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 Hétvégi programunkat a 

péntek délutáni 

tanulószobával indítottuk, 

majd nem sokkal azután 

egy abortusz ellenes 

előadást hallgattunk végig, 

nagyon érdekes volt. Mikor 

vége lett az előadásnak, 

megvacsoráztunk. A 

vacsora milánói 

sertésborda volt, és ez mindenkinek nagyon ízlett. Vacsora után 

elmentünk a moziba. A film mindenkinek nagyon tetszett. 

Mindezek után tizenegyre visszaérkeztünk a Pozsonyi úti 

Kollégiumba. Mindenki lezuhanyozott és utána jöhetett a 

takarodó. 

Másnap reggel az ébresztő után, ami nyolc órakor volt, 

igyekeztünk le reggelizni. A reggeli tojásrántotta volt és ezt is 

megettük. Mindezek után jöhetett a géptermi tanulószoba, ahol az 

informatika házi feladatokat lehetett elvégezni. Mikor vége lett a 

foglalkozásnak, mindenki sietett a boltba, persze csak tanári 

engedéllyel, nassolni valót vásárolni, hiszen egy filmvetítés 

következett. Egy 1980-as évekbeli, elgondolkodtató filmet 

néztünk meg. Mindenki szerint nagyon érdekes film volt. 

Következett az ebéd, majd indultunk is paintballozni. Ez a 

program kihozta a csapat harcos énjét, és kicsit ki tudtunk 

szakadni a mai világból. Majdnem mindenki szereti az osztályból 

a paintballt. 



 

  Takarodó előtt 

volt egy 2017-

2018-as 

programismertető, 

tanár úr és tanárnő 

elmesélte nekünk 

az elkövetkezendő 

bennmaradós 

hétvégék 

programját. 

Belevették kicsit a mi elképzeléseinket is. Vacsoráztunk és 

jöhetett a szombat esti takarodó.  

Vasárnap az ébresztő után gyorsan elkészültünk és mindenki 

sietett le reggelizni. A következő program az Eger vári kazamata 

kiállítás megtekintése volt. Itt megtudtuk, hogy hogyan működött 

egy ágyú és azt is, hogy a törökök hogyan ástak alagutakat az egri 

vár falába. Nagyon érdekes kiállítás volt és nagyon tetszett az 

egész osztálynak.  

Visszamentünk ezután a kollégiumba, 

ahol megebédeltünk és összepakoltuk a 

dolgainkat és felkészültünk a lazításra 

és a fürdésre. Az ebéd után indultunk is 

a Hotel Eger wellness részlegébe. 

Szaunáztunk, gőzfürdőztünk és 

ellazultunk a jakuzziban. Körülbelül 

három órát töltöttünk itt, és tényleg mindenki nagyon élvezte. 

Mindezek után irány vissza a kollégiumba, ahol megkaptuk a 

vacsorát. Ezzel 18:00-kor véget ért a program. 

Ez az egri hétvége mindent tartalmazott egyben, volt benne 

tanulás, érdekességek, játékok és wellness. Összességében nagyon 

jó volt ez a hétvége, és már várjuk a következőt. 
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