
 

KELET-MAGYARORSZÁG KINCSEI 

ÍZELÍTŐ A REFORMÁTUS KULTÚRÁBÓL, A MEDITERRÁN ÉLMÉNYFÜRDŐZÉSBŐL, A 

LEENDŐ TOVÁBBTANULÁSBÓL, A SÁRRÉT NÉPI KULTÚRÁJÁBÓL ÉS BIHAR IRODALMI 

ÉLETÉBŐL 

a 10/T osztálytól  … 

 

 

Február 17-én (pénteken) csonka osztállyal gyűltünk össze a Pozsonyi úti kollégiumban, mert kilencen 

sí-táborba mentek közülünk. Azonban így is kellemes időtöltésnek nézhettünk elébe, mert egyaránt 

fordítottunk időt a tanulásra és a szórakozásra is. Amint a stúdium véget 

ért, jött a nagyon finom brassói aprópecsenyéből álló vacsora. Miután ezt 

elfogyasztottuk, megnéztük a Galaxis őrzői című izgalmas és élvezetes 

filmet. Mikor ennek vége lett, rövid szabad foglalkozás után lepihentünk, 

hogy az igen tartalmasnak ígérkező szombati napra felkészüljünk.  

 Korán keltünk, hogy hamar elkészüljünk és utazzunk Debrecenbe. 

Egy finom rántotta után már indultunk is. Elsőnek a híres Református 

Kollégiumban tettünk látogatást 

tárlatvezetéssel. Itt nagyon érdekes volt számunkra, hogy megismerhettük 

az évszázadokkal ezelőtti diákok mindennapjait, és beülhettünk a régmúlt 

időszakának iskolapadjaiba is. A Kollégium megtekintése után rövid 

belvárosi sétát követően megérkeztünk a Nagytemplomba, ahol egy igen 

nagy tudású hölgy vezetett körbe minket. Előadásának köszönhetően 

véglegesen világossá vált számunkra, hogy miért is illetik Debrecent a „Kálvinista Róma” vagy a „Magyar 

Genf” névvel. A vezetést követően felmentünk a harangtoronyba és a két torony közötti kilátóhelyre, ahol 

csodáltuk a páratlan panorámát, és jobbnál jobb szelfiket csináltunk Suha Martinnal az élen. Ahogy leértünk 

a toronyból, megnéztük a Kossuth-teret, majd elindult unk a szállásra.  

Hamarosan a Gulyás Pál Középiskolai Kollégiumban foglaltuk el szobáinkat. Kis pihenés után elértünk 

a hétvége sokak által legizgalmasabb részéhez, mert eljutottunk az 

Aquaticum Mediterrán Élményfürdőbe. A délután legnagyobb 

részét ott töltöttük számos kaland közepette. Ezek közül 

kiemelkedik Botos Alex “esete” a két banánnal és a vízi-aerobik 

oktató hölggyel.  Rengeteg csúszdázás és élvezetes labdázás 

után visszaindultunk ideiglenes lakhelyünkre, ahol már várt minket 

a bőséges vacsora. Az este további részében ismét egy kis 

szabadprogram következett, végül rápihentünk a következő napra.  



Vasárnap reggel az ízletes reggeli elfogyasztásával 

indítottunk, majd összepakoltuk holmijainkat, és megkezdtük 

utunkat  a Debreceni Egyetemhez, amely a legnagyobb számú 

karral rendelkezik az országban, és idejár a legtöbb hallgató is. 

Megismerhettük az itteni felsőoktatás történetét, és sok 

információt szerezhettünk a továbbtanulással kapcsolatosan. 

Többen kedvet is kaptak az osztályból, hogy Nagy Ilona 

tanárnő és Bardi István tanár úr nyomdokaiba lépjenek. 

Látogatásunk végén megtekintettük a Magyar Nemzeti Bank 

vándorkiállítását is, amelynek témája a forint története volt.  

 

Következő utunk Berettyóújfaluba vezetett. Először a Bihari Múzeumot néztük meg, ahol egy 

történész fiatalember vezetésével betekintést nyerhettünk 

az újkőkor időszakába, a vizivilági életbe, a nők régi 

feladataiba, illetve tanulmányoztuk a Rákosi-korszak 

börtöneiről létrehozott kiállítást. A tárlatok kielemzése 

után oknyomozó irodalmi játékban vettünk részt Sinka 

István egyik balladája nyomán, ami mindenki számára 

érdekes és izgalmas bűneseteket tartogatott. A 

“nyomozás” végeztével szűrrátétes technikával egyedi 

poháralátéteket készítettünk, közben felpróbáltuk a 

hagyományos bihari felsőruházatot, ami nagyon jó 

hangulatot teremtett a végére.  

A hétvége nagyszerű befejezéseképp kedvenc helyünkön, a Móló Étteremben egy három fogásos ebéd 

várt minket, amelynek a csokis-diós marlenka volt a fénypontja. Ennek elfogyasztása után megkezdtük 

utunkat hazafelé, és indult nekünk is a síszünet. Összességében egy fantasztikus és tartalmas hétvégének 

lehettünk részesei. 

 

 

Eger, 2017 februárja 

Kaskötő Dina és Tengely Martin, tanulók 

 


