
Egy feledhetetlen osztálykirándulás emléke 

 

 

   Amikor szóba jött az osztálykirándulás gondolata, mindenki nagyon kíváncsi volt, hogy hova 

is fogunk menni utolsó évben. Természetesen reménykedtünk benne, hogy valami szép és 

izgalmas helyre jutunk el, de azt álmunkban sem gondoltunk volna, hogy nyolcadik osztályban 

egyből egy két határon túli kirándulásra megyünk. Ugyanis az osztálykirándulás célpontja nem 

más volt, mint Szlovénia illetve Olaszország. 

   A kirándulás önmagában két napos volt. Az indulás napján hajnali fél 5 körül kezdtünk el 

gyülekezni a helyi pláza parkolójában. Amíg a többiekre, illetve a buszra várakoztunk, 

csapatokba verődve beszélgettünk. Amint megjött a jármű, megrohamoztuk, hogy mindenki 

megtalálja magának a megfelelő helyet. Én, illetve Janka, Rebeka, Klau és Luca 8 év után 

először ülhettünk leghátul az ötös helyen. Már maga a buszozás is rendkívül jó hangulatban 

telt. Beszélgettünk, hangoskodtunk, szórakoztunk, énekeltünk.  

Első tényleges megállónk Szlovéniában volt, ahol el lehetett menni mosdóba, kicsit 

vásárolgatni és fényképezkedni. A busz indulásáig leültünk egy padra, és ott beszélgettünk. Az 

utunk ezután a csodás Olaszországba vezetett. Olaszország, habár gyönyörű és egyszerűen 

elképesztő, de elég szűkös utcái vannak. Triesztben megnéztük a tengert, és sétáltunk egy kicsit 

a parton. Ezt követően egy cseppkőbarlangba, nevezetesen a Skocjani-barlangba vitt az utunk. 

A barlang csodálatos volt. Az elején egy szűk folyosón kellett mennünk, de utána az egész 

kiszélesedett, és megpillanthattuk a csodás barlangbelsőt, melynek elképesztő mélységei 

voltak. A következő állomás egy világháborús temető volt, amely számos magyar katona végső 

nyughelyéül szolgált. Itt koszorút helyeztünk el a magyar hősök tiszteletére, illőn 

megemlékeztünk a világháború elesettjeiről.  



 

Miután leróttuk kegyeletünket, Doberdóba mentünk, ahol számos lövészárkot 

megtekinthettünk, illetve felmentünk a hegy tetejére, ahonnan csodás kilátás nyílt a gyönyörű 

dimbes-dombos tájra. Ezek után ellátogattunk a Magyar Kápolnához, ahol ismét koszorúztunk. 

Még mielőtt a szállásunkra értünk volna, kaptunk egy kis kikapcsolódási lehetőséget, és 

elmentünk a közelben lévő plázához nézelődni, illetve vásárolni. Egy helyi kollégiumban volt 

a szállásunk. A Fannival és a Jankával osztoztam egy szobán, ugyanis hármasával lehetett egy 

szobába lenni. A tisztálkodás után mindenki összegyűlt a szobánkba, rengeteget beszélgettünk 

és nevettünk. Miután a társaság elkezdett szétszéledni, még felmentünk a fölöttünk lévő 

emeletre a Rebekáék szobájába beszélgetni. Amikor az osztályfőnökünk takarodót fújt, 

mindenki elment a saját szobájába, de csak nem jött álom a szemünkre. Még telefonon 

beszélgettünk egymással, illetve kidugtuk a fejünket a folyosókra, és ott társalogtunk. Az este 

ezután nem várt izgalmakkal lepett meg minket. Mivel már nem volt kedvünk a folyosón 

ácsorogni, így átmentünk a lányokkal a mellettünk lévő szobába lévő fiúkhoz beszélgetni. A 

szobába bent volt a Levente, az Ákos és a Polgár Dávid. Leültünk és sokat beszélgettünk és 

szórakoztunk, ám amikor ki akartunk menni, hogy most már visszamegyünk a szobánkba, nem 

tudtunk kimenni, ugyanis beletört a zár. Innentől kezdve azon voltunk, hogy kijussunk. 

