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Péntek: 

Hol is kezdjük el. Péntek reggel már kezdtük érezni a bennmaradós 
hétvége közeledtét, kicsit rossz kedvünk volt, mert nem mehettünk 

haza. Az órák után mindenki visszaindult a koliba, hogy végleg ösz-

szepakoljuk a cuccainkat a hétvégére. 15:30 körül megérkezett Krisz-

tián bácsi a lányokkal és Nagy Ilona tanárnővel. Ekkor tanár úr kiosz-
totta a feladatokat és megkezdtük a buszba való bepakolást, ezek után 

még mindenki elmehetett a mosdóba indulás előtt. Ezek után elindul-

tunk Vizsolyba. 

Vizsolyba érkezve megpillantottuk a szállásunkat és egy kicsit meg-

rémültünk. Ez után nagyobb sokk ért minket mikor láttuk, hogy a 
szobákban nincs fűtés. Gyors lepakolás után elindultunk vacsorázni, a 

vacsora pedig krumligulyás volt és palacsinta, melyből sokat repetáz-

tunk. Utána visszamentünk a szálláshelyre és megkezdődött a szabad-
idős tevékenységünk, amit mi ketten focizás formájában töltöttünk el, 

amiben Murányi tanár úr is lelkesen részt vett. Fél tíz után megindult 

a takarodóra való felkészülés, és tíz órakor megtörtént a takarodó. 

Szombat: 

Reggel az ébresztő után mindenki majd megfagyott, és ezért mindenki 

gyorsan összekapta magát. Ezt követően megindultunk reggelizni, a 

reggelink pedig főtt virsli volt mustárral és ketchuppal, kenyérrel és 
teával. Reggeli után Daruka Misi bácsi beavatott minket az ólombetű 

öntésének rejtelmeibe, amit mindenki nagyon élvezett. Sajnos egy-

szerre csak kevés ember fért oda, ezért a többiek addig szabadidős 
tevékenységet folytattak, amit mindenki nagy lelkesedéssel csinált. A 

betűöntés után beszélgettünk egy nagy körbe ülve, Misi bácsi pedig 

régi használati tárgyakat mutatott nekünk. A beszélgetés után ebédel-

tünk, az ebéd mindenkinek nagyon ízlett. A fiúk többször is repetáz-
tak. Az ebéd befejeztével még egy kis szabadidőt kaptunk, és végül 

elérkezett a kenyérlángos sütésének az ideje. 

Ezek után visszamentünk a szállásra és bepakoltunk a buszba, aztán 

elindultunk Pusztafaluba. A megérkezés után gyorsan lepakoltunk 

aztán vacsoráztunk. Bár a vacsora sok embernek nem nyerte el tetszé-
sét. A vacsora végeztével szabadidős tevékenységeket folytathattunk 

ismét. Először fociztunk, aztán pedig a sötétben bújócskáztunk, amit 

mindenki nagyon élvezett, már aki játszott. Itt már a szobákban nem a 

hideg, hanem a forróság járt, bár ez jobb volt, mint a hideg. Ezen az 

estén láttuk elsőnek Murányi tanár urat aludni. 

Vasárnap: 

Tanár úr minket, fiúkat már 6:20 kor ébresztett, hogy az azelőtti esté-

ről megmaradt rántott húst elfogyasszuk. Ezek után összepakoltunk és 

rendezkedtünk, és elindultunk túrázni Szlovák területre az Izra tóhoz. 

A tóhoz érve mindenkinek ismét szabadidős tevékenység járt, ahol 

körbejártuk a tavat. Majd visszaindultunk Pusztafaluba és bepakol-
tunk a buszba és elindultunk Sárospatakra ebédelni, ahol ismét finom 

ebéd várt minket. Aztán elindultunk a sátoraljaújhelyi kalandparkba, 

ahol Magyarország legnagyobb magashegyi libegőjével utaztunk, 

hogy fent a csodálatos kilátásban gyönyörködhessünk. Majd vissza-
szálltunk a buszba és elindultunk vissza Egerbe. Először a Pozsonyira 

érkeztünk meg, és mi fiúk szálltunk ki elsőként, majd pizza vacsorán-



 

 

kat fogyaszthattuk el a szobánkban. 

Összegzés: 

Véleményem szerint idáig ez volt a legjobb benn maradós hétvége 

ebben, sőt az előző év bennmaradósait összevetve is. A sok szabad-
időt mindenki nagyon élvezte. Szeretnénk, ha szabadidőnk ezek után 

is sok lehetne. Köszönettel Nagy Gábor, alias Arnold 

-Szabó Károly: Nekem eddig ez volt a legjobb bennmaradós hétvége, 

ezt élveztem eddig a legjobban, és észrevételeim szerint mindenki így 

van ezzel. Nagyon jó volt az, hogy sok szabadidőt kaptunk. Nagyon 
szépen köszönöm az egész osztály nevében a nevelőtanárainknak, az 

osztályfőnökünknek és Krisztián bácsinak. 

 

 


