
Kalandra fel! Irány Eger! 

 
 

November 25-én, pénteken, tanítási órák után megebédeltünk, majd 15:00-kor 

ellátogattunk az Eszterházy Károly Egyetem Varázstornyába. Már a hely neve alapján is 

izgalomba jöttünk, kíváncsian vártuk, milyen csodákban lesz részünk. Szerencsére nem kellett 

sokáig várnunk a csodára, mert a Varázsteremben megtapasztalhattuk az alapvető fizikai 

jelenségeket tudományos játékokon keresztül. A kísérletek sora a mechanikaitól az optikai 

eszközökön keresztül az elektromágneses érdekességekig terjedt. A Bermuda-háromszögben 

előfordult rejtélyes hajóeltűnések egyfajta természettudományos magyarázatát tudtuk 

megfigyelni a Bermuda-henger segítségével. Megismerkedtünk a periszkópokkal, a 

plazmagömbbel, „táncoltattunk” labdát, megértettük Lenz törvényét és jól szórakoztunk a 

bűvös tükörsarokban is. 

                    
 

 

A Varázstorony következő állomása a Hell Miksa Csillagászati Múzeum volt, ahol megtudtuk, 

hogy az építtető Eszterházy Károly püspök kérésére Hell Miksa - magyar származású bécsi 

királyi csillagász - szerezte be a kor legkiválóbb csillagászati mérőeszközeit, a legjobb bécsi 

és londoni távcsőépítő műhelyekből. A Csillagászati Múzeumban - európaszerte egyedül álló 

módon - eredeti helyszínen, eredeti műszerek tárlatát tekinthettük meg: különböző működési 

elvű tükrös és lencsés távcsövek, kvadránsok, napórák valamint a línea meridionális 

(délvonal).  

 

Ezt követően Dudás Zita tanárnő kíséretében megnéztük a Camera Obscura-t, amelynek 

szerkezete egy egyszerű optikai eszköz: egy hatalmas méretű fényképezőgép a besötétített 

szobában. Az általa létesített kép egy fehér asztallapra vetítődik ki, így azon látni, hogy abban 

a pillanatban mi is történik a város valamely adott pontján. Az egri Sötétkamra a kontinens 

legrégebbi működőképes panoráma kivetítő berendezése. Hell Miksa bécsi csillagász a város 

lakosságának valamint a püspök vendégeinek szórakoztatására tervezte. Segítségével a város 

nevezetességeit ismerhettük meg madártávlatból. Mivel a megjelenő kép minősége leginkább 

az időjárástól függ, most nem volt szerencsénk, mert a ködös időben a tárgyak képe életlenné 

vált. De ennek ellenére nagyon érdekesnek találtuk ezt az optikai eszközt és reméljük, hogy 

szép időben is lesz alkalmunk kipróbálni az „asztali panorámát”. 

 



       
 

 

Ezek után megnéztük Panoráma Teraszt, amely a belváros utcaszintjénél 44 méterrel 

magasabban helyezkedik el,  Eger városának legmagasabb látogatható kilátója. Aki veszi a 

fáradságot és megbirkózik a 314 lépcsőfokkal, a teraszon körbejárva madártávlatból 

megszemlélheti az egész barokk belvárost.   

A következő varázslatos élmény a Planetáriumban várt ránk, ahol megismerhettük a 

Naprendszerünk születését és fejlődését, felfedezhettük a csillagképeket és a csillagos ég 

egyéb rejtelmeit.  

A varázslatok sorát egy rendhagyó órával zártuk, melynek keretében a vörös bolygóról, a 

Marsról tudtunk meg sok érdekes információt. A Varázstorony a szó szoros értelmében 

elvarázsolt bennünket, mert a látogatás végén nem akartuk elhinni, hogy úgy elszaladt az idő, 

hogy máris indulnunk kellett a kollégium Kék Lagúna éttermében, ahol 19.00-kor finom 

vacsora várt minket. Miután elfogyasztottuk a vacsorát, elfoglaltuk szobáinkat. Utána volt egy 

kis szabadprogram a kollégiumon belül. A szabadprogram után mindenki visszavonult és 

kipihente a nap „kalandjait”. 

