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  A pénteki tanítást követően, mi fiúk a Pozsonyi úti kollégiumban gyülekeztünk, majd Bocsi 

Tanár Úr vezetésével megkezdtük a Servita utca felé való átvándorlást. A servita úti 

kollégiumban biztosítottak nekünk szállást péntek estére, az odavezető utat pedig az egri 

buszok használatával oldottuk meg. Minden napirend szerint folyt, ahogyan előre 

elmagyarázták nekünk; 15:00-kor megszálltuk a lánykollégiumot, és kb. 15:30-ra végeztünk a 

cipelt terheink elhelyezésével. Ezután egy megrázkódtatóan fárasztó, de rövid (másfél órás) 

tanulószobával foglaltak le minket, amit az Agria Plázában történő vacsorafogyasztás 

követett.  

  A plázába sétálva mentünk és jöttünk, ezzel is gyarapítva testi kondíciónkat. A plázából 

visszaérve, a naptól kimerülten, nekikezdtünk a takarodóra való felkészüléshez, és minden 

preparációt igen hamar, sikeresen elvégeztünk, már 21:30-ra mindenki a beosztott szobájában 

tartózkodott, készen állva az alvásra. 22:00-kor megtörtént a villanyoltás, lefeküdtünk 

pihenni. 

  Szombaton szinte zökkenőmentesen indult a reggel, kissé korán, 6:30-kor, az eredeti 7:30-as 

ébresztés tervétől eltérően felkeltettek minket a felelős tanárok, majd elindultunk az egri 

Minaret irányába, ahol már várt ránk a távolsági busz. A reggeli táplálékszükségletet 

különböző péksütemények és fél liter kakaó formájában vittük be, ami könnyedén ellátott 

minket energiával ebédig. 

   A Budapestre érkezést követően az első 

úti célunk a „Cápás állatkertnek” becézett 

Budapesti Tropicarium és Oceanárium 

volt, ahol rengeteg különféle állatot 

figyelhettünk meg. 

  Ezen állatok között voltak az emlősök 

területén a selyemmajmok, az ízeltlábúak 

közül a skorpiók, a halak osztályából 

pedig a „vérengző” cápák változatos fajtái.  

  A tropicarium látogatása után a Góliát 

hotelben étkeztünk és pakoltuk le felszerelésünket, majd a szobák okkupálása után magunkra 

öltöttük díszviseletünket, és elszállítottak minket a Budapesti Operettszínházba, ahol egy 

remek előadásnak, a Chicagói hercegnőnek lehettünk szemtanúi. 



 Az előadást követően 

visszabuszoztunk a hotelbe, ahol 

kitűnő vacsorát fogyaszthattunk. 

Előkészültünk a szendergésre, majd 

egy lefekvés előtti csapatgyűlést 

rendeztünk a folyosón, ahol 

megfelelően sokat szórakoztunk, ezzel 

megkönnyítve az elalvást. 

  Vasárnap reggel felébredtünk, 

megreggeliztünk, majd elindultunk a 

hétvége „fénypontjához”, Az 

Aquaworldbe. Az aquaparkban 

temérdek sokat szórakoztunk, 

mindenki kicsúszdázta, kiáztatta magát.  A csúszdák, medencék felejthetetlen mulatságot 

nyújtottak. A fürdőzgetés után visszamentük a hotelba egy ebédre, majd elindultunk vissza 

Egerbe.  

  

 



A hazaúton a legtöbben mélyen aludtak. Út közben megálltunk Gyöngyösön, a Malom 

Cukrászdában, hogy egy sütemények vártak ránk. Végül Egerbe értünk, ahol mi, fiúk a 

Pozsonyinál, a lányok a Servitánál szálltak le, és mindenki megkapta várva-várt vacsoráját, 

így hát véget ért a program. 

 Eger, 2016.11.22 Kovács Szilárd 

 


