
Egri bennmaradós hétvége 

Ez a bennmaradósunk a diáknapok után következett, ezért nekem nagyon tetszett, de a 
diáknapokat nem tudták pótolni. A pénteki délutánt tanulóval nyitottuk, de a folytatás már jobb volt, 

mert egy egész pizzát kaptunk vacsorára, majd utána moziba mentünk, ahol Az őrzők legendája című 
filmet néztük meg, ami nekem nagyon tetszett, kellemeset csalódtam benne. Sokat nevetgéltünk a 
haverokkal, kicsit furán néztünk ki a 3D-s szemüvegben. A pénteki napot így jól zártuk. 

Szombaton 730-kor keltünk,de megsúgom, hogy aludtam volna még egy kicsit tovább is. Majd 
az első programunk egy kis nosztalgiázás volt, bemutatót tartottunk a kedves szülőknek. Nagyon 
élveztük ezt a foglalkozást. Ami ennél is jobb volt, az a játékos vetélkedő, amelyen a szüleink is részt 
vettek. Nagyon vicces volt, amikor az Érik a szőlő című dalt kellett elénekelni különböző stílusokban. 
Az én csapatomnak rap stílusban kellett előadnia. De hála a csodás raptudásunknak, művészi 
énünknek és történelmi tudásunknak, a mi csapatunk nyerte a vetélkedőt, és ezért Murányi tanár úr, 
Nagy Ilona tanárnő és osztályfőnök tanárnő finom édességgel meg is jutalmazott minket, de kaptak a 

többiek is. 

A vetélkedő után együtt ebédeltünk a szülőkkel, majd megleptek minket nevelő tanáraink egy 
kis tortával születésnapunk alkalmából, amit utólag még az osztály nevében még egyszer meg is 
köszönöm. Sorba álltak a nyáron szülöttek, születésnek megfelelően, és együtt énekeltük el a Boldog 
szülinapot. Ez nagyon jó ötlet volt, tetszett nagyon. 

A közös ebédelés után néhány szülő elment, de voltak, 
akik maradtak is. Ezért el is indultunk egri túránkra, elsőnek a 

Minaretbe mentünk fel. Odafent Karesz nagyon félt, nem 
akartam, de kinevettem, mikor falfehéren csak az eget bámulta. 
Kifelé jövet pedig úgy reszketett a lába, mint ha két nádszálon 
járna, azt hittem, ilyen csak a filmekben van, de a 
bennmaradóson még ezt is megtudtam, hogy a valóságban is 
előfordulhat. 

A mászás után kaptunk egy óra szabadidőt, amit én 
beszélgetéssel töltöttem el. Közben odajött hozzánk egy 
érdekes fiú, aki gondoskodott a szórakoztatásunkról. Olyanokat mondott, hogy ahhoz már nagyon 

nagy ész kell. 

Majd az egri vár kazamatáiban töltöttük az időt. Elég 
sok érdekességet hallhattunk ott a török hódoltság idejéről. 

Nagyon érdekesnek bizonyult ez a túra, de a legizgalmasabb az 
volt, amikor fáklyával vonultunk végig. Csak az okozott 
gondot, hogy nem mindenkinél lehetett fáklya. Elkapott minket 
a kazamata zamata - ahogy Murányi tanár úr megjósolta - 
azután indultunk vissza a koliba vacsorázni, ahol sajttal töltött 
csirkemellet kaptunk vegyes körettel. A vacsora után TV-t 
néztünk, méghozzá az X-Faktort és a Megasztárt. Ez a 
tévénézés együtt nagyon családiassá tette a hangulatot. 

Másnap reggel is hasonló időpontban volt az ébresztő. A reggelit tanár úr válogatta össze. Utána 
a fiúknak géptermi foglalkozás volt, míg a lányoknak tanulószoba. Majd ez egy óra elteltével 
megcserélődött, sajnos. A tanuló után ebédelni mentünk. Nagyon finom volt… 

  



Az ebéd után a Varázstoronyba mentünk, ahol különböző fizikai kísérleteket mutattak be 
nekünk, amiket mi is kipróbálhattunk, szerintem ez a program mindenkinek tetszett. Az egyik 
kísérletet nekem sikerült először megcsinálni, aztán Ivettnek. 

Majd egy olyan módszerrel tekintettünk körbe a városon, ahogy a tengeralattjárókban szoktak. 
Ez is nagyon érdekes volt, és ennek zárásaképp egy gyönyörű planetáriumi bemutatóban részesültünk. 
Ez is érdekes volt, de a csillagos ég nagyon könnyen hoz álmot a szemekre… Ezek után 
megtekintettük a „Várost a város alatt”. Sajnos, még nem tudtak mindent megmutatni, ezért nekem 
nem tetszett annyira. 

A séta után el is indultunk a 
kollégiumba vacsorázni, amit már 
mindannyian vártunk. Nem is csoda, hisz 

mindenki nagyon éhes volt már, és nem is 
akármilyen vacsora volt ez; mert 
óriáshamburgert kaptunk, és mellé 
különböző üdítőket. 

Nagyon tetszett nekem ez a 
bennmaradós, és örültem, hogy itt lehettem. 
Köszönöm nevelő tanárainknak ezt a 
nagyszerű hétvégét. 

-Farkas Ricardo 10T- 

 


