
Osztálykirándulási élménybeszámoló 

A Nagy Háború emlékhelyeinek felkeresése az olasz fronton  

a 100 éves évforduló alkalmából 

A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 8. b osztálya 2015.05.09-én 

(szombaton) indult el a már rég’ várt kirándulásra, melyet Illés Csaba osztályfőnök és Horváth 

Csaba SZM-elnök szervezett.  

Hajnali 5 órakor indultunk el a Zala Pláza parkolójából. A 75-ös főúton közelítettük meg a 

határt, amit Rédicsen léptünk át. Az Isonzó völgyébe vezető út körülbelül 6 órát tett ki. Miután 

átértünk Olaszországba, Trieszt fele vettük az irányt, ahol a csodálatos táj és az Adriai-tenger 

gyönyörködtette a szemünket. Sajnos nem időzhettünk ott sokat, mivel rengeteg látnivaló várt 

még minket.  

 

Elutaztunk a Skocjani-cseppkőbarlangba, a szlovén idegenvezetőnkkel, Patyi Zoltánnal 

végigjártuk ezt a természeti csodát, ami követte egy földalatti folyó útját. Találkoztunk egy 

Budapestről érkezett magyar gimnazista csoporttal is, akikkel pár szót váltottunk. 



Meglátogattuk az első világháborús Osztrák-magyar Katonai Temetőt, több mint 7000 elesett 

katona hamva lett itt elhelyezve örök nyugalomra. Az ott állított kopjafa mellé elhelyeztünk egy 

koszorút, tiszteletünket kifejezve megköszöntük a hősi halottaknak, hogy az életüket adták 

hazánkért. Ezen a helyen 2014-ben Ferenc pápa imádkozott az elesettekért és családjaikért. 

 

Felmentünk a Doberdói-nagyhegyre is, ahol egy 1916-ban emelt kereszt áll a hegycsúcson. 

Egy koszorút helyeztünk el a kereszt mellé. Állítólag ez a hegy 100 éve még 15 méterrel 

magasabb volt, csak a világháborús bombák lepusztították. 

Ezután egy – az első világháborúban harcoló magyarok által épített - kápolna felé vettük az 

irányt. A doberdói Magyar Kápolna az isonzói csatákban elhunyt hősöknek állít emléket. Mi is 

elmondtunk egy imát a távol hazájuktól idegen földben nyugvó magyar katonákért, és 

elhelyeztük a koszorúnkat. 

Sajnos a felhők mögött már lemenőben volt a nap, ezért Gorizián, Zalaegerszeg testvérvárosán 

áthaladva a Nova Gorica-i szállásunkra indultunk. Este összegyűltünk egy szobában, és ott 

beszélgettünk egymással.  



 

Másnapra sem fogytunk ki a programokból. Az Isonzó völgyében indultunk el Szlovénia 

belseje felé. Tolmin közelében, a több mint 2000 méter magas Jávorca-hegy ormán szintén 

magyar katonák által emelt kápolnát szemléltünk meg, miután felküzdöttük magunkat a hosszú, 

meredek hegyi úton. Belül a kápolna falán lévő tölgyfa burkolatra felégették az elesett katonák 

neveit. Kívül az akkori Osztrák-Magyar Monarchia összes tartományának címerét láthattuk. A 

hegyről lefele úton egy földalatti labirintusban, első világháborús bunkerben tettük próbára 

magunkat. 

A lassú úton Magyarország fele a gyönyörű szerpentines Vrsic-hágón hágtunk át, majd a 

smaragdzöld Isonzó-folyó útját követve, egy csodálatos vízesés mellett haladtunk el, s végül a 

Bledi-tó partján sétálva gyönyörködtettük a szemünket. 

A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 8.b osztályos tanulói egy 

felhőtlen, maradandó kirándulásnak örvendhettek. 
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