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A tanév második bentmaradósa jött most el október 18-20. között. Az idei év már 

másabb volt miatt az eddigi három év, ugyanis szétvált az osztály. Virtuálisan vagyunk már 

csak együtt, mindenki a maga által választott osztályban van. Külön órák, foglalkozások, új 

barátok, más környezet. De, a bentmaradósok alkalmával ismét együtt lehetünk! Ahol nekünk 

kedvező programokat szervez két nevelőtanárunk. Ahogyan ez most is történt.  

Pénteken tanítási órák után mi még maradtunk, hisz háromtól hatig angol nyelvvizsgára 

való felkészülés történt. Innen is köszönjük Bacsó Csaba tanár úrnak, hogy elvállalt minket és 

idejét ránk áldozta. Ezután útnak indultunk a Pozsonyi úton lévő kollégiumba ahol szállásunkat 

kaptuk és vacsoránkat. Mindenki nagy kedvence volt a vacsoránk (rántott sajt, rizzsel). Később 

egy önismeret órán vettünk részt, ahol egy filmet néztünk meg. Itt időközben a kisebbek is 

csatlakoztak hozzánk. Többé-kevésbé mindenki tetszését elnyerte a film. Kilenc óra felé 

végeztünk és a továbbiakban a villanyoltásra készülődtünk.  

Szombat reggel hétkor volt az ébresztőnk, fél nyolctól reggelink. Kilenc előtt nem 

sokkal indultunk a várállomáshoz, ahonnan kezdtük túrákat. A csapat az Eged hegyre túrázott. 

 



Nem vagyunk egyformák, így nem is egyformán haladtunk, de törekedtünk a csapatot egyben 

tartani és lelkesíteni gyengébb tagjait. Nem volt hiába való a küzdelem, hisz gyönyörű volt a 

túránk közben a táj, mikor pedig elértük a célt nem volt kérdés, hogy meg érte-e!  

Egy hosszabb pihenő után a másik oldalon indultunk lefelé. Mindenki sebesen haladt előre. 

Talán csak a lendület vagy az ebéd gondolata hajtotta őket, de legalább a lefelé vezető út 

gyorsabb volt. 

 

 

 

Volt ki nem tudott várni az ebédig, így útközben falatozott az út szélén termő szőlőből. 

Ebédünket az Express étteremben fogyasztottuk el, ami húsleves és rántott szelet 

burgonyapürével. Délután pihentünk és tanultunk a következő hétre. Ezek után a vacsoránk 

következett, ami csirkepaprikás volt. Ettől kezdve szabad foglalkoztunk villanyoltásig. Nem 

hinném, hogy nagyon altatni kellett volna a csapatot, hisz el volt fáradva mindenki.  

A mozgalmas szombatunk után a vasárnap már lazább volt számunkra. Hat órai 

ébresztő volt, amit egy 6:30-as reggeli követett. Miután a hideg csomagokat is megkaptuk, hisz 

utunk Budapestre vezetett. Nyolc óra után nem sokkal indultunk és tíz környékén már célba is 



értünk, ahol a terror háza volt az első állomás. Egyesével vagy csoportokra verődve fedezhettük 

fel mit rejtenek a falak. A szemünk elé tárult a történelem egy borzalmas darabkája. Láthattuk 

az áldozatok képeit, a korabeli eszközöket és bánásmódot. Mindezt egy séta követte a Duna-

parton és a Szent István Bazilikánál. 

 

 

  

Ezt követően a Cyber jumpban töltöttünk egy kevés időt, amit a társaság nagyon élvezett. A 

nap végére értünk és indultunk haza, de előtte megvacsoráztunk.  

Innen is szeretnénk megköszönni két nevelőtanárunknak, hogy most is a kedvünkben 

jártak!  
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