
Aktív novemberi kiruccanás   

 

Pénteken, tanítás- és ebéd után átvonultunk a Servita 

úti kollégiumba, ahol osztályfőnökünk kíséretében 

csapatépítő feladatokat oldottunk meg együtt. 

Szórakoztató és egyben kreatív feladványokkal 

ütöttük el az időt. Miután mindezekkel 

végeztünk, de sétáltunk a koli ebédlőjébe 

elfogyasztani a laktató vacsoránkat.  

Ezt követően olyan élményben volt 

részünk, amelyben az osztályból, 

sokaknak még ne! Felülhettünk a Dobó 

téren található óriáskerékre. 

Szombaton, reggeli után elindultunk az 

Egri Tűzoltó Múzeumba. Egészen érdekes 

egy órát töltöttünk ott. Majd az elkövetkezendő 

pár órában felkészülhettünk a következő hétre, 

magyarán stúdiumidő következett. 

Miután jól kitanultuk magunkat, 

elsétáltunk az Egri 

Bazilikába, ahol 

Urbán Péter 

karnagy 

közreműködésével, 

sok újdonságot 

tudhattunk meg 

mind a 

székesegyházról, 

mind pedig az orgonáról, 

mint hangszerről. Nem csak, hogy megszólaltatta nekünk, de 2 

darabot is eljátszott, amelyek közül az egyik Dorogi Nati 

kívánsága volt. :)  

Az idegenvezetés után ellátogattunk 

az Agria Plázába. Itt megtekintettük a 

Jégvarázs 2. című animációs mesét. 

Nagyon tetszett mindenkinek, persze 

ez nem volt meglepő, hiszen 

közkívánatra, szavazás útján esett a 

választás erre a filmre. 

Visszaérve a kollégiumba, kimerülten dőltünk bele az ágyikónkba.  

Másnap a reggelit követően izgatottan szálltunk fel a buszra, 

ugyanis azon a szép, vasárnapi napon, utunk Budapestre vezetett.  



Volt szerencsénk meghallgatni a Budai várban 

lévő Mátyás templomban egy latin nyelvű zenés 

misét. Igazán rendhagyó és meglepően pozitív 

élmény volt kis osztályunk számára. A végére jól 

meg is éheztünk és a ragyogó napsütésben 

elsétáltunk a néhány lépésre lévő Vár Bistro 

étterembe, ahol nagyon kiadósat ebédeltünk, 

többféle menüből is lehetett választani, amit 

mindenki élvezett, hiszen nem sokszor van 

ilyenre lehetőség!    

Miután jóllaktunk, egy nagyon izgalmas program 

várt ránk: lehetőségünk adódott a CsoPa, azaz a 

Csodák Palotája! Volt ott időponthoz kötött kémiai 

interaktív óránk az Öveges teremben, ahol az előadó 

több osztálytársunkat is egyénileg bevonta a 

kísérletezésbe, mint pl. Dorogi Natit, és Horváth 

Dorinát, akik önként jelentkeztek, vagy Kadlót 

Leventét, akit az osztály szavazott be.   

Nagyon izgi volt az összes kísérlet és sok újat 

tanultunk belőle.  

 A háromnegyed órás előadás végeztével egy 

pár perces 9 D s videót "élhettünk 

át" 3 kisebb csoportban. Nos, ez 

lenyűgöző élmény volt!! :D  

De az időponthoz kötött fix 

programokon kívül azonban, 

szabadon eltölthetett időt is 

kaptunk, a CsoPa 2 emeletén, ami 

magában foglalt 3 termet is, ahol 

különböző témákban, 

fakultatívan lehetett kísérletezni, többek között a 

„Newton almáskertjében”. Sajnos nem jutott mindenre 

időnk, ott még nagyon szívesen maradtunk volna, 

ugyanakkor már alig vártuk a következő programot is!   

Végül, utolsóként, a legjobban várt program következett, 

a Cyberjump trambulinparkba látogattunk el. Szűk 1 órát 

tudtunk ugrabugrálni, ugyanis annyira lekötötték az 

osztályt a Csodák Palotájában szabadprogramok, hogy 

tanárnőék alig tudtak minket "kiterelni" az épületből. :)  

Kimerítő, de egyben nagyszerű időt tölthetünk el ott. Az aktívan eltöltött percek után fáradtan 

és rendkívül elégedetten indultunk vissza a buszunkhoz, majd Egerbe.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érkezésünket követően, hamarosan eljött a várva várt vacsora ideje, amivel mindenki 

farkaséhesen tért vissza a szobájába, hogy elfogyaszthassa azt, és hogy egy fantasztikus és igen 

aktív, tartalmas hétvége után új erővel kezdhessen neki a következő hétnek! :)  
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