
Beszámoló a miskolci bennmaradós hétvégéről 

 Eseménydús hétvége elé néztünk a 2014. április 25-27-kor tartandó bennmaradós 

előtti pénteken. A fárasztó hét után a Servita úti kollégiumban gyűlt össze az osztály. 

 A gyülekező után kicsit vártunk osztályfőnökünkre, akivel elbeszélgettünk, hogy 
milyen érzés a Neumann diákjának lenni a szakosodás után. Amikor ezzel végeztünk, a 
Minaretnél már várt minket a buszunk, amivel mentünk az éppen érkező Bocsi tanár úrért a 
vasútállomásra, aki Kecskemétről futott be, felvállalva ismét csapatunk irányítását, egy 
történelem verseny után. A buszozás után Miskolcon egyből elfoglaltuk a szállásunkat a 
Sárga csikó fogadóban, ahol vacsoráztunk is. Mivel már este volt, így csak egy kis környéki 
séta fért bele az alvás előtt.  

Szombaton mindenki nagy izgalommal várta, hogy elinduljunk Tapolcára a barlangfürdőbe, 
ahol nagyon kellemes időt töltöttünk el egészen az ebédig, de azt már Lillafüreden ettük egy 
tóparti látványkonyhás étteremben. Az esős idő se tántorította el a csapatot, és Tanár úr 
körbe vezetett minket a tó környékén. Ez után az Anna-cseppkőbarlang csodás 
képződményeit vehettük szemügyre az élményt megkoronázta, hogy egy várandós kismama 
vezetett minket körbe. Az Anna-barlang előtt található egy szépséges kis vízesés ahol még 
szalamandrát is találtunk a kövek alatt. Ezután a diósgyőri várat csodáltuk meg, ami 
rekonstrukció alatt áll, így nem láthattuk teljesen. Érdekes volt, hogy az ottani idegenvezető 
hölgy a Nagy Lajos király idejében általános viseletet hordta, az akkori magyar nyelvtan 
szerint beszélt, és emellett gyönyörű volt. A hölgy aztán átadta a szót egy lovagnak, aki 
lehetőséget teremtett nekünk arra, hogy megismerhessük és forgathassuk az akkori 
fegyvereket, tehát egy, másfél és két kezes kardokat, továbbá buzogányokat és láncos 

buzogányokat.  
Mire mindent 
átfésültünk a 
diósgyőri várnál, 

igencsak 
megéheztünk, és 
visszaindultunk a 

szállásunkra 
vacsorázni. Utána 
egy kis kalória 

égetésként 
sétálgattunk a 
szállás környékén, 

aztán 
felkészültünk a 
villanyoltásra.  

A vasárnapi reggeli 
után elhagytuk a 
szállásunkat, és 

elmentünk a Miskolci Állatkertbe ahol személy szerint szomorúan néztem az ott levő, bezárt 
vadállatokat, amik szörnyen tehetetlennek tűntek a kerítések közé zárva, de ettől 
függetlenül az osztály kellemesen töltötte az időt odabenn. A vadaspark után meglátogattuk 



az Egyetemvárost, 
ahol Bocsi tanár 
úr ecsetelte 
milyen is az 
egyetemista élet, 
azt csábítóvá téve.  

Miskolctapolcán 
ebédeltünk, mert 
a következő 
célállomás a 
környéken levő 
bob pálya volt, 
ami őrjöngő 
vidámságot és 

adrenalint 
szabadított fel 

mindenkiben. 
Eztán sajnos vissza 
kellett, hogy 

induljunk Egerbe, hogy időben fel tudjunk készülni a következő sulis hét megmérettetéseire 
a tanulószobán. A program végén megvacsoráztunk, és kezdődhetett este a vasárnapi 
szieszta. 

 Sok új élményben volt részünk, és alig várjuk a következő kirándulást.  

 

        Beszámolt: Tarr Adrián 

         12/T és 11/A-s tanuló 


