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 Amíg az osztály egyik fele szorgalmasan készült a nyelvvizsgára, addig a többiek 

pénteken délután, egy finom ebédet követően a Kék Lagúna étteremből elindultak Poroszlóra. 

A helyszínen Harsányi Tanár Úr megismertette velünk a kenuzás fő szabályait. Mind ezek után 

lelkesen szálltunk vízre. Valaki könnyebben, valaki nehezebben érzett rá az evezés örömére, de 

összességében mindenkinek nagyon megtetszett. Miután megérkeztünk Sarudra, ahol 

megszálltunk, már várt minket a jól megérdemelt vacsora. Az este további részében elfoglaltuk 

a szobáinkat, majd szabadidős tevékenység keretein belül valaki tollasozással, röpivel vagy 

éppen beszélgetéssel töltötte el a rendelkezésre álló időt. Szombat reggel megújult erővel, és 

persze egy finom reggeli után vágtunk bele a biciklitúrába, mely közben áthaladtunk 

Dinnyésháton, majd megérkeztünk Kiskörére. Megtekintettük a Vízerőművet és a Hallépcsőt. 

Az étkezés után visszaindultunk a szállásra. Nem sokkal később megérkezett a nyelvvizsgás 

csoport is, így egyesült az osztály. Sajnos számukra a beígért délutáni kenuzás elmaradt, 

ugyanis harmadfokú viharjelzés volt érvényben, így este ismét önállóan foglaltuk el magunkat. 

 Az osztályból 11-en nyelvvizsgáztak, ezért ők pénteken a Pozsonyi úti kollégiumban 

töltötték az estét. Pénteken mindenki rendben visszaérkezett, majd az eligazítás után 

kihasználtuk az időt és készültünk mind szorgalmasan a holnapi próbatételre. 

Szombat reggel a szóbeli vizsgarész volt az első. Akik, ezen részt vettek, kicsit 

hamarabb keltek, hogy időben odaérjenek. Ezt az írásbeli vizsga követte, amit mindenki 

megoldhatónak vélt. A számonkérések után fáradtan, de lelkesen elindultunk Sarudra, ahol 

egyesültünk a már egy napot ott eltöltő osztálytársainkkal. Este finom vacsorát kaptunk és 

kipihentük fáradalmainkat. Volt, aki a Tisza-tóban is megmártózott, habár a víz még nem volt 

a legkellemesebb.  

 Vasárnap a reggeli elfogyasztása után kaptunk, még egy kis szabadidőt. Ekkor Harsányi 

Tanár Úr tartott egy eligazítást azoknak, akik még nem kenuztak, majd mentünk egy rövid 

próbakört is a tóban. Kora délután elérkezett a hosszú út kezdete, amikor a kenuflottánk 

megindult vissza Poroszlóra. Mindenki nagyon élvezte az utat, az időjárás kedvező volt 

számunkra, csodálatos területeken eveztünk át. Miután a kenukat visszavittük és elpakoltunk, a 

busszal gyorsan visszaértünk Egerbe. Este mindenki megkapta a már előre kiválasztott 

finomságát, ezzel koronáztuk meg a napot.  
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