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Péntek délután, mikor mindenki megérkezett az iskolából, megebédelt és elpakolt, megkezdődött a 

hétvégénk. Délutáni első programunk a csoportonként történő nyelvvizsga felkészülés volt.  A haladó csoport a 

szóbeli rész próbanyelvvizsgával kezdett, míg a középhaladó és a kezdő csoport az írásbeli résszel küzdött. Az 

agytorna után mindenkinek jólesett a vacsora, amit itt a kollégium éttermében kaptunk. Mikor már mindenki 

jóllakott pici pihenő után megnéztünk egy 

közösen választott filmet, a kollégium egyik 

tantermében. A film elég hosszú volt, de 

mindenkinek nagyon tetszett. A filmnek  későn 

lett vége, így mindenki kellően ráhangolódott a 

takarodóra, ami nem sokkal utána el is jött, és 

ezzel lényegében le is zárult a pénteki nap. 

   Szombaton mindenki elég fáradtan ébredt, de 

megreggeliztünk és indultunk is korcsolyázni, 

ami valljuk be eléggé motivált mindenkit arra, 

hogy siessen és összeszedje magát. A 

korcsolyapályán mindenki nagyon jól érezte 

magát. Volt, aki elsőnek próbálta ki ezt a 

sportot, így sok volt az esés-kelés, de mindenki 

nagyon sokat nevetett, segítettünk a másiknak. 

Az ott töltött idő így különösen jól telt, és a Tanár úr is egész szépen megtanult korcsolyázni. Nagyon elfáradtunk, de 

még így is szomorúak voltunk, hogy ott kellett hagyni a pályát. A 

kollégiumba visszaérve már itt várt minket az ebéd, ami nagyon jól 

esett a sok csúszkálás után. Az ebédet egy kis pihenővel vezettük 

le, ami mindenkinek nagyon jól esett. Kicsit később Bocsi tanár úr 

média és valóság előadását élvezhettük, ami érdekes és hasznos, 

új információkat adott mindenkinek. Eztán indultunk is az Agria 

pláza mozijába ahol egy hosszú de izgalmas filmet néztünk meg. Ez 

a fim is nagyon tetszett mindenkinek, nagyon élvezhető volt és jó 

volt a története. A moziból visszaérve megvacsoráztunk rögtön. 

Vacsora után egy kis pihenőnk ismét volt majd az osztály készült a 

Mezőberényi bennmaradós hétvégére. A fiúk nagy része tánccal, 

néhányan hangszeres előadással készültek, míg a többieknek a gépteremben volt lehetőségük elfoglalni magukat.  

Mikor mindenki elfáradt a nagy munkálkodásban, fölmentünk zuhanyoztunk és fölkészültünk a takarodóra, majd tíz 

órakor különösebb ellenkezés nélkül rutinszerűen ismét lezajlott a villanyoltás. 

   Vasárnap elég nehezen ébredtünk, megreggeliztünk majd felöltöztünk. Elpakoltunk és felkészültünk a nyelvvizsga 

felkészítés második felére. Most a Középhaladó csoportnak volt szóbeli próbavizsga, míg a másik két csoportnak 

írásbeli. Mikor minden csoport befejezte, megebédeltünk és indultunk a cukrászdába. A sok sütemény nagyon 

jólesett és kellő energiát adott a következő, uszodai programunkhoz. Az uszodába csak az osztály fiú része ment el, 

addig a lányok a Servita úti kollégium szobáit takarították és tanulószobán vettek részt. A fiúk viszont nagyon jól 

érezték magukat az uszodában. De sajnos ennek is vége lett, és mennünk kellett a kollégiumba. Oda visszaérve, az 

esti pizzával ért véget a program.   
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