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A megszokott szürke hétköznapokat követően eljött egy újabb bennmaradós hétvége. Ez 

alkalommal főképp Egerben ütöttük el az időt. 

 

A pénteki tanítási nap után visszajöttünk ebédelni a 

kollégiumokba, majd pedig délután három órakor 

gyülekeztünk a Pozsonyi úton, ahol elfoglaltuk a 

szobáinkat. A hétvége egy remek önismereti 

foglalkozással indult. A csapatoknak sikerült több 

hatalmas tornyot 

megépítenie pusztán 

egyszerű 

újságpapírokból. A 

feladat először 

nehéznek hangzott, de 

végül kellő kitartással 

és csapatmunkával 

sikerült véghez vinnünk. 18:30-kor megvacsoráztunk, majd 

megkezdtük a felkészülést Mezőberényre. Táncot gyakoroltuk 

és kiválogattuk a közös képeket a PPT- bemutatóhoz is. Eljött 

az alvás ideje. így 22:00 órakor villanyoltás következett és 

mindenki lefeküdt aludni. 

 

 Szombaton a reggeli után nem sokkal elindultunk az 

egri Rác templomba. Megcsodáltuk a nemrégiben 

restaurált templomban a nem mindennapi, csodálatos 

díszítéseket, valamint egy vezető hölgy által kisebb 

betekintést is nyerhettünk a templom történelmi 

múltjába. Ezt követően tettünk egy sétát a 

belvárosban, mivel még elegendő 

időnk volt ebédig. Aki szeretett volna 

venni egy üdítőt vagy épp egy kis 



nassolni valót, az a Dobó téren megtehette. Kicsit élveztük a napsütést a téren, majd pedig 

délután egy órakor megérkeztünk az Expressbe, hogy megegyük az ebédünket. Miután 

mindenki jól lakott ellátogattunk az egri Exithouse ba.  

    Az osztályt három részre bontottuk, három különböző pályán játszottunk egyszerre. Egy óra 

állt rendelkezésünkre hogy kiszabaduljunk a kelepcékből. Végül két csapat is sikerrel járt, a 

harmadik pedig éppen, hogy csak lecsúszott a kijutásról. Nagyon izgalmas rejtvények és 

feladatok vártak ránk odabent. Mindenki nagyon élvezte a kalandot, még a Tanár Úr is. A 

remek szórakozás után visszabuszoztunk a Pozsonyi útra. Tartottunk egy újabb kis gyakorlást 

Mezőberényre. Ezt követően megvacsoráztunk, majd pedig jött a takarodó. 

 

 Vasárnap miután megreggeliztünk rengeteg időt kaptunk, hogy összepakoljunk, rendbe 

szedjük a szobáinkat, 

valamint saját magunkat. 

Ugyanis színházba 

készültünk. Mindenki 

kicsinosította magát, 

megebédeltünk és 

elindultunk Budapestre.   

Pár perccel korábban 

érkeztünk, de legalább 

mindenki tudott annyi 

képet csinálni, amennyit 

csak szeretett volna. 

15:00-kor kezdetét vette 

az előadás az 

Operettszínházban. A 

Menyasszonytánc című 

operettet tekinthettük 

meg. Egy igazán jól 

előadott darab volt. Mély mondanivalókkal, de ugyanakkor humorosan megközelítve mesélt 

el nekünk egy bonyodalmas szerelmi történetet. Véleményem szerint az egyik legjobb darab 

volt, amit eddig néztünk. Este nyolc óra körül már vissza is érkeztünk Egerbe. 

 

Összességében egy jó hétvégével zártuk a hetet. Hasznos időt töltött együtt a kis csapatunk, 

valamint egy remek kulturális élménnyel is gazdagabbak lettünk a színházi előadás által. 
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