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Gyulai Hétvégénk 
énteken az angol tudásunkat fejleszthettük, nyelvvizsgára felkészítő feladatokat 

oldottunk meg. Később a tanulószobán megírtuk a házi feladatainkat, majd este 

egy nagyon tanulságos filmmel zártuk a napot. 

zombaton reggel elindultunk Gyulára. A hosszú út után jólesett végre kinyújtóztatni 

a végtagjainkat. Ebéddel kezdődött a várossal való ismerkedésünk. Egy kis 

meglepetés fogadott minket az étteremben, áram hiányában a megrendelt rántott 

sajtok helyett a menüből válogathattunk. Ezután elfoglaltuk a szállást, majd a Gyulai 

várat látogattuk meg, ahol idegenvezetést is tartottak nekünk. A tárlatvezetés végén 

közelebbről is megismerkedhettünk a kovácsmesterséggel. Később az Almásy-

kastélyban kalandoztunk. Önállóan fedezhettük fel a rendkívül interaktív múzeumot. A 

vacsora minden igényünket kielégítette. Kárpótlásul az ebédért svéd- asztallal vártak 

minket, hatalmas pizzákat, rántott sajtot, rántott húst, sült burgonyát kaptunk és ezzel 

a sok földi jóval tölthettük tele pocakunkat. Az étteremből elsétáltunk a főtérre és 

megcsodáltuk a világórát. Este a szabadidőnkben x-faktort néztünk, beszélgettünk, 

szórakoztunk. 

asárnap a Gyulai kolbászmúzeum bejárásával kezdődött. Egy nyugdíjas hentes 

bácsi mesélte el a gyulai húsipar történetét, a kezdetektől minden nehézségen át 

a világpiacra kerülésig. A végén kóstolót is kaptunk a világhírű gyulai kolbászból. 

Természetesen a város különleges étele után különleges helyek következtek. 

Megcsodáltuk a Százéves cukrászdát és a cukrász múzeumot és elfogyasztottunk egy 

ínycsiklandó süteményt. Megtekintettük a Ladics Házat, amit kizárólag a csoport 

kedvéért nyitottak ki vasárnap. Angéla tanárnő rendkívül lelkesen mesélt erről a 

csodálatos örökségről nekünk. Hihetetlen történeteket hallottunk a Ladics családról. 

Ebédeltünk a már megszokott kis éttermünkben majd hazafelé vettük az irányt, de 

mielőtt elhagytuk volna Gyula városát, az Erkel Ferenc Emlékházban sakkoztunk és 

bejártuk az épület kiállítótermeit. A haza vezető út még hosszabbnak tűnt. Este 

sötétben, kimerülten érkeztünk vissza Egerbe erről a rendkívül eseménydús 

élményekben gazdag hétvégéről. A vacsora után mindenki pihent és lélekben 

felkészült a következő hét kihívásaira. 
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Az étteremben  Szállás elfoglalása  

 

 

 

 

A várban  Almásy-kastély  

 

 

 

 

Lakoma  Északai városnézés  

 

 

 

 

Ladics-ház  Ladics kert  
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