
Egri kirándulás 

2012. szeptember 25-én esős, szeles napra ébredtünk. „Jó idő lesz!”- gondoltam 
magamban, hiszen megyünk kirándulni. Már nagyon vártam ezt a kirándulást, hiszen Eger az 
egyik kedvenc városom.  

Egyik kedves Támogatónk autóbuszt és kollégája személyében idegenvezetőt is 
biztosított erre a napra.  

Gyülekező az Örs Vezér téren volt megbeszélve, mindenki időben pontosan érkezett. 
Kicsit összehúzva magunkat (fújt a szél) örvendeztünk egymásnak a buszmegállóban. Végül 
is a szélnek köszönhettük, hogy elvitte felőlünk a felhőket és napsütésben indulhattunk el az 
útra.  Azt hiszem, tagtársaim nevében is mondhatom, hogy nagyon kellemes volt az utazás, 
mindenki megtalálta beszélgető partnerét és Idegenvezetőnk is tartott egy kis beszámolót, az 
egri nevezetességek történetéről. Programunkban szerepelt a Bazilika, majd az Érseki Palota 
megtekintése, ebéd, majd délután várlátogatás. 

Délelőtt 10 óra körül érkeztünk meg a történelmi városba, szerencsénkre ott is éppen 
kisütött a nap, mikor leszálltunk a buszról. Első utunk a Bazilikához vezetett. Valahányszor 
Egerben járok, mindig megcsodálom ezt a hatalmas templomot. Bementünk. Szerintem a 
társaság nagy része már járt itt, mégis a hely szelleméhez méltó meghittséggel néztünk körül, 
többen mécsest is gyújtottunk szeretteinkért. A Bazilikából kijövet az Érseki Palota felé 
indultunk, ahol színvonalas idegenvezetés keretében megtekinthettük a palota kincseit, érseki, 
püspöki öltözeteket és ékszereket és végül a kertet, amelyet egy gyönyörű Szent Erzsébet 
szobor ékesít. 

Hamar eltelt a délelőtt, Támogatónk jóvoltából ebédet is kaptunk a Vörös Rák 
étteremben, ami, mint kiderült, a régi Helyőrségi Klubban várja éhes vendégeit. Lassan, de 
biztosan mindenki hozzájutott ebédjéhez, amit szintén jó hangulatban fogyasztottunk el.  

A délutáni program a várlátogatással folytatódott, ami nem volt kötelező, mégis sokan 
választották. Voltak akik, csak sétálgatni, kávézni, nézelődni szerettek volna a Széchenyi 
utcán, vagy a Dobó téren és környékén, mint például én is. Ezen a délutánon újra rájöttem, 
hogy mennyire szeretem ezt a várost és elgondolkodtam rajta, ha újra kezdhetném, itt 
szeretnék diák lenni! Délután 4 óra körül, kicsit fáradtan, de sok-sok élménnyel gazdagodva 
indultunk vissza Budapestre. 

Összegezve: Egerbe menni jó, Egerben lenni jó, legyen tél, vagy nyár, vagy sár, vagy 
hó! Elnézést a „költői vénámért”, de így érzem és remélem, még nagyon sokszor eljutok, 
eljutunk ide. Egy nagyon kellemes, szép napot tölthettünk itt el együtt, köszönet érte 
Támogatónknak, idegenvezetőknek Kingának és a gépkocsivezetőnknek, Jánosnak! 

        Kovács Marianna 

A kirándulás néhány képe megtalálható a Honlap/Galéria rovatban!  


