
AJTP Bentmaradós hétvége (Eger és környéke) 

Pénteken nagy izgalommal vártuk a hétvégét. Pontosan fél négykor elfoglaltuk a szobáinkat. 

A fiúk az első emeleten, a lányok pedig a második emeleten kaptak szállást. Miután 

felpakoltunk a szobákba, már indultunk is a Sportmúzeumba. Betekintést nyerhettünk a 

magyar sportemberek nagyszerű életébe. Többnyire az olimpiákról volt szó és azokról az 

emberekről, akik részt vettek rajta. Én nagyon élveztem, és nagy büszkeséggel töltött el az, 

amit itt láttam.  

Miután végignéztük a Sportmúzeumot, az irányt a Pozsonyi úti 

kollégiumba vettük, hogy elfogyasszuk a vacsoránkat. Majd a 

vacsora után játékos vetélkedőre került a sor. Nagyon érdekes 

volt és egyben gondolkodtató is. Mindenki nagyon törte a fejét. 

A vetélkedő után a zuhanyozás és lefekvés következett. 

Felkeltünk és megreggeliztünk, majd elkezdődött a várva várt 

stúdium. Elmondhatom, hogy mindenki szorgalmasan tanult, és felkészült az órákra. A 

megerőltető szellemi torna után következett a még nehezebb testi torna is. Nem akarok senkit 

megijeszteni, csak fociztunk. Kikaptunk az ellenfél csapatától, de legalább jól mulattunk. 

Murányi tanár úr, avagy a „betonhátvéd” is beállt köreinkbe focizni. Nem hazudott, mert 

tényleg erősen odavetette magát a játékosok közé. Majd miután jól leizzadtunk, 

következhetett az ebéd. A finom és laktató ebéd után ellátogattunk a Gárdonyi-házba, ahol 

megnézhettük az emlékházat. Sok fotó készült ott.  

 

Betti még beszédet is mondott. 

Ezután Eger vára felé vettük az irányt. Végigmentünk 

a várban, és megnéztünk 2 remek 3D-s filmet. 

Szeretném egy képpel illusztrálni, ahogy Laci éppen 

kacsintani tanul. 

Vacsorára mindenki örömére pizzát kaptunk. 

Temérdek sok dobozt felhalmoztunk, amiből azokat az 

icike-picike kuponokat vágjuk majd ki. Este történelmi 

film megtekintésére került a sor. Mit mondjak, senki 

nem értett belőle semmit. A film után megint zuhanyzásra, majd villanyoltásra került a sor. 

  



Másnap tanár úr költött minket erőteljes hangjával, amelyet az aulából bocsájtott ki. Reggelire 

elfogyasztottuk az általunk készített hidegcsomagokat. Összepakoltunk a reggeli után, és 

elindultunk Felsőtárkány felé, az utolsó nap programjainak színhelyére.  Mikor megérkeztünk, 

a sínen mentünk keresztül, amitől sokunk lába megfájdult. Azt hittük, hogy amikor 

megérkeztünk, egy kicsit pihenni fogunk, de ez nem így történt. Ettünk egy keveset, és már 

készülődtünk is a versenyfeladatokra. Először is csapatokra osztottak minket, a mi csapatunk 

a Hasutasok nevet viselte. Sokféle program volt aznap. Volt bowling, szlalom, labdavezetés, 

célba dobás, és még volt kérdőív kitöltése egy kicsit másképp. Délután nagy fáradtan 

visszaértünk a kollégium falai közé, a lányokat pedig épségben visszaszállították a Servita úti 

kollégiumba. 
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