Áthívtuk a szomszéd szobában lévő Valtiékat, hogy segítsenek kijutni innen, de nem mentünk 

semmire. A próbálkozást viszont a felnőttek is megneszelték, így már ők is lejöttek, de hiába 

próbálkoztak, csak nem szabadultunk ki. Már mindannyian nagyon fáradtak voltunk, és csak 

ültünk az ágyon, mígnem hajnali 3 magasságában külsős segítséggel be nem törték az ajtót, így 

kijutottunk. A kalandos éjszaka után remekül esett az alvás, annak ellenére is, hogy igen keveset 

tudtunk csak pihenni. 



   A másnap komoly sétával indult, ugyanis miután busszal felvittek minket egy elég meredek 

és szűk hegyoldalon, várt ránk egy 20 perces séta egy iszonyatosan meredek emelkedőn, míg 

fel nem értünk a Javorcai Szentlélek kápolnához. Mielőtt bementünk volna a kápolnába, 

leültünk a lépcsőre, hogy egy kicsit kifújjuk magunkat.  

 

A kilátás valami mesés volt. Ahogy az irdatlan magasságokba szökő hegyek körülvettek 

minket, az csodás volt, egyszerűen leírhatatlan látvány. Miután mindenki felért, bementünk a 

kápolnába, ahol egy ima után a Luca örvendeztetett meg minket egy gyönyörű szép énekkel. 

Mielőtt lementünk volna, még körbejártuk a kápolnát, melyet a frontról visszatérő katonák 

építettek. Miután leértünk a dombról, elsétáltunk egy a közelben lévő katonai bunkerhoz, ahol 

az volt a feladat, hogy bementünk, és meg kellett találni a másik kijáratot, ami nem volt 

egyszerű dolog, tekintve mennyi kanyargós zsákutca volt benne. Ezután buszra szálltunk, és az 

Isonzó-folyó mellett vezetett az utunk, majd egy gyönyörű, szerpentines hegyen át mentünk 

tovább. A következő állomásunk a Boka-vízeséshez vezetett. A vízesés feletti kis hidakon 



kellett közlekedni, ahol bár szűkösen, de elfértünk. Amikor elértünk a végéhez és elindultunk 

visszafele, boldogan vettük tudomásul, hogy a nyugdíjas csoport, ami velünk szemben jön, 

bizony magyarokból áll. Nagyon jó volt Magyarországon kívül is összefutni magyar ajkú 

emberekkel. Ezután ellátogattunk kirándulásunk utolsó állomására, a Bledi-tóhoz.  A tó nagyon 

szép volt, le is mentünk a partjára, hogy fotókat csináljunk, majd ezután néhányan összeálltunk, 

és elmentünk keresni egy élelmiszerboltot, ahol vettünk innivalót, fagyit illetve egyéb 

nyalánkságokat. Nem maradt hát más dolgunk, mint felszállni a buszra és hazautazni. 

   A hazafele tartó út még vidámabban telt. Énekeltünk, nézelődtünk, beszélgettünk az útról, 

illetve egyéb más témákról is. Volt egy kisebb megállás nem messze a határtól, de még ez sem 

szegte kedvünket, ugyanolyan vidámak voltunk, mint eddig. Este 10 óra körül érkeztünk meg, 

a szülők akkor már ott vártak a parkolóban. Miután összeszedtük a csomagjainkat, és 

elbúcsúztunk egymástól, mindenki hazament kipihenni ezt az elképesztő kirándulást. 

    Véleményem szerint ez volt az eddigi legjobb és sajnos legutolsó osztálykirándulásunk. Úgy 

gondolom, ez egy csodálatos emlék marad mindenki számára, egyfajta lezárás, az utolsó közös 

kirándulásunk. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen gyönyörű helyekre eljutunk, és 

ilyen fantasztikus kirándulásunk lesz. Tudom, hogy ezen túl mindig örömmel és szeretettel telve 

fogunk visszaemlékezni erre az elképesztő közös utazásra. 
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