó volt, de végül a (meglepő módon igen aprócska) Küllenberg-forrást
találtuk meg. A nap végére már mindannyian fáradtak voltunk, de egy jó kis
palacsintaevés mindenkit kárpótolt. Később a társaság két csapatra oszlott és
egy-egy produkció dolgozott ki, amik (valljuk be) nagyon szórakoztatóak voltak.

Ezután sokáig beszélgettünk, játszottunk. Az este alatt szó esett a férfiak és a
nők közötti különbségekről. Hosszasan beszélgettünk arról, hogy vajon mitől nő
egy nő, és persze arról is, hogy mi tesz férfivá egy férfit. Mindenki elmondhatta,
vagy leírhatta véleményét. Úgy gondolom, ezeknek a beszélgetéseknek
köszönhetően talán könnyebben megértjük magunkat és a másikat.
Majd ismét későn, de csak elaludtunk.
Az utolsó napon korán reggel (már ha a 8-9 óra korainak számít)
felkeltünk. Összepakoltunk, rendbe raktunk a szobákat és magát a szállást, majd
dél körül hazaindultunk, azonban Budapesten még megálltunk bowlingozni. Igazán
izgalmas és szórakoztató volt.
Mindannyiunk nevében hálás köszönet a szervezőknek ezért a csodálatos és
eseménydús három napért!
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