
Rómeó és kecskesajt, Júlia és íjvessző 

Osztályunk felének a hétvégéjét beárnyékolta a hétfő reggeli KRESZ vizsga. De azért 

igyekezett mindenki, a lehető legjobban érezni magát. Tanáraink is elkövettek mindent, 

hogy minden a legnagyobb rendben legyen. 

Péntek este buszra szálltunk és a nekünk, Egrieknek is nagynak 

számító Budapestre mentünk. Nem kell megijedni, nem csak úgy 

céltalanul utaztunk a fővárosba. Célunk nem volt 

kisebb, mint az Operett Színház Rómeó és Júlia című 

előadása, lányok nagy bánatára Bereczki Zoli nélkül. 

Szerintem a fiúk nem bánták, hogy Bereczki nincs, 

ugyanis a táncművész lányok kitettek magukért…! Az 

éjszakába nyúló program végén, Rico barátunk ragadta 

ki remekül a lényeget: „Jó volt ez srácok, de azok a 

csajok…” Ezzel a mondattal tértünk nyugovóra. 

Szombat reggel, már ha a politikusok nem mennek a parlamentbe, akkor majd mi, 

gondolta Murányi tanár úr, tenném hozzá helyesen. A Nemzet Atyáinak munkahelyén 

tett látogatásunk során volt szerencsénk látni, hogy a koronaőrök milyen 

fegyelmezettek, és méltóság teljesek. Példát vehetünk róluk, hogy hogyan viselkedjünk a 

Szent Korona közelében. 

 

Nem volt még elég a monumentális épületek látványából, ezért a közeli Gödöllőre 

mentünk a Grassalkovich kastélyba. A hatalmas építmény telis–tele volt rengeteg 

csodaszép dologgal, drágábbnál-drágább márványokkal, festményekkel. A szabad 

levegőn, még a nagy kertet is körbe jártuk, mi fiúk végig azon gondolkoztunk milyen 

durva lehet itt nyírni a füvet. 



 

Fűnyírásának gondolata után, kicsit mindenki átment mentorba, és kritizálta az X-faktor 

tehetséges énekeseit. Ennek szünetében láthattuk a Kunhegyesi érdekeltségű The 

Borgia zenekart is, és Zolika országos hírű lába is feltűnt a képernyőn. 

Vasárnapi napunk délelőttjét már teljesen átjárta a KRESZ program szelleme. 

(65,75,69,70) Ezeket a kódszámokat csak azok ismerik, akik már KRESZ vizsgáztak… 

Délután újra próbáltuk máshová terelni gondolatainkat, és ebben legjobban Nagyréde 

falucskája segített. Itt kecskefarmon jártunk, kóstolgattuk az egészséges 

kecskesajtot, és a Nagyrédei Zöld Völgy Íjászegyesület pályáján próbálhattuk ki 

mennyire is vagyunk mi magyarok. 

 

Összességében egy tartalmas hétvégét tudhatunk a hátunk mögött. Kicsit hideg volt, de 

fő a jókedv és ezt minden 11T-s tudja. 

Eger, 2011. november 24. 
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