
A 9T/AJTP OSZTÁLY KILENCEDIK BENNMARADÓS HÉTVÉGÉJE 

GYULA - NAGYSZALONTA 

2015. április 30-án a 9T/AJTP osztálynak elérkezett a kilencedik bennmaradós 

hétvégéje. Csütörtökön a tanítás után egy rövid stúdiummal, majd egy kiadós vacsorával 

indítottunk, és még aznap este megnéztük közösen az Anne Frank naplója című filmet, 

amelyet nagyon érdekesnek találtunk. Másnap reggel a lányok Nagy Ilona tanárnő vezetésével 

jöttek a Pozsonyi úti kollégiumhoz. A reggeli után elindultunk Gyula irányába. Először 

betértünk egy kis határ menti faluba, Bedőre, hogy együtt csokrot helyezzünk el a nemrég 

elhunyt Csorba Gyuri bácsi – a „marlenka-király” - sírján, aki elődeink nagy kedvence volt. 

Majd egy elképesztően finom ebédben részesültünk Berettyóújfalun a Móló Étteremben, 

amelyet hosszú ideig Gyuri bácsi vezetett. 

 

Ebéd után folytattuk utunkat. 

Gyulán az első dolgunk az volt, 

hogy megnéztük a híres várat, 

ahol egy nagyon érdekes és 

hasznos bemutatást kaptunk a vár 

és a város történelméről. Aztán 

beleélhettük magunkat a 

középkori életbe, ugyanis 

mindenki beöltözhetett korhű öltözetbe, amelyben „elfoglalhattuk” az 

erősséget, és mindenki kedvére szórakozhatott, fényképezkedhetett.  

 

Este megérkeztünk a Thermal Camping és Motelbe, ahol a szállásunk 

volt. Megvacsoráztunk, és mindenki készült a következő napra, kik pihenéssel, kik pedig 

játékokkal. Másnap esett az eső, de ez sem tudta elrontani a kedvünket, és elindultunk a 

Steigervald Tanyára. Sok állatot megsimogathattunk és lovagolhattunk, az ebéd pedig nagyon 

ízletes szürkemarhapörkölt volt. 

A tanya után visszamentünk a szállásra, és felkészültünk az 

Aquapalota-beli strandolásra, amely nagyon jól sikerült annak 

ellenére, hogy rengetegen voltak rajtunk kívül. A fürdőzés 

után elmentünk a Kézműves Cukrászdába, ahol az ország 

legfinomabb fagyijaiból és sütijeiből csemegézhettünk.  

  



Utána elindultunk a szállásra, ahol vacsoráztunk és szabadidős 

programokon vettünk részt, akinek kedve volt, még egy kicsit 

bulizhatott is. Másnap reggel összepakoltunk, és elhagytuk 

Magyarországot, hogy meglátogassuk Nagyszalontát, Arany 

János szülőhelyét. Itt megnéztük a Csonka-toronyban az Arany 

János Emlékmúzeumot és az Arany Portát, eközben igazi 

felemelő érzésekben és számtalan sok élményben volt részünk.  

Ezután visszaindultunk Eger felé. Berettyóújfalun megálltunk 

még egy isteni menüre a Móló Étteremben. Aztán nevelőtanáraink segítségével mindenki 

hazajuthatott még vasárnap este, hogy kipihenhesse ennek a rendkívül tartalmas és 

felejthetetlen hétvégének a fáradalmait az érettségi szünetben.  
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