
Első egri kalandjaink… 
 

Pénteken 23-án tanítási órák után megebédeltünk, majd 

összepakoltunk és átköltöztünk a Pozsonyi úti kollégiumba. 

Miután mindenki megtalálta a szobáját és az ágyát, elindultunk 

az Agria Plázába. Ott gyors bevásárlás után megnéztük a 

Gólyák című animációs filmet. A film igen szórakoztató volt, 

hisz kiderült, hogy a 21. században is a gólya hozza a babát!  

De egyúttal tanulságos is volt a film, mert rávilágított, hogy 

mindenkire vár valahol egy szerető család.  

Miután vége lett a filmnek, elindultunk vissza a 

kollégiumba. Ott pedig várt minket a finom vacsora, ami 

kacsacomb volt.  Ezek után kezdetét vette a csocsó bajnokság 

illetve a beszélgetés. Amikor már kifogytunk a témákból, 

elkezdtünk felkészülni a takarodóra, majd 22.00-kor nyugovóra 

tértünk. 

 

24-én, szombat reggel 06:30-kor frissen és kipihenten 

ébredtünk. Felöltöztünk, majd 7.00-kor megreggeliztünk, hisz 

tartalmas nap elé néztünk, szükség volt energiára. 8.00-kor 

elindultunk a belvárosba a kerékpárút mentén. Az utunk 

átvezetett az Érsek kerten, ahol megcsodáltuk a szökőkutat a 

kora őszi napsütésben.  

Következő pihenőnk a Török Fürdő előtti, Dr. Agyagási 

Dezső emlékparkban volt. Eközben meghallgattuk Sári László 

tanár úr előadását a Török Fürdőről és Eger fürdőiről. 

Megtudtuk, hogy a Török Fürdő kb. 500 éves és Tanár Úr sok 

érdekes információt osztott meg velünk a török fürdőzési 

hagyományokról. Ezt követően rövid látogatást tettünk a Török 

Fürdőben, ahol szinte megelevenedett szemünk előtt a 

történelem.  

Utunkat tovább folytattuk a Klapka György út mentén. Most 

már tudjuk, hogy ezen az úton található az egyetem B épülete 

az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola 

épülete, az OEP ügyfélszolgálata, a rendőrség ügyfélszolgálata 

illetve megnéztük, hogy az orvosi és fogorvosi ügyelet merre 

található. Reméljük, hogy nem leszünk ott gyakori vendégek! 

Ezután megnéztük a Szent Mihály és Szent János egri 

Főszékesegyházat. Megtudtuk, hogy a megye 3. legnagyobb 

épülete és az ország 2. legnagyobb bazilikája, melynek 

megépítésére Pyrker érsek Hild Józsefet kérte fel. A 

klasszicista stílusban épült bazilika homlokzatáról Marco 

Casagrande alkotásai, a Hit, a Remény és a Szeretet allegorikus 

szobrai tekintettek le ránk. Hatalmas korinthoszi oszlopok 

között léptünk be a bazilikába, ahol megcsodálhattuk a 

kupolában Takács István Jelenések könyvét ábrázoló freskóját. 

Délben elindultunk az Expressz étterembe, ahol elfogyasztottuk 

finom ebédünket. 

 



Ebéd után az Érseki Palotát látogattuk meg. Legelőször 

gyönyörű papi és püspöki ruhákat láthattunk. Majd 

megcsodáltunk egy 18 kilogrammos miséző ruhát, amit 

gyönyörű smaragdok díszítettek. Továbbá láttunk smaragddal 

díszített gyűrűt és keresztet is. A második emeleten egyházi 

enteriőröket tekinthettünk meg: érseki hálószobát, 

dolgozószobát, fogadó szobát.  És egyéb egyházhoz köthető 

csodálatos emléktárgyak, iratok, festmények is a kiállítás részét 

képezték. Ezek után a kávézóban legtöbben rendeltünk 

magunknak valamilyen finomságot. Így felfrissülve indultunk 

tovább. 

 

 

 

 

 

Ezután elsétáltunk egy egyedülálló múzeumba, ami Kopcsik 

Lajos cukrászművész úr egyedülálló marcipán gyűjteményéből 

áll. Méltán kapott helyett a Guinness rekordok között! (A 

„barokk szoba” olyan egyedülálló kiállítás, amelyben a 

padlótól a plafonig minden marcipánból van.)  

 

 

 

 

A múzeum mellett található Eger egyik híressége, a Minaret. 

Ez a minaret Európa legészakabb pontján elhelyezkedő török 

építmény. A bátrak közölünk felmentek a 26 méter magasan 

lévő „erkélyre”. A 97 lépcsőn felfelé menve az járt a fejünkben, 

hogy milyen jó, hogy nem vagyunk müezzinek, így csak 2x 

kell megmásznunk a tornyot, nem 5x!  

 

 

 

Kis izomlázzal indultunk vissza a Pozsonyi úti kollégiumba, 

ahol várt minket a finom vacsora, ami milánói makaróni volt.  

Ezek után ismét csocsóztunk és beszélgettünk, valamint 

meccset néztünk. Az est hátralévő része a megszokott 

forgatókönyv szerint zajlott: készülődés a takarodóra, fürdés, 

alvás. 

 

 



 

  

 

Vasárnap szintén korán 6:30-kor keltünk és megreggeliztünk. 

8.00-tól 11.00-ig a tanulószobán felkészültünk a hétfői órákra. 

Ezután pedig kollektív ajándékot is készítettünk. Délben 

megebédeltünk, ami finom gyümölcsleves és brassói 

aprópecsenye volt. Ebéd után összepakoltunk és elvonultunk a 

saját kollégiumainkba, ahol lepakoltunk.  

Ezután elindultunk bevenni az egri várat. Hős csapatunk az 

ostrom előtt megtekintette a Valide Szultána romjait. Sikeres 

ostromunk után 3D-ben megtekintettük egy filmet, ahol 

megelevenedett előttünk hazánk 1000 éves történelme. Ezt 

követően a Vitézlő Oskola tagjai bemutatót tartottak nekünk a 

16. századi viseletről és fegyverzetről. 15.52-kor fül- és 

szemtanúi lehettünk annak az ágyúdörgésnek, ami az 1552-es 

sikeres várvédésre emlékezteti az egrieket és a városba 

látogatókat. Várlátogatásunkat a kazamatarendszerben zártuk, 

ahol egy vezetővel aknafigyelésre indultunk. 

Miután kitaláltunk a „labirintusból”, megéhezve megszálltuk 

a Peppinó éttermet, ahol már vártak bennünket a finom pizzák. 

És hogy a vacsorát ledolgozzuk, lovagiasan haza kísértük a 

lányokat a kollégiumukba, majd mi, fiuk is visszatértünk a 

Mátyás király úti kollégiumunkba. 

 

Mindenkinek nagyon tetszett az egri program. Jó volt 

közelebbről is megismerkedni azzal a várossal, amit diákéveink 

színhelyéül választottunk. Nagy lendülettel és kíváncsisággal 

várjuk a következő bennmaradós hétvégét is.   

 

                             Készítette: Szentgyörgyi Krisztofer 9T/AJTP 

 

Eger, 2016 szeptembere  

 

  

  

 


