
9T osztály 

Márciusi bennmaradós hétvége 

 

2017.03.24-26. 

  A nap utolsó tanórájának befejeztével, majd a fiúk pozsonyi, lányok Servita utcai gyülekezésével 

megkezdődött a 9T osztály márciusi bennmaradós hétvégéje. 

  Csapatunk szállásolása ezúttal a Rákóczi úti kollégiumban, a Neumann iskola tetőterében történt, 
ahol kitörő lelkesedéssel foglaltuk el a szobákat és vettünk részt egy két órás szilenciumon. 
A hétvége első programba foglalt étkezése az Agria Park épületében kapott helyet, ahol ízletes kosztot 

fogyaszthattunk. 8 óra tájt újra a kollégiumba értünk, és egy rövid (kb. egy órás) AJTP – s hétvégékről 

szóló programismertetés után, pontban 10 órakor megtörtént a villanyoltás, mi pedig a holnapot várva 

aludtunk. 

  A szombati nap ébresztéssel és egy gyors reggelivel indult. Kezdetét vette a hétvége első fontosabb 

programja, a Gárdonyi Géza Színház meglátogatása, ahol prezentálták nekünk a 
fellépések mögött álló rendezett felkészülést, és az épület elemi részeibe is betekintést nyertünk. 
Megismerhettük a játékok mögött álló komoly szálakat, és azokat, akik őket mozgatják. 
Ebéd után "beugrottunk" az Egri Érseki Palotába, ahol egy príma tárlatvezető segítségével 

megismerhettük a kastély történelmét, múltját, egykori lakóit és szerkezeti felépítését. 

 

Zenetörténeti 

tudásunk 

bővítésének céljával 

újabb múzeumot 

tekintettünk meg, az 

Egri Road 
Beatles Múzeumot. 

A galéria 

bemutatását az 

ottani 

múzeumvezető 

végezte, akivel nem 

csak a Beatles 

izgalmas múltját 

ismerhettük meg, de 

egy isteni zenés-

éneklős délutánon is 

jelen lehettünk. 
A napot a 

Csirkefalóban való 

étkezéssel folytattuk, majd a szállásra visszaérve, megnéztünk egy nagyon komoly filmet, majda  a 

napot végül társasjátékkal, majd zuhanyzással és villanyoltással zártuk. 
  A vasárnapi ébresztést követően megreggeliztünk, majd nekiláttunk a szobák alapos kitakarításának, 

majd átadásának. A végső utazásra felkészülve elindultunk felszerelésünkkel a noszvaji De la Motte 

kastélyba, ahol egy újabb építészeti remekműnek lehettünk szemtanúi. 

  



 

  Mikor már a sok történelmi információ befogadása szinte maradéktalanul lefárasztotta az 

agysejtjeinket, a kifogástalan munkát végző szervező nevelőtanáraink a nap végére beültettek  minket  

a szalóki Saliris Resort Spa fürdőjébe. Szalókon egy 3 órás fürdés vette kezdetét, ahol rengeteget 

szórakoztunk, remek levezetése volt a hétvégének.Egerbe visszaérve megkaptuk a vacsorát, és 

18.00.órakor az összejövetelnek hivatalosan is vége lett. 

Eger 2017. 03.29. 
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