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 Idén, utoljára az osztályunk közösen útnak indult egy utolsó kirándulásra, 

Olaszországba és Szlovéniába. Szombat kora hajnalban találkoztunk a Zala plaza parkolójában. 

Hajnali fél ötkor mindenki nagyon álmos volt még, de mi már izgatottan vártuk, hogy 

megérkezzen a busz, bepakoljuk a csomagjainkat, és kiguruljunk a parkolóból. Hamar találtunk 

helyet magunknak a buszon, és kényelmesen elhelyezkedtünk a hosszú útra. 

 Még Magyarországon jártunk, de már elkészültek az első fényképek, amik tükrözték jó 

kedvünket. Pár helyen megálltunk, felvettük a kísérőket, és Rédicsnél átléptük hazánk határát. 

Lendván csatlakozott hozzánk az idegenvezetőnk, Patyi Zoltán. Immár teljes volt a létszám. 

 Első állomásunk Trojane volt. Nem nagy és híres város, valójában egy pihenőhely, ahol 

meg is lehet szállni, enni, vásárolni, nézelődni lehet, és persze mosdó is van. Megkóstoltuk a 

fánkot, ami helyi különlegesség, és sokféle ízesítésben kapható. Folytattuk utunkat Trieszt felé. 

Ahogy egyre közeledtük, megpillantottuk az Adriai-tenger türkizkék csillámló kék habjait. A 

parton rengeteg képet készítettünk, és lemásztunk a sziklákon a vízhez. Sajnos kevés időnk volt 

gyönyörködni a tengerben, mert tovább kellett mennünk a következő megállónkhoz, a 

Skocjani-barlanghoz. A 3 km-es utat másfél óra alatt tettük meg, az ember azt hinné, hogy 

valami filmbéli díszletbe csöppent, pedig ez egy valóságos, létező hely: egy hatalmas barlang, 

amit a “földalatti Grand Canyon” néven emleget a világ.  

 



 

Az Isonzó völgyében lévő első világháborús katonatemetőhöz buszoztunk tovább. Több 

száz magyar katona sírja tárult a szemünk elé, akik a Nagy Háborúban az Osztrák-Magyar 

Monarchia oldalán harcoltak. Megemlékeztünk róluk, és megkoszorúztuk az emlékhelyet. Egy 

háborús csatahelyet is megtekintettünk a Doberdói-fennsíkon. Láthattuk, hol harcoltak őseink 

az olasz katonák ellen, és beállhattunk mi is a lövészárkokba, ahol egykoron ők küzdöttek 

életükért és a hazáért. Az elesetteknek állított emlékhelyet itt is ünnepélyesen megkoszorúztuk. 

A közelben volt egy magyar kápolna, amelyet Szent Benedeknek, Európa védőszentjének a 

tiszteletére és az isonzói csatákban elesett hősök emlékére építettek. Itt is leróttuk tiszteletünket, 

és közösen elmondtunk egy imát. Elmentünk egy bevásárlóközpontba, ahol feltankoltuk a 

készleteinket, megvettük magunknak a másnapi ennivalót, valamint körbenéztünk az 

üzletekben. A nap végén elértünk a szállásunkhoz, Nova Goricába, egy kollégiumhoz. 

Beosztották a szobáinkat, amit gyorsan el is foglaltunk, majd mindenki - amilyen hamar csak 

tudott - elment megmosdani. Egy szobában összegyűlt az egész osztályunk, és együtt 

szórakoztunk jó sokáig, mikor szólt az osztályfőnökünk, hogy ideje lenne lepihennünk. Mi 

észre se vettük, hogy éjszakába nyúlt már az idő, így hát kénytelenek voltunk visszatérni a saját 

helyünkre.   

 



Másnap reggel korán felkeltünk, és fél 8-kor indultunk tovább. Az Isonzó-folyó partja 

mellett haladtunk, míg elérkeztünk Tolminba, ahonnan két kisbusszal szállítottak minket föl 

egy hegyre. Onnan még nagyjából 20 percet sétáltunk föl a Javorcai Szentlélek kápolnához. 

Megtudtuk, hogy az ott harcoló katonák építették arra a gyönyörű helyre. Mikor vissza 

lesétáltunk, egy közeli katonai bunkerbe mentünk be. Kis zseblámpákkal és a telefonjaink 

vakujával világítottunk odabent. Az egész egy sötét nyirkos labirintus volt, kicsit 

hátborzongató, de mindenki nagy élvezettel kutatta a labirintus végén rejtőző kijáratot. Innen 

utaztunk tovább a buszunkkal, feltörtünk az ég felé egy hatalmas hágón az Alpok hegyei közt. 

Időközben megérkeztünk a következő megállónkhoz, a Vintgar-szurdokhoz. A szurdokot a 

Radovna-folyó vízesései, medencéi és zúgói teszik felejthetetlenné. A szurdokon keresztül a 

folyó felett lévő fahidakon át, és a sziklák oldalához rögzített fafolyosókon tanösvény vezet. A 

Bledi Vintgar a meredek mélységekkel, függőleges falakkal, a sebesen rohanó folyóval a 

mélyben, a növényzetével és a legmagasabb szlovén vízeséssel minden látogatót lenyűgöz. 

Innen már csak egy állomása maradt a kirándulásunknak, a Bledi-tó. Szlovénia második 

legnagyobb tava a Júliai-Alpokban, festői környezetben, hegyekkel és erdővel körülvéve. Egyik 

fő látnivalója a tó közepén lévő Szűz Mária búcsújáró templom, ami a 17. században épült 

barokk stílusban. Itt vásároltunk pár emléktárgyat otthonra, és az út hátralévő részére enni-, 

innivalót is. Mire hazaértünk, lassan 10 óra tájt járt az idő. 

 Ez a két nap nagyon összekovácsolta az egész osztályközösségünket, így utolsó 

évvégére. Ebben csak az a legrosszabb, hogy így még nehezebb lesz a búcsúzás a 

ballagásunkon. Szerintem mindenki nagyon jól érezte magát, és egy életre szóló emléket 

szerzett. Örülök, hogy tagja lehetek ennek a közösségnek. 
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