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Pénteken a tanítási órák után, 14:30-kor gyülekeztünk a Pozsonyi úti kollégiumban. 

Megbeszéltük a szobabeosztásokat, és mindenki elfoglalta a saját helyét. A hétvégi program 

sorozatunk itt, a kollégiumban kezdődött meg. Tasi Patrik IDÖ tag tartott nekünk érvelés- és 

beszédkészség fejlesztő foglalkozást, játékos, interaktív módon. Nagyon tetszettek ezek a 

játékos feladatok. Mikor vége 

lett a játéknak, akkora már 

mindenki megéhezett, úgyhogy 

elindultunk a kollégiumban 

található Kék Lagúna 

étterembe. A bőséges vacsora 

után jöhetett a desszert, így a 

Marján cukrászda volt a 

következő úti célunk. Itt 

mindenki választhatott 

magának 3 süteményt és hozzá innivalót. Ezután jóllakottan, boldogan ballagtunk vissza a 

kollégiumba, ahol a csocsózás, TV-zés után már csak a zuhanyzás, majd az alvás maradt 

hátra. 

Másnap a reggel 8 órai ébresztő után, egy bőséges, finom reggeli várt ránk. Majd 

ezután Bakos Nóra tanárnő tartott nekünk géptermi foglalkozást, ahol lehetőségünk volt 

tanulni is. 11 órakor már a Tűzoltó Múzeumban voltunk, ahol megismerhettük Eger és 

környéke tűzoltósági múltját és jelenét. Megtudtuk, hogy milyen eszközökkel végezték régen 

a tűz oltását, és hogy mennyivel nehezebb volt akkor megfékezni egy tüzet. Ezután ismét 

visszatértünk a kollégiumba, ahol elfogyasztottuk az ebédünket, és egyből indultunk is 

tovább a termálfürdőbe. A korcsolyapálya technikai okok miatt nem üzemelt, így az osztály a 

fürdőt szavazta meg a nagyon várt korcsolyázás helyett. A fürdőben mindenki jól érezte 

magát, de kicsit csalódottak voltunk. Ezután elfogyasztottuk tényleg finom vacsoránkat a Kék 

Lagúna étteremben, majd következett az osztályon belüli karácsonyi ajándékozás. Itt 

mindenki átadta az osztályból véletlenszerűen húzott osztálytársának az ajándékot, amit 

összeállított. Jó hangulatban telt az egész ajándékozás, akár egy családban. Ez volt a mai nap 

utolsó programja, 22 órakor volt takarodó. 

A következő nap szintén 8 órakor ébresztettek nevelőtanáraink.  Reggeli után a 

Sportmúzeumba mentünk. 



Itt megismerhettük Eger gazdag sporttörténelmét. Nagyon értékes sportrelikviákat 

láthattunk, például az ’56-os olimpiáról. Sportmúzeum után a kollégiumban megebédeltünk, 

és elindultunk az Agria Pláza mozijába, különvetítésre. A mozi után már csak a vacsora 

pizzáink kiosztása történt meg és véget ért az idei utolsó AJTP hétvégénk.  

Véleményem szerint ez a hétvége is nagyon jól sikerült, és ezt szerintem az egész 

csapat nevében mondhatom. A korcsolyapálya nem várt hibája sem szegte a kedvünket. 

Remélem a további hétvégéink is hasonló sikerrel fognak végződni.  

 

Eger, 2016.12.15. 

Berényi Levente 9T 

 


