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    A novemberi bennmaradós hétvégénk Budapesten került megrendezésre, egy kis egri vegyítéssel. 

A pénteki tanítási nap után visszaérkeztünk a kollégiumba, ahol megebédeltünk, és egy kisebb 

pihenő után kezdődött is a hétvége. Minden kezdet nehéz, így indítottunk mi egy ”fergeteges” 

történelem órával, Bocsi tanár úr vezetésével. Különösebb akadályok nélkül átvészeltük ezt a 45 

percet. 

Kaptunk egy kis szünetet, ugyanis erre következően a fél csoportunknak önismeret foglalkozása volt 

Kinga tanárnővel, a többieknek pedig lehetősége nyílt a gépteremben dolgoznia. 

     Borzasztóan megéheztünk ez idő alatt és nagyon jól esett a csirke, amit kaptunk vacsorára. Mellé 

még fánkot is ehettünk. A 7-es teremben a vacsora után filmezés volt. Megnéztük a Lopott idő című 

filmet, tetszett mindenkinek. Elhúzódott az idő a filmmel, így ezután mehettünk aludni.  

Reggel fél 7-kor keltett minket tanár úr, hogy készülődjünk, és siessünk reggelizni. 

     Fél 8 felé indultunk busszal Budapestre. Megérkeztünk a budai várnegyedbe fél 11 körül.  

Meglátogattuk itt a Nagyboldogasszony templomot, a Hadtörténeti Múzeumot, ami sokunknak, főként 

a fiúknak nagyon tetszett. Ezután 

ebédeltünk meg két órakor a 

Múzeum előtt a sétányon. 

Kaja után - ami hideg csomag volt 

rántott húsos szendviccsel a 

változatosság kedvéért, - 

elindultunk még egy várnéző 

sétára, útba vettük a 

Halászbástyát, ahonnan remek 

kilátás nyílt a fővárosra.   Ezután 

fél négyre kellett odaérnünk a 

Sziklakórházhoz, amit a tanár úr 

sok keresgéléssel, de végül 

megtalált. Nagyon tetszett az 

egész osztálynak, ez az érdekes földalatti ”járat”. A következő programra, a Terror Háza Múzeumra 

sajnos csak egy óránk maradt, mivel 18:00-kor bezárt. Így várhattunk egy kicsit a buszunkra, de addig 



elütöttük az időt egy kis beszélgetéssel. Vacsora után, nyolc körül elfoglaltuk kollégiumi szállásunkat, 

ahol nyugvóra tértünk. 

    Vasárnap reggel 7:00-kor ébredtünk. Reggeli és takarítás után indult a csapat fele a Széchenyi 

fürdőbe, a másik csapat pedig a Budapesti Állatkertbe. 

 

Magyarország talán legszínvonalasabb, és mindenképpen legpatinásabb fürdőjében rengeteg 

gyógyvizes medencét, szaunát, gőzfürdőt próbálhattak ki a többiek, míg az állatkertben levők 

megcsodálhattak olyan állatokat testközelből, amikre eddig nem volt lehetőségük. Ebéd után 

indultunk vissza Eger városába, ahol érkezés után még volt egy tanulószobánk, egészen addig, míg 

meg nem érkezett a várva várt pizzánk. 

Minden szempontot figyelembe véve a hétvége értékei csak pozitívnak állíthatóak be. 

Az osztály élvezte a programokat, bár a Terror Házát sokan szívesen megnéznénk még egyszer. 
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