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   Pénteken a hatodik óra után az iskolabusszal visszajött az egész osztály a Pozsonyi útra, és itt 

megebédelt. Bocsi tanár úr kiadta a szobákat a lányoknak, hogy átöltözhessenek, és indultunk is paint 

ballozni. 

  Gyalog közelítettük meg a pályát, ahol már vártak ránk. Elsősorban mindenki kapott megfelelő 

öltözéket, a lányok még védőmellényt is. Azután elmagyarázták a játékszabályokat, és körbevezettek 

minket a pályán. Felhívták a figyelmünket, hogy még véletlenül se vegyük le a védőmaszkot, mert az 

veszélyes lehet. Mindenki választott fegyvert és maszkot. Ezután felvettük a golyókat, először száz 

darabot. Bocsi tanár úr választott két csapatkapitányt, azok két csapatot.  Egyik csapat sárga volt, a 

másik piros. Igyekeztünk egyenlő erejű csapatokat összeállítani, azt hiszem nagyjából sikerült. 

 

Kezdődhetett az első játék, aminek az volt a célja, hogy a csapatok tagjai az ellenfél összes játékosát 

kilőjék. Csak a testet és fejet találó lövések esetén kellett kiállni, szóval jó sokáig eltartott. A sárga 

csapat nyerte az első kört. Az osztály fele már itt ellőtte a kapott lőszert. A következő adaggal már 

mindenki takarékosabban bánt. Megközelítőleg olyan öt-hat játékot játszottunk a végéig. Nagyon 

szórakoztató volt mindenki számára. 



Utána még kinn a pályán kaptunk vacsorát, ami paprikás krumpli volt. A vacsora után összeszedtük a 

cuccainkat és elindultunk vissza a kollégiumba. Későn értünk vissza, így már csak zuhanyoztunk és 

készültünk a takarodóra. Tíz órakor volt villanyoltás. 

Másnap reggel hat negyvenötkor volt ébresztő, és hétkor volt reggeli. Nyolc órától az osztályfőnök 

tartott nekünk két magyar órát. Tíztől focimeccset játszottunk a kollégium mögötti pályán. 

Tizenegytől történelem témazáró felkészítés volt. Déltől kiselőadás, aztán az osztály tagjai 

elpróbálták és bemutatták azt a produkciót, amivel a hét végén mennek majd Nyíregyházára. (VI. 

világvándor Találkozó.) Egy óra után ebéd volt, majd cukrászdába mentünk. Miután mindenki teleette 

magát süteménnyel, megnéztük a Palóc Múzeumot, és megvettük a jegyeket az esti mozielőadásra.  

Visszamentünk a kollégiumba és ott játszottunk egy szellemi vetélkedőt. A tanár úr állította össze és 

az osztályt hat csapatra 

bontotta ehhez. Vacsora hatkor 

volt a kollégiumban (Kék Lagúna 

étterem). Héttől az osztály 

moziban volt, aztán már csak a 

zuhanyzás és a fekvés volt hátra 

aznap. 

Vasárnap reggeli után 

összepakoltunk, és elindultunk 

az egri strandra. Kilenctől 

háromnegyed tizenkettőig 

élveztük a jó időt. Fél egyre 

készült el mindenki, ekkor 

visszaindultunk a kollégiumba. 

Negyed kettőkor ebédeltünk, 

aztán hazaindulhatott mindenki. 
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