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Először az évben, újra együtt a bagázs, a 9T osztály ismét egy bennmaradós hétvégén. Ezúttal 

az osztály ismét Egert ismerhette tovább és tovább, valamint Demjénben is fürdőzhetett egyet a 

barlangfürdőben. Lássuk a hétvége kalandorait részletesen elmesélni élményeiket. 

 
A pénteket lezárva és jól megkajálva mindannyian megszálltuk a 
Mátyás király úti kollégiumot. A szobáink kiosztása és az odavaló 
bepakolás után megtanultuk a tanulnivalónkat a következő hétre, 
de arra is volt időnk, hogy kikapcsolódjunk egy kicsit. Egy kis 
készülés után elindultunk egy jó kis vacsorára a Pozsonyi úti 
kollégiumba. A vacsora rizs volt sajtrántásos csirkecombbal. 
Jóllakottan és megpihenve elindultunk az aznapesti 20.10-es 
mozivetítésre az Agria Plázában. A film nagy izgalmakat adott 
nekünk egy kis rémülettel vegyítve. A moziban a Kingsman 2 című 
filmet láttuk. Késő estére visszaértünk a szálláshelyünkre fáradtan, 
de jól érezve magunkat. Az esti fürdést, mosakodást követően 
ágyba bújva elaludtunk szépen, csöndesen. 

 
Szombat reggel viszonylag jó időben (8.00.) felkeltünk és elkészítettük a reggelit magunknak és 
néhányan másoknak is. A reggeli után 
összekészülve elindultunk az egri várba 
egy időszakos kiállítás megtekintéséhez. A 
kiállítás címe: „Acél és arany”. A kiállításon 
láttunk az oszmán megszállás idejéről 
származó dísz- és használati fegyvereket, 
és harci felszereléseket, amik ritkaságoknak 
számítanak máma. Mint ahogy a kiállítás címéből 
is látjuk, ezek a használati tárgyak vagy 
aranyból vagy acélból készültek. Aki akár a mai napon is meg szeretné tekinteni a kiállítást, az alábbi 
linket beillesztve vásárolhat jegyet november 26-ig:  

http://www.egrivar.hu/latogatoknak/programok/hirek/191-acel-es-arany 

 
Ezt követően visszamentünk ebédelni a Pozsonyi úti kollégiumba, ahol krumplikrémlevest ettünk 
szárnyas rizottóval, de előtte volt idő elkészíteni önkénteseknek az aznapi vacsorát. Délután 1-kor 
elindultunk a kollégium elől a demjéni 
barlangfürdőbe. Alig fél óra alatt oda is értünk. 
Egy kis várakozás és az öltözködés után már 
benn is voltunk a vízben. Mindenki volt 
mindenütt. Talán a legjobb része a 
csúszdapark volt, ahol mindannyian ki 
próbáltuk az összes csúszdát kezdve a 
családitól az „UFO”-n át egészen a 
bumeránging. Sok jól eltöltött óra után este 
sajnos el kellett hagynunk a fürdőt és ’haza’mentünk a Mátyás Király úti kollégiumba, ahol mindenki 
elfogyasztotta a vacsorát és a szokásos teendők után mindenki kialudta magát a hétvége talán 
legjobb napját kipihenve. 

http://www.egrivar.hu/latogatoknak/programok/hirek/191-acel-es-arany


 
Utóirat: Aki szeretne jegyet venni még a termálfürdőbe, az az alábbi linken megteheti: 
www.demjen.hu/thermal-volgy/ 

 
Ezt követte a vasárnap. Összekaptuk magunkat és kiruccantunk egy reggelire. Láss csodát vajas 
kenyeret kaptunk teával. A viszonylagos hosszú délelőtti sziesztát egy kis tanulószobával tarkítottuk 

na meg ezután az önkéntesek segítségével. A 
pesti járatunkra du. 3-kor jutottunk fel és 
azon nyomban a bepakolást követően bő két 
órával később ki is értünk Budára. Úgy fél hat 
körül oda is értünk az előadás helyszínére. A 
színmű (címe „Képmás”) este hatkor vette 
kezdetét. Ez az előadás nem egy olyan 
szokásos előadás volt, amiket eddig 
láthattunk. Itt ugyanis egy igen súlyos 
társadalmi és ’emberféle’ gondot dolgozott 

fel. Ez az elfogadás. Ugyanis vannak olyan emberek, akiknek olyan gondjaik vannak, amiket az átlag 
nem hogy nem fogad el, hanem még meg is vet. A történet két lánytestvér életéről szól, akiknek nem 
olyan könnyű az életük. Olyannyira nem, hogy a végére már megromlik közöttük a viszony. Az 
előadást másnap interaktív foglalkozással elemeztük ki. Na, de vissza a vasárnap estére. Miután 
lehúztuk magunk után a függönyt, szépen lassan visszamentünk Egerbe, és miután beértünk a fiúk 
és a lányok elbúcsúztak egymástól. Este is volt már, a fáradtság is várt ránk, a minden esti teendők 
után ágyba bújva gondolhattuk végig a hétvégét. 

Ezzel e szöveg is végére ér lassan, de amíg a sorok engedik, szeretnénk mindenkinek köszönetet 
mondani az egész hétvége szervezéséért, tanároknak és diákoknak egyaránt, akik segítettek. 

 

További szép napot! 
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