
Az első bennmaradós hétvége 

Az első bennmaradósunkat először az Eged-hegyre szervezte volna Bocsi tanár úr, de 
mivel egész hétvégére szakadó esőt mondott az időjárás, és igazából még kiképző 
táborba nem akartak minket elvinni, ezért inkább egri programokat kaptunk egész 
hétvégére. 

Péntek délelőtt, nem nagy örömünkre, még muszáj volt iskolába mennünk, és mind a 6 
órát végig tanulnunk. Amikor végre már végeztünk, beköltözhetett mindenki a saját 
szobájába. Én még 5 lánnyal együtt a 114-es szobába lettem besorolva, aminek nagyon 
örültem. Pakolás után nem sokkal már mentünk is az iskolába, ahol sorversenyen 
vettünk részt, egymáson nagyon jókat mosolyogtunk, volt, aki esett vagy bukott, de volt 
olyan is, hogy valaki annyira futott, hogy bukfencezett is egyet. Viccesen telt ez a nap, 
és jól le is fárasztottak minket. 

Szombaton 8 órakor volt a reggeli ébresztő, utána reggeli, és mentünk is az Esterházy 
Károly Tanárképző Főiskolára, ami egy óriási épület volt, így egyszer el is tévedtünk 
benne. Itt megtekintettük a Varázstornyot, fizikai kísérleteket próbálhattunk ki, a 
csillagvizsgálóban a Camera Obscurával a városról kaptunk érdekes képet, kicsit olyan 
volt, mintha leskelődtünk volna. Meglátogattuk az egyházmegyei nagy könyvtárat is. 
Délután mindenki örömére moziba mentünk, ahol a SALT Ügynököt néztük meg, ami 
szerintem mindenkinek nagyon tetszett. Este nagyjából mindenki tévézett, és együtt 
néztük az X-Faktort, mint egy igazi nagy család. 

Vasárnap elmentünk a Barokk 
Futóparádéra, amit a fiúk igazán 
komolyan vettek, és szép eredményt 
értek el, a lányok pedig egy jó 
mókának vették, de azért reméljük mi 
sem okoztunk csalódást senkinek. 
Délután megnéztük még a 'Város a 
város alatt' múzeumot, ahol elég hideg 
volt, utána pedig a Marcipán 
Múzeumot. Ezután már csak a 
szobatakarítás következett, amikor 
ezzel is végeztünk akkor már csak a 
kiköltözés maradt a hétvégi 
programokból. 

Nagyjából ennyi volt a hétvége, de nekem nagyon tetszett a program és a légkör is, én 
már várom a következő hónapot, amikor remélem, ismét ilyen sok kedves élménnyel 
térünk majd vissza a Servita úti kollégiumba. Én úgy gondolom, még sok lánnyal együtt, 
hogy a legjobb szobát kaptuk az egész koliban, és egy élményekkel teli hétvégét. 

Köszönjük szépen az összes szervezőnek, támogatónak, Kinga tanárnőnek, Julianna 
tanárnőnek, Bocsi tanár úrnak, akik segítettek ilyen szép helyekre eljuttatni a 9.T osztály 
tanulóit.  
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