
Eger további csodái 

2016. 10. 16 -18. 

 

A bentmaradós előestéje. 

A pénteki nap délutánján egy rendkívüli önismereti órát kaptunk. 

Megnézhettük az Érseki palotát itt Egerben. A történelem olyan részét mutatja 

be a múzeum, amit kevesen láthatnak a civilek közül. Egy papnak, püspöknek, 

talán teljesen természetesek már a hasonló tárgyak, de nekem nem. Látszik, hogy 

a kiállítók igyekeztek megmutatni nekünk minél több érdekességet az Egri 

Főegyházmegye múltjából. Leglátványosabb darab talán, egy régi koronázáshoz 

használt püspöki palást volt. A hozzá tartozó ékszerek gyönyörű smaragddal 

voltak kirakva. Azt mondták, hogy 18 kg csak maga a palást. Ezután 

megbeszéltük a látnivalókat, majd kipróbáltam a helyi kávézót. Végül a két 

tanárnő a kollégiumunkig velünk tartott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Itt a szokásos hétköznap szerint fejeződött be a napunk, hisz szombaton még 

tanítás várt minket az iskolában. 19.30 vacsora. Majd sok tanulás és végül 22.00-

kor takarodó. 

 

Szombaton tehát 12.00-ig tanításunk volt. Szokásos módon megebédeltünk a 

pozsonyin. A fiúk átköltöztek ismét hozzánk, lányokhoz a Mátyás király úti 

kollégiumba. Ezután tanulószobán megtanultuk a hétfőre való házi feladat 

nagyrészét.  

Időben elindultunk az Agria plázába. Ahol kaptunk némi szabadidőt a mozi 

előtt. Amit megtekintettünk: Mélytengeri pokol. Ami jól esett , kell egy kis fiktív 

izgalom néha . A film után hazatértünk a kollégiumba. Megkaptuk késő esti 

vacsoránkat (köszönet a konyhának, hogy megvártak ), majd a kollégiumban 

megismerkedtünk a legkisebb AJTP-s osztállyal (Nekik is bentmaradós 

hétvégejük volt). Mindkét osztály nyitott volt a barátkozásra.  

 

 

 

 

Vasárnap reggel 07.00-kor volt az ébresztő . Szóval 07.00    

Ezután megreggeliztünk. Az eredeti program az lett volna, hogy a Mátyus 

tanyán lovaglunk egy jót . 

De kedvenc meteorológusaink azt mondták, hogy egésznapos esőzés várható. 

Így mivel kedves tanáraink féltettek minket a megfázástól, két múzeumot 

látogattunk meg. 

Az első programunk volt, a világon egyedülálló Kopcsik Marcipánia. Kopcsik 

Lajos cukrászművész úr egyedi marcipánjai alkotják a kiállítást. Szerintem ez a 

múzeum sok édesszájú ember álma. Gondoljunk csak bele, ezek a képek, 

tárgyak, csodálatosan élethűek, amiket akár meg is ehetnénk. (Sajnos nem 

hagyják. ). Mesefigurák, focilabda, Eger címere, festmények, álló- és 

faliórák… ha esetleg áttennék őket egy másik múzeumba „normális” tárgyak 

közé nem tudnám melyik marcipán, melyik nem az. Majd a legvégén a barokk 

szoba. Ott minden marcipánból van!!! Még a padló is. (Ezért is csak üvegfalon át 

nézhető) A szoba tényleg olyan, mintha egy herceg kis dolgozószobájában 

járnánk. Még egy cuki kutya is szemez velünk   

Tanáraink a szomszédos étteremben (Servita udvarház) meghívtak bennünket 

egy forró teára/csoki/kávéra, ki, mit kért, azt kapott! A kb. 17°C-os időben ez 

nagy kincs volt, köszönjük!!   

Ezután átsétáltunk a Tűzoltó Múzeumba.  

A szakmatörténeti kiállításon, a vitrinekben megnézhettük a tűzoltók 

eszközeinek, felszereléseinek fejlődését a kezdetektől napjainkig. 

Láttunk még különböző korú tűzoltóautókat is. A filmekben nagyon viccesen 

néz ki, amikor a kézi pumpás locsoló kocsit használják. Bár régen, használat 

közben ez nem volt azért egy vidám dolog . Annak örültem, hogy a történelem 

egy kis darabját pillanthattam meg élőben. 

 

Hazaséta után, jól esett a pihenés, amit egy finom pizzával tettünk teljessé 

estére, vacsorára. Persze amíg a pizzára vártunk 14.00 és 18.00 közt ismét 

stúdium, tanulás hétfőre. Ez egy jól sikerült hétvége volt.  

 

 

 

 


