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Pénteken 15:45-kor a lányok átköltöztek a Pozsonyi úti 

kollégiumba az AJTP hétvége idejére. Ott mindenki 

elfoglalta a szobáját. Azután 16:00-tól 17:00-ig tanulószoba 

volt, ahol mindenki elkészítette a házi feladatát. Később egy 

kedves hölgy relaxációs gyakorlatokat, székes jógát mutatott 

nekünk, amit nagyon élveztünk. 18:30-kor palóclevessel és 

túróslepénnyel vártak minket vacsorára a Kék Lagúna 

étteremben. Ezek után mindenki felkészült a közös 

filmnézésre. Kedves nevelőtanárnőnk teával is kedveskedett nekünk. A Mielőtt 

megismertelek c. filmet néztük, amit majdnem mindenki nagyon élvezett. A film 

után, mindenki elkezdett felkészülni a takaródóra. A napot 22:30-kor zártuk le.  

 Szombaton 7:45-kor 

ébredtünk fel. Reggelire 

szalonnás rántottát és forró 

teát kaptunk. 9:30-kor 

elindultunk Budapestre, 

amivel egy kétórás út vette 

kezdetét. A Csodák Palotájába vezetett az első utunk, ahol 

a recepción megkaptuk karszalagjainkat, amivel kezdetét 

vehette az utazásunk a csodák világába. Érdekes feladatokat 

láttunk és vettünk azokon 

részt. Végig vittünk egy 10 

megpróbáltatásból álló 

küldetést, és ezzel sikeresen megjavítottunk egy 

űrhajót és visszatérhettünk a bolygónkra. 13:00-tól 



egy izgalmas kémia előadáson vettünk részt. 

Nagyon szórakoztató volt a Csodák Palotájában 

töltött idő. Máskor is szívesen ellátogatnánk ide! 

Ezután 14:15-kor a Bánffy étteremben 

ebédelhettünk. Rengeteg ízletes ételt 

kóstolhattunk meg és tömtük tele a hasunk. A sütemények is nagyon finomak 

voltak. Aztán 16:00-tól 17:30-ig a fővárosi állatkertet látogattuk meg. Láttunk 

cicákat, hüllőket, denevérek között sétáltunk. Egy gyönyörű japánkert is volt.  

Az állatkert után visszautaztunk Egerbe és rántott sajtot vacsoráztunk. Majd 

géptermi foglalkozásunk volt. A takarodó 

22:30-kor volt. Mindenki nagyon elfáradt az 

eseménydús nap miatt, ezért hamar 

elaludtunk.  

Vasárnap 7:30-kor keltünk fel, a reggelink 

8:30-kor volt, bundás kenyér és tea várt ránk 

az étteremben. Ezt követően tanulószobán 

készültünk a hétfői tanítási napra a 

kollégiumban. A Rácz templomot 11:00 órától 

tekinthettük meg egy kedves vezetésével.  

Ezután az Expressz étteremben ebédeltünk. A 

menü húsleves volt brassóival. 14:00-tól a 

kedvenc programunk következett, a 

szabadulószoba. Nagyon élvezetes volt, nagyon 

sokat nevettünk, és a három csapatból kettő 

sikeresen végig vitte a pályát. Legközelebb is 

szívesen ellátogatnánk ide. Mind ezek után 

elmentünk egy cukrászdába, ahol mindenki evett 

egy süteményt. A vacsora milánói sertésborda volt 



a kollégiumban. Az esti étkezést még együtt töltöttük, de azután a lányok 

visszamentek a Servita úti kollégiumba.  

Nagyon élveztük ezt az izgalmas, együtt töltött hétvégét. Reméljük, sok 

ilyenben lesz még részünk! 
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