
Sárospataki kirándulás - TeTuTi nyeremény 

Az elmúlt tanévben február 29-én került megrendezésre az Eszterházy 

Károly Egyetem szervezésében a már hagyományosnak mondható 

TeTuTi nevű természettudományi verseny 

legutóbbi fordulója. A matematika, fizika, 

kémia, biológia, informatika és földrajz 

tantárgyak ismereteit igénylő, érdekes 

feladatok megoldása esetenként komoly kihívást jelentett. A jelenlegi 12B 

osztályunkat képviselő hattagú csapatnak végül azonban sikerült maga mögé 

utasítania a keményen küzdő országos ellenfeleket. Nyereményünk egy 

kirándulás lett, teljes körű költségtérítéssel az egész osztályunk részére, az Eszterházy Károly Egyetem 

egyik campusára. A három lehetséges helyszín közül - Eger és Jászberény után - a választás végül 

Sárospatakra esett. 

A kirándulást a koronavírus kapcsán kialakult karaténhelyzet 

miatt el kellett halasztanunk, végül október 2-án került rá sor. 

A busz reggel fél nyolckor indult velünk Sárospatakra, és 9.40-

re ért a szállásunkhoz, amely a Campus oktatást segítő 

tanszállodája volt. Meglepően szép, háromcsillagos 

hotelszobákat felülmúló szállás fogadott minket. A szobák 

kétágyasak voltak, és minden szoba megfelelt minden kényelmi 

szempontok. Egy rossz szavunk sem lehetett, éppen csak wellness 

részlege nem volt a szállodának.  

Programunk az Egyetemen indult, ahol részt vehettünk egy 

előadáson. Az Egyetem egyik oktatója mutatott érdekes 

természettudományos kísérleteket egy rendhagyó óra keretein belül. 

Ezt követően meghallgattuk a Főigazgató Asszony beszédét, 

melyben rengeteg hasznos információt osztott meg velünk a 

Campuson zajló képzési lehetőségekkel kapcsolatban.   Innen 

indultunk ebédelni a Boros Borbár nevű étterembe, ahol egy nagyon 

finom kétfogásos ebéddel vártak bennünket.  

Délutáni programként meglátogattuk a Rákóczi Múzeumot. Nagyon élvezetes volt, először megmértük egy 

kút mélységét egy kísérlet segítségével, majd megnéztük a várat, illetve egy, a Rákóczi családról szóló 



kiállítást. Meglepetésként még sikerült a vár udvarában élő pávákat is megcsodálnunk. Betekintést 

nyerhettünk a korabeli ágyúöntés rejtelmeibe. Ezután délután 18 óráig 

szabadprogramunk volt, mely során néhányan behatóan 

tanulmányoztuk a helyi neves cukrászda kínálatát, mások sétálgattak 

a városban vagy vissza is térhettek a szállodába. A szálloda 

szolgáltatta a hideg vacsorát és reggelit. Nagyon finom volt, és 

választékos. Az este további részében beszélgettünk, kártyáztunk és 

mindenki kényelmesen elfoglalta magát.  

Másnap reggel elhagytuk a szállást, elindultunk Sátoraljaújhelyre, ahol a bobpálya nyújtotta élvezeteket 

sikerült megízlelni. A helyi kilátóból remek fotókat tudtunk 

készíteni a környező tájról. Bár az időjárással alapvetően 

szerencsénk volt, de az előző napi eső kapcsán felázott talajon 

túrázva megközelíthető kis 

tavat, a Tengerszemet nem 

tudtuk megnézni. Azonban 

így is mindenki nagyon jól szórakozott, rengeteget nevettünk, főleg a 

bobozáskor. A kirándulás fáradalmaival elveszített energiát ismét egy 

kiadós ebéd pótolta, mely után buszunk kerekei hazafelé vették az 

irányt.  

Összeségében nagyon jól érezte magát az egész osztály ebben a szokatlan időszakban, különös módon 

szerzett osztálykiránduláson. 
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