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Pénteken órák és egy kiadós ebéd után 3 

órás intenzív angol nyelvvizsgára készítő 

foglalkozáson vettünk részt Maizer Ágnes és 

Molnárné Kovács Ilona tanárnőkkel. Ezt 

követően ínycsiklandozó gyrost ettünk a Kék 

Lagúna Étteremben. Azt est további 

részében a tömbösített önismeret óra 

keretein belül 

megtekintettük a 

Legyek urát, 

Harsányi tanár 

úrral.  

Szombaton kezdetét vette 

bentmaradósunk legizgalmasabb 

napja. Elutaztunk 

Miskolctapolcára, hogy 

megnézhessük a Szent István 



- és az Anna barlangot. Utunk során 

láthattunk csodálatos cseppkő 

képződményeket és megkövesedett 

növényi fosszíliákat és tudásunkat 

bővíthettük. „Komoly” mű vészi 

fotók is készültek a vízesésnél.  

Bár a programtervben nem 

szerepelt, de 

lehetőségünk volt 

csónakázni a Hámori-

tavon. Mivel a tó egy 

völgyben helyezkedik el, ezért 

a csónakból festői képet 

láthattunk az őszi tájról, 

valamint a Kastélyszállóról, ami egy gigantikus, gyönyörű  

épület Lillafüreden. Ezután elfogyasztottuk a bőséges és finom 

étkünket, a tó közvetlen szomszédságában, a Tókert 

Étteremben. Megtelt pocakkal elsétáltunk Herman Ottó emlékházába, majd a délutánt a 

Miskolctapolcai barlangfürdőben zártuk. Kipróbálhattunk sokféle medencét, mint például 

az örvény medencét, a galaxis medencét és még egy harmadikat is, illetve ezeken felül a 

szaunát és a jakuzzit. Boldogan, jól kiázva és 

élményekkel dúsan tértünk 

vissza Egerbe, ahol még az 

este folyamán megnéztük a 

moziban a Gemini man-t.  



Bentmaradósunk utolsó napján a délelőttünk tanulószobával és néptánc próbával 

telt. Az ebédet követően meglátogattuk Európa egyedi Beatles múzeumát, ahol érdekes 

információkat tudtunk meg a zenekarról egy kedves úr kíséretében, aki a tárlatvezetés 

végén még egy kis zenés bemutatót is tartott nekünk egy pinceszerű helyiségben, népszerű  

számokat játszott gitáron. Egy kicsit késve, de megérkeztünk a szabaduló szobákba. 

Nekünk egy nehéz betörős szobából kellett volna kiszabadulnunk, de sajnos az idő kifogott 

rajtunk. Vacsi előtt volt még időnk átnézni a következő napi tanulnivalónkat. Az este 

eljövetelével nyugovóra hajthattuk fejünket és túl voltunk egy fantasztikus bentmaradós 

hétvégén, illetve, ahogy mi szeretjük hívni, osztálykiránduláson.   
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