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   A sí szünet utáni első hét már rögtön egy remek kis bennmaradós hétvégével indult. Ez 

alkalommal Egerben ütöttük el az időt. 

 

  A fárasztó, pénteki nap után visszajöttünk összepakolni a koliban, majd délután három és öt 

óra között megérkeztünk a Pozsonyi úti kollégiumba, ahol elfoglaltuk a szobáinkat. Folytattuk 

a napot két óra tanszobával, ezután megvacsoráztunk és jöhetett is a jó kis történelmi film, 

amit együtt néztünk takarodóig.  

 

  Szombaton a reggeli után nem sokkal elindultunk a városi műjégpályára. A délelőtt 

folyamán szinte mindenki megtanult korcsolyázni, aki eddig nem tudott, még Bocsi Sándor 

Tanár Úr is.  

 
Akik végig bírták a jégen. 

 

A kis kikapcsolódás után visszamentünk ebédelni a koliba. Ezt követte az informatika 

érettségire való felkészítés. Két csoportra osztva: az egyik a gépteremben info érettségi 

feladatokat csinált, Nemcsik Tanár Úrral, a másikat pedig Bocsi Tanár Úr bevezette a jóga 

rejtelmeibe.  

(Következő nap természetesen jött a csoport csere.) Végül vacsora és a film folytatása 

következett, ugyanis előző nap nem sikerült befejeznünk. A nap utolsó programjaként fürdés 

után közösen kiültünk a kanapékra megnézni A Dal című műsort a Dunán, s izgatottan vártuk 

a nyertes kihirdetését.  

 



Vasárnap délelőtt túlesett a csapat másik fele az infó felkészülésen, valamint a fantasztikus 

jógázáson.

 
 Ebéd után pedig ellátogattunk az egri Exithouse-ba. Az osztályt három részre bontottuk, 

három különböző pályán játszottunk egyszerre. Egy óra állt rendelkezésünkre hogy 

kiszabaduljunk a kelepcékből. Végül csak egy csapat járt sikerrel, természetesen a miénk. 

Nagyon izgalmas rejtvények és feladatok vártak ránk odabent. Mindenki nagyon élvezte a 

kalandot, még a tanárok is. A 

remek szórakozás után 

visszabuszoztunk a koliba, 

mindenki összepakolt és 

kitakarította a szobáját. Még 

egy önismereti játék is belefért 

a délutánba. A vasárnapi 

vacsorával zártuk a programot..  

 

Véleményem szerint sokkal 

jobban sikerült a hétvége, mint 

amire számítottunk. 2018 

legelső közösen eltöltött 

hétvégéje összességében 

élményekben gazdag volt. Az 

egész osztály nevében is 

mondhatom, hogy mindannyian jól éreztük magunkat. 
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