
Eger-Mártonháza-Dobsina 

 A 2012. júniusi bennmaradós nagyon izgalmasnak indult, mert a legelső program 

péntek délután paintball volt. Mindenki nagyon várta az eseményt. Az öltözék egy kicsit fura 

és nagy volt Tibin kívül mindenkire. De a játékélményt nem rontotta. Maga az egész nagyon 

vicces volt, sokat nevetgéltünk végig rajta. A legviccesebb a legutolsó játék volt, ahol Imi 

kapott egy nagyot a hátára. 

A paintball után a koliba pizza volt a 
vacsora. A készülődés után szinte 
mindenki már ágyba volt, mert 
másnap reggel korán keltünk, és 
indultunk Szlovákiába. Nagyon szép 
volt a táj, amit útközben 
csodálhattunk. Dia pedig annyira éhes 
volt, hogy elmerült a kalácsos 
zacskóban :).  

 

Én meg csak nevetni tudtam rajta.  

Az első barlang, amit megnéztünk 
Mártonházán, már érdekesnek indult, és 
akkor nevettünk nagyot Gabiékkal, amikor 
nem találtuk a szív alakú 
aragonitképződményt. De végül, az 
idegenvezető nagy nehezen megértette 
velünk, hogy hol van. A dobsinai jégbarlang 
nekem jobban tetszett, nagyon szép volt, 
ahogy csillogott belülről. A barlangok után a 
Szádelői-völgyben gyalogtúráztunk, de én 
nem bírtam, így a pihenőkkel maradtam 
félúton. De, ettől függetlenül nagyon érdekes volt. A völgy után Aggtelekre mentünk 
vacsorázni, ami nagyon finom volt, a levesből még repetáztam is. Utána pedig indultunk 
vissza Egerbe. 

 A vasárnap elég laza napnak indult, kicsivel később kelhettünk. A délelőtti program 
tanuló volt majd egy kis informatikai foglalkozás. Utána Gyuri bácsi féle ebéd, ami után az 
uticél pedig Heves volt. A hevesi programok egyike a fagyizás volt, majd sétálhattunk a 
parkban, végül a sportpályán játszhatott, aki akart, de ők is csak fociztak. A hevesi programok 
után Rico bemutatta nekünk az úton Tarnaörs felé Erket. Én pedig Betti segítségével 
bemutattam a többieknek szülőfalumat. Elsőnek megismertettük a régi malmot, majd 
levittük a csoportot a horgásztóhoz pihenni. 

 Nekem nagyon tetszett ez a bennmaradós, mert finomak voltak az ételek, és sok volt 
a szórakozási lehetőség. Remélem a következő is ilyen jó lesz!                          Lőcsei Dávid 11.t 


