
Debrecenbe kéne menni… másodszor 

2010. november 19-20-21. debreceni bennmaradós hétvége, az osztály egyik részéről 

idegeskedéssel fogadva a KRESZ vizsga előtt. Pénteken a Servita úti lánykollégiumban 

szálltunk meg, a délutánt tanulószobán a KRESZ-könyv bújásával töltöttük, míg a másik fele 

hétfőre készült. Este a gépteremben is KRESZ-teszteket töltöttünk, végül már álmunkban is 

kergettek a jelzőtáblák. 

Másnap tíz órakor indultunk Debrecenbe, de az úton is előkerültek 

a könyvek, vagy volt, aki alvással töltötte az időt. Miután 

odaértünk, elfoglaltuk a szállást, lepakoltunk, megebédeltünk. A 

finom ebéd után nekivágtunk az egyetemnek, majd pedig a 

botanikus kertnek. Bár így, hogy már a fák majdnem teljesen 

lecsupaszodtak, kinn is bőven, de az üvegházban még több szép 

növényre leltünk. 

A biztos talajról innen a csúszós jégre tébláboltunk át. 

A jég és a tömeg kicsit ijesztőnek hatott a pályán, de azok, akik 

már tudtak korcsolyázni az osztályból, segítettek és oktatók is 

akadtak, így különösebb veszélyes helyzeteket sikerült elkerülni. 

(Szerény személyem szerencsétlen módon nem egy lila foltot 

szedett össze, mindezek ellenére is.) Kifáradtan egy kicsit és 

visszavágyódva hagytuk ott a jeget, de a pláza felé vettük utunkat, 

ahol a vacsoránkat költöttük el. Fél nyolckor beültünk egy 3D-s animációs filmre, a Grura. 

Sírva nevettünk a hóbortos alakokon és „minyonokon”. Persze százszázalékosan nem 

mindenkinek nyerte el a tetszését, ám a többség jó véleménnyel volt róla. 

A kollégiumba visszatérve a lányoknak fél óra alatt kellett végezniük a zuhanyzással, amit 

sikeresen teljesítettünk, és bezuhantunk az ágyba. 

A reggelinél finom teát, felvágottat és zsemlét kaptunk meg paprika karikákat. (Miután 

teletömtem a zsemlét paprikával, és jóízűen két nagy falatot haraptam, csak néhány rágás után 

jöttem rá, hogy a paprika csípős. Erre nem csak én jöttem rá utólag...) 

A reggeli után felpakoltunk a buszra, majd a városba vetettük 

magunkat. Némi szabadidőt kaptunk, hogy szétnézhessünk a 

sétálóutcán, ahol megint előkerült a KRESZ. (Kinek van 

elsőbbsége, ha a villamos balról jön?) Először a református 

kollégium kiállítását tekintettük volna meg, de később kellett 

visszatérnünk ide. Így kerültünk a Medggyessy Ferenc 

Emlékmúzeumba, ahol szobrokat és képeket tekintettünk meg, 

majd csak ezután tértünk vissza a kollégiumi kiállításra. Az 

utóbbi szorosan kapcsolódott az iskolai irodalmi 

tananyagunkhoz, a felvilágosodás irodalmához. 

Visszatértünk ebédelni, és Eger felé vettük az irányt. Két 

embert leszámítva mindenki aludt a buszon a diákok közül, de 

még mielőtt visszaértünk volna, a KRESZ-könyvek újra előásták magukat a táskákból. Sőt 

még aznap este is teszteket töltöttünk a monotonitás kedvéért. 

Ennek persze meglett az eredménye: a vizsgát csaknem százszázalékosan teljesítettük. Újabb 

hétvége, utána fárasztó hét, de megérte. 
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