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Pénteken, tanítási órák után megebédeltünk és a fiúk átköltöztek a Mátyás 

király úti Kollégiumba. Miután mindenki megtalálta a saját szobáját és ágyát, 

tanszobán készültünk fel a következő hétre. Este ezután elindultunk a 

belvárosba. Itt az úti célunk A város a város alatt című kiállítás volt.  

Meg kell mondani, hogy igazi egyedi, sőt nagyon hangulatos kiállításról van 

szó. Kicsit olyan érzés volt, mintha visszamennénk az időbe. Ugyanaz az érzés 

járhatott át minket, mint amikor több száz évvel ezelőtt valaki más is, elsőnek 

járt itt lent. Enyhén nyirkos falak, hűvös, nyirkos levegő. Olyan hangulat ez, 

amit a legjobb töri óra sem képes visszaadni. 

 A tárlatvezető előadásából megtudtuk, hogy rengeteg bort tároltak itt. Azt is 

olvastam, hogy megválasztották a 7 legismertebb magyar építészeti csoda közé. 

Ezt nem is csodálom. 

Ezután nagyon finom vacsorát kaptunk az expressz étteremben. Jól esett a 

sok séta után.  

A nap végén elfoglaltuk a Matyi koli társalgóját, ahol egy jót moziztunk. 

Sajnos nem azt a filmet néztük, amire én szavaztam, de azért jól esett a 

többiekkel kikapcsolódni. 

 

Másnap reggel szerencsére 8.00-ig aludhattunk. Ezután a pozsonyin 

megreggeliztünk.  

Ezután jött minden diák kedvenc programja, a TANULÁS . Na jó, az igazat 

megvallva, kell is most a sok idő a felkészülésre, hisz a 11. év végi eredmény 

már tényleg meghatározza majd a jövőnket. Így is a tanulnivaló tölti ki 

szabadidőnk nagy részét. 

Nemcsik tanár úr is meglátogatott minket a pozsonyis ebéd után és kaptunk 

tőle tanulásmódszertanos okítást. Ezenkívül én még természetesen tanultam  

másból is a következő hétre. Sajnos rám fért. Szerencsére tudtam a gépteremben 

egy kis házi feladatot is csinálni.  

Este jólesett a sok tanulás után ismét kikapcsolódni egy mozifilmmel. 

 

 

 

 

Vasárnap reggel szerencsére ismét 8 óráig aludhattunk. (Maradjon meg ez a 

jó szokása tanár úrnak, tanárnőnek ). Ezután a pozsonyin megreggeliztünk.  

Ahogy tanáraink is írták, rákészültünk a következő hét megpróbáltatásaira. 

Ismét TANULÁSSAL.  

Ebéd után (ami szerencsére ismét az Expressz étteremben várt minket) irány 

az Agria Plázába mentünk, ahol megnéztük a Sully című filmet, ami ugyan nem 

dokumentumfilm, de ha jól tudom, megtörtént eseményt dolgoz fel. Így végül is 

a közeli történelem egy kis szelete. Annak is örülök, hogy kaptunk némi 

szabadidőt a plázában, főleg, mert alig van szabadidőm eljutni ide. A lányokkal 

egy cukrászdába beültünk egy üdítőre.  

Elsétáltunk a mozi után a Török Fürdő előtti, Dr. Agyagási Dezső 

emlékparkba, ahol meghallgattuk Sári László tanár úr nagyon érdekes,  

„önkéntes” előadását a Török Fürdőről és Eger fürdőiről. Megtudtuk, hogy a 

Török Fürdő kb. 500 éves és még sok okosságot a török fürdőzési 

hagyományokról. Aki akarta megnézhette belülről is a fürdőt. Majd a strandolás 

következett és élveztük a napsütést, a vénasszonyok nyarát, nagyokat 

csobbantunk. Akármennyi időt el tudtunk volna itt tölteni, de hát a strand is 

bezár egyszer.  

Ezután még kaptunk egy jó kis pizzavacsorát, ééés persze várt engem a 

maradék tanulni valóm a koliban… 

 

 


