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Utunk ezúttal Debrecenbe vezetett. Debrecen egy gyönyörű város sok látnivalóval, éppen ezért 

várta már az egész osztály ezt a kirándulást. A lányok már reggel, a tanórák előtt hozták bőröndjeiket. 

A fiúk csak délután készítették elő őket. Becsomagolni nem volt nehéz, hiszen csak két napra 

elegendő ruhára volt szükség. Az aulában nagy volt a nyüzsgés, mindenki izgatottan várta a buszt. A 

zajongás közepette tanár úr kilépett a tanári szobából, majd kiáltott:-9t/AJTP! Indulás!- Ekkor 

mindenki csomagját felkapva igyekezett a buszhoz, hogy elfoglalja helyét. Elindultunk. Félúton 

hirtelen nagy köd szállt le, nem láttuk a Kilenc Lyukú hidat és más nevezetességeket.  

Estére megérkeztünk, és szinte azonnal vacsoráztunk. Mindegyikőnk azt gondolhatta, hogy 

most a hosszú út után jön a pihenés, de tévedtünk. Alig hogy csomagjainkkal felértünk, indultunk is a 

városba ahol meglátogattuk a Szent Anna templomot, a Csokonai Színházat és a Csonka templomot. 

Amint a Sétatérre értünk, hírtelen egy szabadtéri koncerten találtuk magunkat. Ezt mindenki élvezte. 

A szállásra visszaérve elindultunk zuhanyozni és ezután szinte deszkaként dőltünk bele az ágyba. 

Másnap újult erővel indult mindenki reggelizni. A reggeli után a nagytemplom felé vettük az irányt. Itt 

tanulhattunk egy kicsit a református templomokról. Felmentünk a karzatra, a padlásra, a 

harangtoronyba. Délben ebédeltünk, majd a Déri Múzeumba indultunk. Sajnos a múzeumban a 

történelmi kiállítást nem tudtuk megnézni, mert az zárva volt.  

Viszont a művészeti kiállítás nyitva volt és itt gyönyörű, illetve érdekes és elgondolkodtató műveket 

csodálhattunk meg. Ha valakinek ez nem lett volna elég, még megnéztük Munkácsy Mihály egészen 

páratlan Krisztus című festmény trilógiájának két darabját. Gyönyörű volt. Vacsora után elmentünk a 

plázába, ahol egy mozifilmet néztünk meg. A film után visszaindultunk a szállásra és nyugovóra 



tértünk. Vasárnap kissé fáradtan láttunk bele a napba. Reggeli után ezúttal busszal indultunk a 

Debreceni Egyetem felé. Itt körülnéztünk és mindenki beletekinthetett az egyetemi életbe és sok 

mindenki elhatározta, hogy ő ide fog jönni tovább tanulni. 

 

Az egyetem után a debreceni élményfürdőbe mentünk, amit szerintem már mindenki nagyon 

várt. Ebéd után nekivágtunk a hosszú és fáradalmas hazaútnak. Sajnos Egerbe hazaérve még várt 

ránk egy tanulószoba a kollégiumban, mielőtt a vacsorát megkaptuk volna véleményem szerint 

nagyon jó volt ez a hétvége és én szívesen megismételném. 
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