
Bogács-Eger 

Az idei nyáron is lehetőségünk nyílt arra, hogy Bogácson tölthessenek a fiuk 

négy napot.  

Június 26-án hajnalban elindult a csapat, kissé fáradtan, mert izgatottak voltak 

az utazás miatt, és éjjel igen csak keveset aludtak. Mire Szegedre értünk már 

mindenki felélénkült. Az Egerbe tartó buszon kényelmesen elhelyezkedtünk, és 

az utazás megkezdésével előkerültek a táskákból a szendvicsek. A szendvicsek 

elfogyasztása közben a fiúk azt latolgatták hogyan is fog eltelni ez a négy nap, 

mindenki a fürdőt várta a legnagyobb lelkesedéssel.  

Egerbe érve átszálltunk a bogácsi buszra és folytattuk utunkat a cél felé. A 

szállásra érkezve, (ami kettő faház volt emeletes ágyakkal) ledobálták táskáikat, 

és megbeszélték ki hol fog aludni. Következő mondatuk már az volt mikor 

eszünk, éhen halok, korog a gyomrom. Érdeklődtünk, elindultunk megnézni hol 

kaphatna csapatunk barátságos áron egy jó ebédet. Útba is igazítottak 

bennünket. A fiúk a kínálatból a rántott szelet mellet döntöttek, mivel azonban 

mindenki nagyon éhes volt, kérték ehessenek itt. Mindenki jól lakott, mert 

akkora adagot kaptak a fiatalok, hogy többen nem is bírtak vele. Elcsomagolták 

nekünk, így este vacsoránál elfogyasztották a gyerekek. Ezután elindultunk 

sétálni, ismerkedtünk a környékkel, és megmásztunk egy-két dombot.  

 

Második nap strandé volt a főszerep. Ezt a napot várták a fiatalok legjobban. 

Jegyek megvásárlása után, felderítették a terepet, és meg kezdődhetett az egész 

napos lubickolás. A strandnak 3db csúszdája is volt, a fiúk azt mondták, ez 

főnyeremény. A víztől és a sok csúszdázástól gyorsan megéheztek az egyébként 

is mindig éhes gyermekeink. A finom ebéd és egy hűsítő fagyi elfogyasztása 

után folytatódót az estig tartó fürdőzés. A napot egy közös esti palacsintázás 

zárta, amit mi sütöttünk. Még a strandon megbeszéltük, hogy 4-5 palacsinta 

árából mi annyit készítünk, hogy mindenki jól lakhat.  



Harmadik nap elindultunk megtekinteni Eger nevezetességeit. Sétánkat 

várlátogatással kezdtük. Az Egri vár a török seregek felett 1552-ben aratott 

diadalról híres. Az udvar és a bástyák körbe járása során, megnéztük Gárdonyi 

Géza sírját, felelevenítettük, miről is szól az Egri csillagok. 

Az egri vár története kiállítást a börtön kiállítás követte, ami egy pincében van, 

ezért kellemesen hűs volt a levegő. Nagyon érdekes dolgokat láthattak 

fiataljaink, sok-sok fotót készítettek, itt egy kicsit tovább elidőztünk. Az 

időszaki kiállításon megtekinthettünk az Egri csillagok című filmből egy 

részletett. A vár látogatás végeztével a mi fiainknak már megint korgott a 

gyomra, így ebéd után néztünk. A kánikula még mindig tombolt, egy hűsítő 

fagylalt után a fiúk úgy döntöttek, hogy mára elég a kultúrából, utazzunk vissza 

a szálláshelyre. Menet közben még megtekintettük a Bazilikát. Visszaérve a 

szálláshelyre mindenki pihent egy kicsit, majd készülődtünk az esti 

szalonnasütéshez. Sütögetés közben sokat beszélgettünk, nevetgéltünk, nagyon 

kellemes este volt.  

A haza utazás napja rossz idővel indult, míg pakoltunk és takarítottunk, szakadt 

az eső. A busz indulására kisütött a nap, fülledt meleg lett. Egerben, míg vártuk 

a szegedi buszt, ismét a hűsítő fagyi győzött. Mivel Szegeden jó sokat kellett 

várni a palotai busz indulásáig, bőven belefért egy esti hamburgerezés, fagyizás. 

A haza tartó buszon már nagyon fáradt, és elgyötört volt a társaság, legtöbbjük 

el is aludt.   

 

 

 