 

 Másnap, szombat reggel 8:00-kor frissen és kipihenten ébredtünk. Felöltöztünk, majd 8:30-

kor megreggeliztünk, mert tartalmas nap elé néztünk és szükség volt az energiára. Azután 

9:00-11.00-ig tanulószobán vettünk részt, ahol mindenki elkészítette a heti házi feladatokat. A 

tanulás után már nagyon vártuk az ebédet, melyet szintén a kollégium Kék Lagúna éttermében 

szolgálták fel nekünk. Elégedetten indultunk el 14:00-kor a Török Fürdőbe, ahol három órás 

fürdőzés, pihenés, kötetlen kikapcsolódás várt ránk. Mindenki nagyon jól érezte magát!  

 

   
 



A hosszú fürdőzés után visszamentünk a kollégiumban, ahol ismét finom vacsora várt minket. 

Azután közösen filmet néztünk a kollégium társalgójában. Ezután mindenki felkészült az esti 

villanyoltásra, majd 22.00-kor ágyba bújtunk.  

A vasárnapot 7:30-as ébresztéssel kezdtük. Ezek után 8:30-ig összepakoltunk és 

megreggeliztünk. Ezek után a fiúk elindultak a „szemfényvesztés” helyszínére, miközben a 

lányok visszamentek a Servita úti kollégiumba ahol lepakoltak. 

A Szemfényvesztés kiállítás egy órás időtartamú volt, ahol egy hihetetlen érdekes és 

számunkra új világba kalandozhattunk. Ez egy különleges kiállítás, ahol a vakok világát 

mutatják be teljes sötétségben. Egy vak tárlatvezető segítségével, valós élethelyzetek 

szimulálásával megismerkedhettünk a vakok világával. Megtapasztalhattuk milyen 

akadályokkal kell megküzdeniük nap mint nap és biztos, hogy ezután sokkal segítőkészebben 

fogunk viselkedni, ha látássérülttel vagy vak emberrel találkozunk. A fiúk után a lányok is 

megérkeztek a szemfényvesztés helyszínére, hisz egyszerre csak 17 fő vehet részt a 

programon.  

 

      
 

 

Amíg a lányok a sötétben kalandoztak, a fiúk átmentek az Agria Plázába, ahol szabad 

program volt. Miután a lányok is kijutottak a fényre, elindult az osztály az Express Étterembe, 

ahol ínycsiklandó ebéd várt minket 

Ebéd után pihenni kell, ezt mindenki tudja, és ennek helyszínéül az Agria Pláza mozitermét 

választottuk, ahol megtekintettünk a Legendás állatok és megfigyelésük című filmet. Miről 

szól a film? Göthe Salmander professzor, a bűvös fenevadak és bestiák szakembere New 

Yorkba érkezik. A muglik között bujkáló varázslók és boszorkányok közösségének 

segítségével keresi a városban élő szörnyeket. És talán meg is találja őket... 

A Harry Potter-világ feltámad, a történet jó 70 évvel Potter születése előtt játszódik: a 

varázslatos kalandok közben a varázsvilág múltját is megismerhettük. Mindenkinek nagyon 

tetszett a film!   

  

        
 



Ezek után mindenki elindult a Servita úti kollégiumba, ahol gyakoroltunk az elsősök 

bemutatkozására. A próba után finom vacsora érkezett a Karaván Pizzázóból, amivel 

mindenki jól lakott, majd 18:30-kor a fiúk visszaindultak Sári László Tanár úr kíséretében 

Mátyás király úti kollégiumba. Mindenki nagyon jól érezte magát és izgatottan várjuk a 

következő bent maradós hétvégét. 

 

Készítette: Szabó Gergő és Kelemen András 


