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Péntek 

 

A tanórák után a fiúk átköltöztek a Mátyás úti kollégiumba.15:00-kor megkezdődött a tanszoba, 

amin megcsináltuk a házi feladatot. A tanszoba után felmentünk a szobákba és készülődtünk a 

filmre. 17:30-kor elindultunk a moziba, a buszon már nagyon vártuk a filmet. Megérkeztünk a 

moziba, megkaptuk a jegyeket és el is foglaltuk a helyeinket. A filmet mindannyian nagyon 

élveztük és sokat nevettünk rajta. A vígjáték után visszamentünk a Pozsonyi úti kollégiumba, 

ahol megvacsoráztunk. Nagyon finom volt a rántott hús és a sült krumpli. Mindezek után 

visszamentünk a szállásra, ahol nekikészülődtünk a lefekvéshez. Nagyon jól szórakoztunk a 

péntekin napon és már alig vártuk a további két napot. 

 

Szombat 

Reggel 6:30-kor nagy nehezen 

felébredtünk és reggeli után már útra 

is keltünk. Buszon ülve nem volt 

más vágyunk mint az alvás, amit 

meg is tettünk. Első célpontunk a 

gödöllői Grassalkovich kastély volt. 

Mikor beléptünk a kastélyba szóhoz 

sem bírtunk jutni a csodálatos 

dolgok látván. Nagyon sokat 

megtudtunk a kastély történetéről .A 

legizgalmasabb a régi módi 

fegyverek voltak. Ámulva-bámulva 

néztük a hatalmas kardokat, 

pisztolyokat és buzogányokat. Kastélyból kiérve már indultunk ebédelni a Sziget Vendéglőbe. 

Mindenki megörült az ízletes, finom ebédnek, senkinek se volt maradék a tányérján. Jól lakottan 

már indultunk Budapestre. Elfoglaltuk a szállást a 13.kerületi Hotel Flandriában. Első látásra 

senki nem bízott a helyben, de egy kis idő múlva már kényelmesen éreztük magunkat. Nagyon 

jó volt tévézni és elhülyéskedni a szobánkban. A hotel éttermében vacsoráztunk, ahol szintén 

senki sem panaszkodott az ételre és mindenki jól lakottan szállt fel a buszra. Nagyon jó 



hangulatunk volt, hisz indultunk a Fővárosi Nagycirkuszba. A buszról leszállván már is tátva 

maradt a szánk a csodálatos helytől. Mikor elfoglaltuk a helyünket nagy izgalommal vártuk az 

előadásokat. Mikor elkezdődött akkor már is 

élveztük a látványt az előadóművészek 

látván. Megpillanthattuk a csodás állatokat 

és művészeti mutatványokat .A cirkusz 

végén visszamentünk a hotelba és vártuk a 

végét a szombati napnak. 

 

 

 

 

Vasárnap 

Reggel szintén 6:30-kor keltünk, mert össze kellett pakolni minden dolgunk a hotelból. Miután 

összepakoltunk indultunk is le a hotel éttermébe, ahol svédasztal várt minket. 

Nem volt valami bő a 

kínálat, de finom volt. 

Miután megreggeliztünk, 

bepakoltunk a buszba és 

indultunk is a 

Tropicariumba. Másfél 

órát tölthettünk bent, és 

közben mindenféle 

állattal találkoztunk. 

Bogaraktól kezdve 

madarakig, krokodilokig, 

még rájákat is 

simogathattunk a végén. Az osztály a rájáknál töltötte a legtöbb időt, nem véletlen miért, az 

volt a legmókásabb. Miután kiértünk a Tropicariumból, volt fél óránk, amit a plázában 

tölthettünk. Itt a csapat szét- vált és mindenki ment a maga feje után. Úgy beszéltük meg, hogy 

a Tropicarum előtt találkozunk. Lejárt a fél óra és indultunk is a buszhoz. Mikor felszálltunk a 

buszra, akkor ért véget a kirándulásunk. Indultunk vissza Egerbe, a kollégiumba. Estére még 

kaptunk egy vacsorát, ami brassói volt.  

 


