
Egri bennmaradós 

 2013. november 22-én az immár virtuálisan létező 12. T osztály ismételten 

bennmaradós hétvégén vett részt. Az eredeti útvonal egyenesen az Eged-hegy tetejére vezetett 

volna, onnan tovább Várkútra, az Odor várhoz és a Hór völgyébe, de a hétvégére írt esőzések 

miatt ez a terv dugába dőlt. Ehelyett inkább egri bennmaradóson vettünk részt, ami számos 

tevékenységet magába foglalt. 

 Először is átköltöztünk a Servita úti diákszállóra, mivel a Pozsonyi úti diákszálló ki 

volt adva, így nebulók nem tartózkodhattak benne. A szobák elfoglalása és a berendezkedés 

után az immár szokássá vált tanulószoba következett, aminek a részletezését most nem tartom 

szükségesnek. A kihagyhatatlan „vidám vetélkedő” is képviselte magát az estén, ahol a 

korábbi bennmaradóson született emlékeket kellett felidézni. A vacsorát Gyuri bácsi étkezdéje 

biztosította nekünk, brassói volt, ezt pedig desszertként a Dobos Cukrászda néhány süteménye 

követte. Az este hátralévő részére az alváson kívül már nem jutott egyéb feladat. Másnap 

reggel először a jövő évi bennmaradós hétvége terveket beszéltük meg. Majd egy rendhagyó 

történelemóra következett, ahol a jelenleg tanult anyagot, tehát Mária Teréziát és II. Józsefet 

ismételtük át egykori történelemtanárunkkal, Bocsi Sándor tanár úrral. Mindezek után jött a 

Mezőberénybe szánt program megbeszélése. Itt eldőlt, hogy az osztályunk tánc- 

gitárprodukcióval, valamint szavalattal fog fellépni. Ismételten a menzáról kaptuk az ebédet, 

amely egészen fogyasztható volt. A hétvége fénypontja délután következett, amikor is 

elmentünk a Park Hotel Eger wellness részlegébe, és élveztük a jacuzzi, gőzfürdő, sószoba, és 

az élménymedencék kényelmét nem kevesebb, mint 4 órán keresztül. Az este hátralevő része 

a szokásos módon telt, kivétel a projektoros filmvetítést 8 órától. Alvás után reggel extra 

angolórák vártak a leggyengébb angol csoportunkra, a haladó csoportokra pedig 

próbanyelvvizsga. Ezeken igazi nyelvvizsga-feladatokat kellett kitölteni, és így mindenkinek 

lehet már fogalma arról, hogy milyen is egy nyelvvizsga. A délutánra maradt egy igazi mozi, 

az Agria Parkban, ahol megnéztük „Az éhezők viadala: Futótűz” című nagy sikernek örvendő 

filmet. A vacsoránkat a Karaván Pizzériától rendeltük, akik nem siették el a kiszállítást, de a 

pizza attól még finom volt. 

 

Faragó Bence 

  


