
Esős Budapest – csak a 9.T-nek  

Második bennmaradós hétvégénken Budapestet céloztuk meg. Előzetes kutakodásokból 

kiderült, hogy fővárosunkban egész hétvégén esni fog az eső. Kedvünket ez nem szegte, 

hiszen már az esővel lassacskán megbarátkoztunk. 

 

Szombat reggel, 10 órakor indultunk Pestre. 10 óra előtt néhány perccel begurult a „nagy 

fehér busz” és a kormány mögött egy ismerős arc ült. Tudtuk, hogy ha Krisztián bácsi ül a 

volán mögött, akkor már biztos, hogy semmi baj nem lehet. 

 

Első állomásuk a Csodák Palotájába vezetett. Sokan voltunk már itt, de utólagosan kiderült, 

hogy nekik is szerzett meglepetést. Rengetek maradandó „csodát” tapasztalhattunk meg a 

saját bőrünkön. Nem is beszélve a Fizikai show nevezetű zártkörű programról. Egy fizika 

tanár mutatott nekünk érdekes kísérleteket. A legérdekesebbnek a lufi megszilárdítása volt. 

 

Innen 4 óra tájékán a ideiglenes szállásra vezetett az utunk. Szobák elfoglalása után 

felöltöttük a „dísz magyart” és elindultunk vacsorázni, majd aztán a Vígszínházba. Kisebb 

séta után a Fanyűvő étterem ajtaja előtt találtuk magunkat. Egy nagyszerű vacsora után, teli 

pocakkal indultunk a Színházba. Szombat este a Kertész Kutyája nevű darabot játszotta a 

Vígszínház társulata. A főszerepben pedig Eszenyi Enikő volt, nagy élmény volt látni a 

tehetséges színésznőt. 

Este fél 11-kor egy nagyszerű nappal a hátunk mögött tértünk 

nyugovóra. 

Vasárnap 10 órára voltunk hivatalosak a Nemzeti Múzeumba. 

Egy órás tárlatvezetésen vettünk részt. Szerencsések voltunk, 

hiszen egy fiatal tárlatvezetőt fogtunk ki magunknak, és nagyon 

sokat tudott a kiállított dolgokról. 

Ebéd utáni programunk a Fővárosi Állatkert lett volna, de sajnos az eső itt szólt közbe. Egy 

igazi Neumannos-nak semmi sem szegheti kedvét. Így közösen döntöttünk úgy, hogy a 

Közlekedési Múzeumot tekintjük meg. Sokan ennek jobban is örültek. A Közlekedési 

Múzeum sok érdekességet rejtegetett , vonatot, repülőt. Számunkra legérdekesebb egy űrhajó 

volt. 

Délután 4 óra körül indultunk vissza Egerbe. A buszon élmény dúsan gondolkodtunk azon, 

hogy a jövő héten miből írunk dolgozatot. 

Köszönjük szépen: Nagy Ilona tanárnőnek, Osztályfőnökünknek, Murányi tanárúrnak, és 

persze a sofőrök gyöngyének: Krisztián Bácsinak  
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