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             Pénteken tanórák után itt maradtunk Egerben a 

Mátyás király úti kollégiumban, ahová a lányok is át hozták a 

bőröndjeiket és mindenki a 3. emeleten kapott szobát. 16.00-

17.00 tanulószobán voltunk, majd ez után 17:30-kor 

vacsorázni mentünk, ahol a vacsora brassói aprópecsenye 

volt. Az azt követő időt közös beszélgetéssel töltöttük el, 

kipihenve a hét fáradalmait. Este 22.00 órakor alvásra került a 

sor. 

 

 

             Szombaton reggel 7.30-kor 

volt az ébresztő. Rövid készülődés 

után 8 órakor várt minket a reggeli a 

Kék Lagúna étterem. A reggeli után 

10 órára értünk oda a Varázstorony 

épületéhez, a Líceumhoz. Ott 

csodálatos fizikai és kémiai előadást 

láthattunk ez volt a kedvenc részem, 

mert eléggé érdekelt vagyok a 

természettudományban. Ezután 

13.00-kor finom ebéddel várt minket 

az Expressz étterem kínálata. A 

laktató ebéd után 14.00 –kor 

megérkeztünk a Hotel Eger&Park 

épületébe. 2 órát töltöttünk itt 

bowlingozással és biliárdozással 

nagy nevetések közepette. A 

bowlingban csak nagyon 

kevesünknek sikerült strike-ot 

gurítania és a biliárdban is voltak 

kezdők, de a sok nevetés volt igazán 

a lényeg. 16.00 órakor tértünk vissza 

a kollégium kellemes falai közé. Egy 

kis pihenést követően 18.00 szintén a 

Kék Lagúna étterem látott el minket 

finom, főtt étellel. A laktató ételt 

követően lehetőség volt ellátogatni a 

Dobó - téren megrendezett Radics 

Gigi koncertre. Akiknek nem volt 

kedve ehhez a programhoz, az a 

kollégiumban tölthette azt az időt. 

22.00 kor pedig a visszatérők is 

elfoglalhatták helyük az ágyban. 

 

 

 

   



           Vasárnap reggel több 

élménnyel a hátunk mögött keltünk 

fel. A reggelit újra a Kék Lagúna 

étterem biztosította. A szobák 

rendbetétele után elmentünk az 

Uránia moziban rendezett Exit-

House- szabadulójátékra. 

Mindenkinek sikerült kiszabadulnia a 

mozi csapdáiból. A kalandos 

szabadulások után 12.30-ra 

visszaértünk a kollégiumba, ahol kis 

pihenés után, szintén a Kék Lagúna 

által, elmentünk ebédelni.  Az ízletes 

ebéd után a kollégiumban eljött a 

karácsonyi ajándékozás ideje. Az 

osztályból mindenki 

megajándékozott valakit. Ezt 

követően közös sütögetésben vettünk 

részt, amit mindannyian nagyon 

élveztünk. Ezután a lányok 

visszamentek a saját kollégiumukba, 

ahol ők is, meg a fiúk is megkapták a 

saját megérdemelt meleg ételüket 

vacsora gyanánt. Egy tökéletes 

bennmaradós hétvége volt a 

karácsonyi hangulat megteremtésére. 
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Szentgyörgyi Adrián, 
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