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A pénteki nap folyamán önismereti foglalkozáson vettünk részt az Egri 

Érseki Palotában, azon belül a kazamatákat néztük meg, illetve 

megismerkedtünk a történetükkel. Az idegenvezetőnk remekül mutatta be 

mindezt. 

Miután teljes felvilágosítást kaptunk a 

kazamatákról, 

elmentünk 

teniszezni az 

érsekkerti 

teniszpályára .A 

játék remek 

hangulatban zajlott, nagyon jól éreztük magunkat, 

és ha nem is mindenki, de az osztály nagy része 

kicsit el is sajátította magának ezt a sportot. 

Miután a csapat jól kifáradt, együtt 

megvacsoráztunk a pályánál, családi hangulatban. 

  

Szombat 

reggel 

úticélunk  

Hatvan volt. 

Utazás közben 

megálltunk a 

Feldebrői 

Szent Márton-

templomnál. Véleményem szerint, ez volt az eddigi 

legérdekesebb templom a hétvégeink során. Az 

idegenvezetőnk stílusa és előadása mindenkit 

magával ragadott, így könnyen tudtunk figyelni 

minden szavára. A templom legérdekesebb része 

az altemplom volt, illetve, hogy a templom, az 

Árpád- korból származik. 



Következő megállónk már Hatvan volt.  Elsőnek a Hatvany Lajos 

Múzeumot látogattuk meg. Ezt követően ebédelni mentünk az Udvarház 

Étterembe. Ebéd után a Széchenyi 

Zsigmond Vadászati Múzeumba 

látogattunk el. Ez volt a szombati 

napon a kedvencünk, de csak a 

templomlátogatás után. Rengeteg 

újdonságot hallottunk, 

megismerkedtünk különféle vadászati 

módszerekkel, és sokféle kitömött 

állatot láttunk. 

A program  után visszatértünk a Hatvany 

Lajos Múzeumba, ahol megnéztünk egy 

előadást, melynek címe: „Morzsái az 

eltörött világkalácsnak”. Az előadás egy 

monodráma volt, mely Lesznai Anna költő, 

író, grafikus és iparművész életéről szólt. 

Egy operaénekes és egy színésznő előadásában, meglepő élményben volt 

részünk. https://hatvanihirlap.hu/7monodrama-a-muzeumban/) Lassan a napunk végéhez 

értünk, így visszaindultunk Egerbe, ahol vacsoráztunk és a társalgóban filmet 

néztünk.  

Vasárnap reggeli után tanulószobát tartottunk, majd jött a túra. Kirándulni 

mentünk Gócza tanár úr vezetésével. (A honfoglalást játszottuk el…) Majd 

pihenésképpen beültünk egy mozira és megnéztünk a Downton Abbey című 

filmet. Nagyon tetszett mindenkinek. Napunk végére finom vacsorát kaptunk. 

Tartalmas, meglepetésekkel teli hétvégét töltöttünk el ismét, együtt! 
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