
Bent maradós hétvégi sorozatunk 

második állomása 

Eger és Szilvásvárad 

volt. Izgatottan 

vártuk, hogy átéljünk 

valami újat, amiről 

nevelőink gondoskodtak; akiknek sikerült 

mindnyájunk számára nagyszerű élményt nyújtani. 

Név szerint: Dudás Zita tanárnő (a lányok nevelőtanára), Gyurkó Máté tanár úr (a fiúk nevelőtanára) és 

végül, de nem utolsó sorban Dudás Csaba tanár úr (kedvenc osztályfőnökünk  ).  

Rendkívüli bent maradós hétvégén vettünk részt, hiszen – a diákok 

hatalmas örömére – a szombat is tanítási nap volt, ezért minden 

program csak iskola után kezdődött. 

Szerencsére csak 4 óránk volt megtartva, 

szóval hamar visszaértünk a kollégiumba, 

ahol izgalmas körülmények között kellett 

másik szobába költöznünk, mert a Pozsonyi úti 

kollégiumból átcuccolt fiúk kisebb hangzavar 

kíséretében fedezték fel az új környezetet.  

Miután mindenki 

kellőképp elfoglalta 

a szobáját, kezdetét vette a 

programok sorozata.  Első 

állomásunk a Dobó tér volt, amit az 

osztály közösen vett célba, természetesen tanáraink társaságában. 

Amikor odaértünk, kiválasztottunk egy nyugodt, csendes sarkot, ahol Zita tanárnő 5 fős csoportokba 



rendezett minket a következőképpen: alakíttatott velünk egy kört – nagyon izgi volt, majdnem a Dobó 

tér közepén  és „végigszámozott mindenkit”, azaz mindannyian kaptunk egy számot 1-5-ig, végül 

mindenki abba a csoportba került, amilyen számot kapott. Így nem lehettünk egy csapatban azzal, 

akivel szerettünk volna, de tulajdonképpen ezt senki nem bánta, ennek is megvolt a maga pozitívuma, 

hogy olyanokkal is együtt kellett működnünk és időt jó 

hangulatban eltöltenünk, akikkel amúgy talán nem is sokat 

beszélgetnénk, mert nem állunk olyan közel egymáshoz. Szóval tök 

jó volt ez a „random” csapatalakítás. Tehát mikor csapatokba 

rendeződtünk, már valamit sejtettünk akkor, hogy ezen a 

délutánon izgalmas dolgok várnak ránk..  Mindenki 

kíváncsian várta, vajon mik lesznek a tájékozódási vetélkedő végrehajtandó feladványai.... A küldetés 6 

rendkívül érdekes és meglepő feladatból állt: 

 először is választanunk kellett egy kreatív csapatnevet.. 

(mi voltunk a ’Team Eger’  , de születtek még 

nagyon kreativ nevek, mint az ’Aranyászok’, ’T-s 

adventures’ és a ’Világjáró csillámpónik’   ) 

 meg kellett számolnunk hány lépcső vezet a Dobó 

tértől a vár kapujáig 

 csapatszelfit kellett készíteni a város jellegzetes és 

fontos épületei előtt, mint például a vár vagy a kórház 

 fel kellett keresnünk egy hobbiboltot, és megkérdezni mennyibe 

kerül a ragasztópisztoly 

 a szinte mindenki által ismert Fuji üzletben ki kellett deríteni hány órát árulnak összesen 

 a Lila fagyizóban meg kellett tudni mennyibe kerül a forró csoki 

Sajnos az utolsó 3 feladatot nem tudtuk teljesíteni, mert mindhárom üzlet zárva volt. A különböző 

állomások felfedezésére és megoldására másfél óra állt rendelkezésünkre. 



Miután mindenki sikeresen teljesítette a kihívásokat, 

tanárnőék fagyival díjazták a kitartó munkánkat. Fagyizás 

után visszabuszoztunk a kollégiumba, hogy 

megvacsorázzunk. Vacsi után célba vettük a mozit, ahol egy 

nagyon izgalmas, krimi jellegű filmet nézhettünk meg. A 

vetítés után fáradtan zuhantunk 

az ágyunkba és vártuk a második 

nap meglepetéseit.  

Vasárnap korán reggel 

ébredtünk, de mégis sokkal vidámabbak voltunk, mint a szürke 

hétköznapokon. Finom és bőséges reggelivel indítottuk a napot, majd 

elsétáltunk a vasútállomásra, ahonnan egyenesen Szilvásváradra 

utaztunk… Vagyis nem volt ennyire egyszerű, hiszen az út felénél 

lerobbant a kisvonatunk, de hála a modern technikának és a masiniszta 

bácsi hősies küzdelmének - minden megoldódott és szerencsésen odaértünk 

a célhelyszínre. 

Még 1 jó hangos 

„köszönjük 

szépen” 

felkiáltással is 

honoráltuk a „sofőr” 

bácsi küzdelmét, akinek 

természetesen ez nagyon 

jól esett  .  



 A bazárok között 

sétálgatva rengeteg 

kedves emberrel 

találkoztunk. A 

vásárlás után az erdei kisvasúttal 

utaztunk, egészen 

addig, amíg egy 

rét közepén nem 

találtuk 

magunkat, ahol 

eltöltöttünk több 

mint egy órát beszélgetve, 

zenét hallgatva, és különféle labdajátékokkal (tollas, hab-tenisz 

és foci) – Tanárnővel például nagyon jót tollasoztunk! - hiszen mindenféle szuper sportszerrel voltak 

tanáraink felszerelkezve a kis kiruccanásunkra. Gyönyörű időnk is volt 

hozzá erre a napra, úgyhogy 

nagyon szerencsésnek is 

mondhatjuk magunkat!  

Ezután felsétáltunk az 

Ősember-barlangba, ami 

rosszabb.. akarom mondani 

keményebb volt, mint egy rész a Ninja Warriorból. 😊 Lefelé jövet meg 

tudtuk tekinteni a Fátyol-vízesést, ami épp 

olyan gyönyörű volt, mint a képeken. Láttunk 

még őzeket, végigsétáltunk az erdei iskolán, ééés 

mielőtt a vonathoz indultunk volna, 2 meglepi is 

várt még ránk: az egyik egy bobpálya volt, amire 

tanárnőék befizettek mindenkit, - húú ezt 

nagyon élveztük!  (sőt Zita tanárnő sem kevésbé  ) - a másik pedig 



a sok-sok sétánk jutalmául szolgáló házi rétes volt, amelyet 

a vasútállamosra menet útba eső házi rétesezőnél 

majszolhatott el az osztály minden tagja szilvási 

kalandunk végén, a vonathoz menet.  Meg kell 

hagyni, fárasztó, ám de élmény dús napon 

voltunk túl. A nap végére mindenki kimerülten 

szállt fel a vonatra. A visszaút szerencsére 

zökkenőmentesen zajlott.   

 

Hazaérve, befejezés gyanánt egy kiadós vacsorával zártuk a hétvége programját.  

Írta: Koós Réka (9T/AJTP)  

 

 

 


