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   Eljött a második bennmaradós hétvége. Ezúttal Egerben maradtunk. A lányok már reggel 

magukkal hozták a Servita úti kollégiumból a bőröndjeiket. A fiúknak nem kellet túlságosan 

messzire menniük, csak le a lépcsőn a földszintre mivel a Pozsonyi úti kollégiumban szálltunk 

meg. A "szállás" elfoglalása után tartottunk egy rövidke másfél órás tanulószobát. 

   A tanulószoba után mindenki igencsak éhes volt, szóval elmentünk vacsorázni. A vacsora 

Nauzika nagy örömére rántott sajt volt rizzsel és kechuppal. Egy kis pihenés után elmentünk a 

Marján cukrászdába ahol mindenki kedve szerint vásárolhatott süteményt, 1000 Ft értékben. 

A visszaúton Bocsi tanár úr bemutatta nekünk a Dobó teret, az Eger - patakot, valamint mesélt 

Eger belvárosáról is! 

   A szállásra 20:00 környékén értünk vissza, kicsit fáradtan. De még egy órát gyakoroltunk az 

„elsősök bemutatkozására”. Ezután elkezdődött a takarodóra való felkészülés. 22:00-re 

mindenki le is feküdt aludni. Ez volt az első nap. 

   A második nap reggel 7:45-kor kezdődött! 8:00-ra mindenki az étteremben volt és meleg 

szendvicset reggelizett. 8:30-kor elindultunk a belvárosba, pontosabban az Egri Várba, 

aminek a nagy részét be is jártuk! Azután megnéztük a Vármúzeumot, a Panoptikumot, a 

fegyver és börtönkiállítást. Rengeteg érdekes dolgot láttunk pl: páncélokat, kardokat, 

puskákat. 

   A várból elmentünk a plázába, ahol kaptunk egy fél óra szabadidőt! Ezt mindenki 

kihasználta. Amikor letelt az időnk a Pláza előtt gyülekeztünk, és igyekeztünk vissza a 

szállásra, mivel 12:30-tól ebédeltünk. Délután moziba mentünk. Tanár úrnak köszönhetően 

megnézhettük az Argo 2 című filmet. A film mindenkinek tetszett! A film után elmentünk a 

Minarethez, amibe mindenki fölmehetett. Majdnem mindenkinek tetszett, de voltak 

tériszonyos kivételek! 18:30-kor megvacsoráztunk majd jött egy kis vetélkedő. Először 

teszteket kellett kitöltenünk, aztán képeket raktunk ki, mind az előző AJTP hétvégék 

élményeivel függöttek össze. 21:00-kor elkezdődött a zuhanyzás, majd 22:00-kor le is 

feküdtünk. 

  A harmadik napon reggeli után ismét indultunk a belvárosba, ahol tanár úr mesélt nekünk 

többek között a Megyeházáról, a Városi Könyvtárról, megnéztük a  Főiskolát és a Bazilikát is. 



 

 

  

 

ű Elmentünk a Város a város alatt, című „kiállításra”, ahol egy rég nem használt érseki 

pincerendszert látogattunk meg! Az alagút több mint 1000 m hosszú volt. Voltak a falában 

fagyökerek, és folyt benne egy földalatti patak, ami miatt egy része víz alatt állt. 12:30-kor 

ismét megebédeltünk, majd elmentünk az Egri Termálfürdőbe. Voltak, akik csak a benti 

meleg vizes medencéket használták, de sokan kintre is ki mertek menni! Kint is több meleg 

vizű medence működött, de volt egy 2,1 m mély medence is, amibe csak az igazán merészek 

mentek bele. A víz itt egy kicsit hideg volt, de tűrhető. 17:30-kor indultunk vissza a 

kollégiumba ahol mindenki rendet rakott a szobájában. A napot és a hétvégét jól 

megkoronázta a szabadon választható pizza vagy gyros, ami nagyon finom volt!! Már alig 

várjuk a következő bennmaradósunkat!  

 

Eger 2015.10.14. 

Váradi Tamás 

 

 
 


