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 Legelső évünk hatodik 

bennmaradós hétvégéje is izgalmasnak 

bizonyult. A péntek délutánunk 

hasonlóképp indult, mint a többi. A 

lányok elfoglalták a kapott szobájukat a 

pozsonyi úti kollégiumban, a fiúk, pedig nagy 

megkönnyebbülésükre maradhattak a saját szobáikban.   

Az este további részében egy érdekes műveltségi 

vetélkedőn vehettünk részt, amelynek feladatait Murányi 

tanár úr, Nagy tanárnő és Bardi tanár úr állították össze. Sok 

vicces és szórakoztató feladatot kaptunk, többek között a 

karikatúra rajzolás tanárainkról, Rómeó és Júlia szerelmi 

vallomása különböző  stílusokban, mint a "Győzike" stílus, 

palóc stílus, katona stílus = Murányi tanár úr stílusa, macsó 

stílus, népies stílus. A vége felé már a könnyünk folyt a 

nevetéstől. A versenyt végül az 1. csoport nyerte, akiknek finom svájci csoki volt 

a jutalmuk. 

 

 Másnap reggel a fiúk segítségével bepakoltuk csomagjainkat a buszba, 

melyet Krisztián bácsi helyett most apukája, Fejes Pista bácsi vezetett.  

Pakolás után búcsút intettünk Egernek, körülbelül 2 napra.  

A hosszú út után megérkeztünk a Csodák Palotájába, ahol rengeteg érdekes és 

izgalmas játékot próbálhattunk ki, 

valamint részt vettünk egy 

különleges Fizika&Kémia Show-n. 

A legérdekesebb talán a 4 

dimenziós mozifilm volt.  

Miután mindent megnéztünk, 

megfogtunk, megszagoltunk és 

megnyaltunk, elindultunk a Góliát 

Hotelba, ami kívülről nem volt valami kecsegtető 

látvány, de mint kiderült, a látszat néha csal.  



Ebéd után mindent kipakoltunk és megnéztünk, majd két órát kaptunk szabad 

foglalkozásra és készülődésre az esti programra. A későbbiek folyamán 

nekivágtunk az izgalmas estének, vagyis elmentünk a Budapesti 

Operettszínházba. A darab, melyet megnéztünk, egy kínai - európai házasságot 

mutatott be, kalandokkal, izgalmakkal és romantikával dúsítva. Ez nem volt 

más, mint Lehár Ferenc szerzeménye: A mosoly országa.  

A műsor után, totál fáradtan vánszorogtunk a buszba, és indultunk vissza a 

szállásra aludni.  

 

 Vasárnap reggel megint meglepetés 

reggelire ébredtünk, tele finomsággal. A nap 

izgalmasan alakult, mert az AQUAWORLD-be 

mentünk, ahol rengeteget csúszdáztunk, 

sikítottunk és horzsolódtunk. Végül fáradtan 

indultunk haza Egerbe.  

 

 

 

Rengeteg élménnyel gazdagodtunk ezúttal is, és azt hiszem,  

hogy elmondhatjuk, az  eddigi legizgalmasabb hétvégénken 

vagyunk túl. 
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