
Utolsó emlékezetes egri hétvégénk 12T módra  

 

Kezdetét vette utolsó előtti bentmaradósunk, saját kívánságunkra, Egerben, újra, 

utoljára, így, együtt.    Egyik szemünk sírt, a másik meg nevetett. Sírt, mert csak sajnáltuk 

ám, a sok-sok civódás ellenére, hogy mégis ezek az utolsó együtt töltött közös programjaink, 

annál is inkább, mert az utolsó hétvégéken igazán tetszetős programokkal leptek meg minket 

tanárnőék.  

Ennek a hétvégének a pénteki napja kicsit a szokásos módon kezdődött, - amit persze nem 

bántunk - ebéd után ismét tömbösített önismeret órai mozizással kezdtük a hétvége programját. 

Majd a vacsora után tanulás volt a fő program, amit – bármilyen furcsán is hangzik – szintén 

nem bántunk, hiszen az érettségi küszöbén mindenkinek bőven van még mivel kiegészíteni a 

tudását, felkészültségét a tételek, matekfeladatok, angol tesztek, szótanulás, stb. terén.  

Szóval a laza esti tanulást követően már csak az esti rutin maradt hátra a napból, készülődés a 

lefekvéshez és alvás!  

Kissé rendhagyó volt ez a bentmaradós, abból a szempontból, hogy szombati munkanap 

miatt aznap délelőtt tanítás volt, így az 

megszakította a hétvégénk programját, de csak 

az első 4 óra erejéig, a tanítás tehát csupán 

11.50-ig tartott. Akkor végeztünk a suliban, 

aztán a szokásos ebéd a Pozsonyin. Igen 

hasznosra sikerült ez a napi programunk is, 

ugyanis felzárkóztató/nyelvvizsga- illetve 

érettségi felkészítő órákon okosíthattuk még magunkat, vagyis tanárnőék minket, Rakvács 

tanárnő és Molnárné Ilona tanárnő közreműködésével. 2 csoportra lettünk osztva, a kicsit 

lemaradottabbak, vagyis a felzárkóztatást igénylők Molnárné tanárnővel gyakoroltak, a haladók 

és nyelvvizsgára készülők pedig ez alkalommal szóbelire fókuszálva, Rakvács tanárnő 

szituációs gyakorlataival készültek a délután folyamán. Ez a program mindenki belátása szerint 

tényleg hasznos volt! Értékelte az osztály.  

Miután megvacsoráztunk és a nap hasznosabb programját letudtuk, következett a pihentetőbb 

rész, a mozi. 20 órára volt jegyünk az Agria Moziba, ahol egy elképesztően jó filmet néztünk 

meg, Vörös veréb címmel. A zseniális akciófilm után, aminek a hatása alatt volt még mindenki 

egy jó ideig, visszatértünk a Matyi koliba és egy jót aludtunk mindannyian.  



Másnap reggel, sajnos ugyancsak korai ébresztést kaptunk, viszont erről legalább 

elmondhatom, hogy megérte! Hiszen reggeli után, az úti cél a 

Kazamata Lőtér volt, ahol élménylövészetben volt részünk, nem is 

akármilyenben. Hát ez valóban egy nagy élmény volt. Hogy őszinte 

legyek, a lányok (kivéve a „tökösebbeket” ) kicsit be voltak 

rezelve, illetve ódzkodtak a fegyverhasználattól és magától az egész 

élménytől. De végül, nem volt egyetlen tagja sem az osztálynak, aki 

nem élvezte volna az egészet. Mindenki 3-3 töltényt kapott fejenként 

és azt lőhettük el, 2 különböző fegyverrel, természetesen szigorú 

felügyelet mellett. Közben egymást fotóztuk és néztük, ki milyen 

pontosan találja el az egyéni lőtábláját. Szóval, egy baromi jó 

program volt. Nagyon élveztük, ha legközelebb lenne lehetőségünk még 1x elmennénk!    

 

 

Az ebéd mindenkinek nagyon jól esett, utána már meglehetősen pihentető volt a délutáni 

program gyanánt kiszabott stúdiumidő, amit szinten elég tartalmasan sikerült eltöltenünk, 

kihasználnunk.  

A kiadós vacsora után végül nyugovóra tértünk.   
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Kádár Szabina, 12T  


