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Az első pár hét tanítás után már ráfért a csapatra egy kis kikapcsolódás. A tanévben első közös 

hétvégénken Nyíregyháza volt az úti cél. 

A fárasztó, pénteki tanítási nap után, már el is kezdődtek a programok.  Délután fél háromra volt 

megbeszélve a gyülekező a Pozsonyi úti kollégiumba, ahonnan három órára érkeztünk meg az Egri Vár 

alatti egyiptomi kiállításra. Itt megismerkedtünk az ősi egyiptomi kultúrával, ami a történelem óráink 

megértését is könnyítette. Bocsi tanár úr segített kiegészíteni a látottakat. 

Ezután visszamentünk a kollégiumba, ahol egy rövid tanulószoba várt ránk. Mire végeztünk a tanulással, 

már mindenki megéhezett és megvacsoráztunk a Kék Lagúna étteremben. Filmezéssel folytatódott a 

programunk, az "Egy kosaras naplója" című filmet néztük. Ezután a napból már csak a takarodó maradt 

hátra. 

Másnap egy „kiadós” reggeli után busszal indultunk fő úti célunk felé. Nyíregyházán először a Jósa András 

Múzeumba látogattunk el.  



Délután megkaptuk az ebédünket, amit mindenki pillanatok alatt felfalt. Ezután a híres Sóstó Zoo 

Állatparkba látogattunk el. Három órás nézelődés során sikerült csak az összes állatot megnéznünk. Ezt 

követően elmentünk a szállásunkra, ami a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnáziumnak volt a kollégiuma. Este 

hét órakor megvacsoráztunk, ami itt nagyon finom volt. Vacsora után Bocsi Sándor tanár úr és Bakos 

Nóra tanárnő tartott nekünk programismertetőt a következő hétvégéinkkel kapcsolatban. Végül 

zuhanyzással és alvással zártuk ezt a napot. 

Vasárnap nyolc órakor keltünk, majd a szobák kitakarítása után lementük a kollégium étkezdéjébe és 

megreggeliztünk. Ezt követően kipakoltuk a csomagjainkat a buszba és elindultuk az Aquarius 

élményfürdőbe. Szerintem ez volt a 

kirándulásunk fénypontja. 

 Megérkezésünk után mindannyian 

megrohamoztuk a csúszdákat, majd 

később Bocsi tanár úr bevezetett minket a 

szauna kultúrájába. Szerencsére itt is sok 

időt tudtunk eltölteni. A sok csúszdázás 

miatt mindenki megéhezett, amit a 

nyíregyházi Korzó egyik éttermében 

orvosoltunk. Ételre itt sem lehetett semmi 

panasz. Miután ügyesen összeszedtük az 

osztálytársaink által közben elhagyott 

dolgokat: iratok, kispárnák, hasonlók, már 

csak a hosszú hazaút várt ránk, aminek a 

végén megkaptuk a vacsora pizzáinkat. 

Nekem nagyon tetszett ez a hétvége és ezt szerintem az egész osztály nevében mondhatom. Jó volt, 

hogy a nyári szünet után újra sikerült összerázódnia az osztálynak. Már alig várom a következőt. 
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