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Péntek 

Délután megérkezett Nóra néni és megnyitotta a tanulószoba 

kapuit. Utána volt egy kicsi szabadfoglalkozás, az osztály fele 

kiment focizni vagy kosarazni a pályára.  

Vacsora után a Dobó térre mentünk, ahol az Eger Rallye 

versenyautóinak gépátvételét és felvonulását láthattuk.  

Ezt követően visszamentünk a koliba, ahol egy igen érdekes 

filmet néztünk meg, a címe: Az élet szép. Azt mutatta meg 

számunkra egy apa történetén keresztül, hogy miképpen lehet 

még a legtragikusabb körülmények között is szebbé tenni egymás 

életét. A film után a napot az alvási ceremónia zárta. 

 

Szombat 

 Ébresztő és reggeli (virsch-lee telyával) után gyors 

pakolás, majd felszálltunk a buszra és elindultunk 

Debrecenbe. Amikor megérkeztünk, elsétáltunk a 

Református Nagytemplomhoz. Itt sok érdekes 

információt tudhattunk meg a nemzeti 

emlékhelyről.  

Miután végignéztük a templom kínálta 

látnivalókat, Kossuth székétől a Rákóczi-harangig, 

a belvároson keresztül elsétáltunk a 

szálláshelyünkre, ahol nagyon gyorsan el kellett költenünk az ebédünket, mert várt ránk a 

következő program.  

Ebéd után elindultunk a Zsuzsi vonathoz, hogy 

bejárjuk vele a természetet. Útközben mindenki 

jól érezte magát, integetett az autósoknak és 

gyalogosoknak. A vagonokat enyhén túlfűtötték, 

a bőr is leolvadt rólunk, mire célhoz értünk. A 

végállomásnál volt játszótér is, amit rögtön 

birtokba is vettünk. Sajnos fél óra múlva vissza 

kellett menni a vonathoz, ahonnan elindultunk a 

kiindulóhely felé.  



 Következő programunk a Déri 

Múzeum kiállításainak 

megtekintése volt. Láttuk a 

történelem különböző népeinek 

rekonstruált életét, temetkezési 

szokásait, és művészi alkotásait.  

Mikor végeztünk elsétáltunk a 

szállásra, megvacsoráztunk, majd 

egy rövid szabadprogram után 

mindenki elvonult a szobájába ,,aludni’’. 

Vasárnap 

Vasárnap reggel, a reggelit követően útra keltünk a Hortobágyra. 

Ott átszálltunk egy másik buszra, ami elvitt minket a vadasparkba. 

Megismerkedtünk a környék régi őshonos állataival, a nyesttel, 

őzzel, rókával, farkassal, de a pelikánnal és a „rekonstruált” 

őstulokkal is. 

Pihenésképp szétnéztünk a 

piacon, ahol Gócza Gábor tanár 

úr megmutatta, hogy mit csinál 

az ostorral, ha nem viselkedünk jól.  

Ebéd előtt elmentünk a Pásztormúzeumba, ahol 

megnézhettünk olyan régi eszközöket, mint a bugyelláris. 

Láttunk maketteket, amik bemutatták, hogy milyen volt 

régebben a Hortobágy. 

A Hortobágyi Parasztcsárdában 

ebédeltünk, utána ellátogattunk 

a Madárkórházba. Voltak 

kitömött állatok, de benézhettünk a műtőszobába is. Láttunk 

különleges madarakat, mint pl. az uráli bagoly.  A legérdekesebb 

viszont egy holló volt, aki némi juttatás fejében azt mondta, hogy 

,,Negró’’. 

Végül itt sem hagyhattuk ki a játszóteret, majd elindultunk vissza 

Egerbe (a legjobb buszsofőrrel, Krisztián bácsival).  

 

 


