
Osztálykirándulás 10./D 

Péntek reggel, egy nyögvenyelős kelés és egy finom reggeli után buszra 

szálltunk, és elindultunk Pécsre. Ott aztán csoportokra bomolva 

különböző kérdésekre kerestük a választ egy belvárosi séta keretében. 

Bár az idő nem volt valami szép, a csodás belváros mindenkinek 

tetszett. A dzsámitól indultunk, utunk elvezetett többek között a színház 

és a városháza mellett, a séta vége felé pedig elhaladtunk a gyönyörű 

székesegyház előtt. Lenyűgöző épületek vettek minket körbe, továbbá 

az is örömmel töltött el minket, hogy senki sem tévedt el . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A csoportok a város főterén várták be egymást, majd szabad program 

következett, amit mindenki egy gyors ebéddel és rövid nézelődéssel töltött a 

közeli bevásárlóközpontban. Hétköznap ide vagy oda, rettentő nagy tömeg volt, 

vadászni kellett az ülőhelyekre. 

  



 

Délután a busz Abaligetre vitt minket, ahol a denevérmúzeummal kezdtünk. Itt 

rengeteg dolgot meg lehet tudni ezekről a különleges emlősökről, például azt, 

hogy az ottani barlangban sajnos már közel sem élnek annyian, mint régen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt követően bementünk a cseppkőbarlangba. A bejárat, és az út jó része 

rettenően szűk volt, eléggé le kellett hajolnunk egyes helyeken. A barlang neve 

egyébként csalóka, hiszen nem igazán vannak benne cseppkövek, legfeljebb 

fiatal (100 év körüli)”bébicseppkövek ”. Ennek ellenére nagyon szép barlang, a 

benne lévő levegőről pedig azt mondják, hogy gyógyító hatású. Nem tudni 

pontosan, hogy ez igaz-e, de az biztos, hogy jó érzés volt belélegezni, kitisztult 

tőle az ember orra. Innen kiérve ki-ki vett magának egy bicskát vagy épp egy 

feles poharat az ajándékboltban, majd szállásunk, Matty felé vettük az irányt. 

Ezzel azonban nem volt vége a napnak, hiszen neki kellett látni a 

vacsorakészítésnek. Szerencsére elállt az eső, így a tegnapinál lényegesen 

könnyebben tudtunk tüzet gyújtani. Hosszas krumpli pucolás, bográcsállítás és 

galuskaszaggatás után sülni kezdett a várva várt paprikásunk. 



 

A tűz körüli társalgással gyorsan telt az idő, és nemsokára hozzá is láthattunk a 

vacsorához. Nagyon jól sikerült paprikás volt, mindenkinek ízlett. Van, aki 

szerint egy kicsit égett volt, de én azt mondom: egy paprikás ilyen legyen ! 

Szombat reggel egy ismételten egyszerű, de finom reggelit ettünk. 

Összepakoltunk, és elindultunk hazafelé. Persze amint felszálltunk a buszra, 

kisütött a Nap. Az út nagy részét a többség átaludta, hiszen elég sokáig 

fennmaradtunk előző este. 

Délutánra hazaértünk, és véget ért ez a remek út. 

 

 

 


