
Nyíregyházi bennmaradós hétvége 

Az idei év első AJTP hétvégéjére 2013.09.20-22.-e között került sor. A program péntek 

délután egy tanulószobával kezdődött, amit egy vidám vetélkedő következett, ahol az 

előző erdélyi kiránduláshoz kapcsolódó kérdések merültek fel. Motiváló volt, hogy a 

nyertes csapat jutalma fejenként egy-egy tábla csoki volt. Eztán vacsoráztunk, majd 

megnéztük az „Erőszakik’’ című filmet, ami mindenkinek igazán tetszett.  

Másnap reggeli után elindultunk busszal Nyíregyházára. Mikor odaértünk, 

meglátogattuk a Jósa András Múzeumot, majd egy hosszabb városnézés vette 

kezdetét.  

Ezen a túrán megnéztük többek közt a Bessenyei teret, a Benczúr - és Kossuth teret, a 

Színházat, a Megyeházat és a Katolikus templomot. Az ebéd után a Sóstó Zoo 

Állatparkba vitt az utunk, ahol számtalan érdekes állatot láthattunk, mint például 

páviánokat, oroszlánokat, medvéket, hüllőket, kétéltűeket, trópusi madarakat. Talán 

a legjobbak, a pingvinek voltak, akik egy látványos úszóversennyel köszöntöttek 

minket, de az oroszlánfóka is lenyűgözött mindenkit akrobatikus mutatványaival. A 

feledhetetlen állatkerti látogatás után focimeccs kezdődött a Zrínyi Ilona Gimnázium 



kollégiumának igazán jól felszerelt tornatermében, ahol mindenki levezethette fölös 

energiáit. Akik nem fociztak, azok lélekben támogatták a focistákat a lelátóról. A 

meccs végére mindenki kellően elfáradt, így nem volt kérdéses, hogy mikor alszunk el. 

Másnap a reggeli után kitakarítottuk a szobákat, összeszedtük a cuccainkat, majd 

elindultunk a várva-várt pancsolásra az Aquarius Élményfürdőbe. Azt hiszem, bátran 

kijelenthetem, hogy ez volt a hétvége legizgalmasabb része. Itt megközelítőleg négy 

teljes órát töltöttünk, főleg a vízi csúszdák és a hullámmedence környékén. Mindenki 

élvezte a csúszdázást, viszont voltak olyanok, akik inkább a pihentetőbb részét 

választották a dolgoknak. Több osztálytársunk például a szaunában vagy a 

gőzfürdőben töltötte ideje legjavát, mások viszont a termálvizes medencékben 

pihentették meg fáradt tagjaikat. Miután kellően kiáztattuk magunkat, ideje volt 

ebédelni, azt követően visszaindulni Egerbe a Pozsonyi úti Kollégiumba, ahol még egy 

rövid tanulószoba várt, de ez sem szeghette senki kedvét, ugyanis a vacsorára kapott 

pizza mindenkit kárpótolt és ezzel véget ért a program.  

Készítette: Kalanovics Attila 11.a 


