
11.B osztálykirándulása Orfűn 

Az első nap reggelén közösen indultunk el nyolc órakor, busszal Orfűre. Útközben megálltunk Pécsett, 

ahol először közösen néztünk körbe, majd kaptunk két óra szabadidőt, amikor önállóan fedezhettük 

fel a várost és annak nevezetességeit, mint például Gázi Kászim pasa dzsámiját illetve különböző 

múzeumokat, de a gyönyörű utcákon sétálgatva is gyorsan elrepült az a két óra. Három órakor közösen 

mentünk vissza a buszhoz és elindultunk a célállomásunkra, az orfűi jurta táborba. A jurták elfoglalása 

után a közeli erdőbe mentünk fát gyűjteni, az esti sütögetéshez. A vacsoránkat a tábortűz körül 

sütöttük meg, majd fogyasztottuk el. A vacsora végeztével, az osztály többsége közösen beszélgetett 

és melegedett a tűz körül. Éjfél körül mindenki nyugovóra tért. 

A második nap nagy kihívásokat tartogatott mindenki számára, mivel barlangászni mentünk. Reggeli 

után busszal elindultunk a helyszínre, ahol először mindenki megkapta a saját felszerelését, amibe az 

overál, csizma és sisak tartozott. Körülbelül 40 perces séta vezetett a barlanghoz. Három csapatra 

osztottak minket, az első csapat ment le először a barlangba. Ez alatt a többiek egy kis pihenőhelyen 

tölthették el az időt tollasozással, labdázással, beszélgetéssel. Egy óra múlva a második csapat 

következett, hogy lemenjen a barlangba és felfedezhesse annak kincseit. Majd ugyanígy a harmadik 

csapat is. A barlangba levezető út eleje eléggé szűkös volt, csúszva, mászva kellett mennünk lefele, de 

mindenki ügyesen megoldotta ezt az utat. Majd lent a barlangban, a tágasabb részeken cseppköveket 

figyelhettünk meg, nagyon érdekes volt látni ezeket a több ezer éves képződményeket, hogy az évek 

alatt, hogyan alakultak ki. A barlangban még denevért is láttunk, akik békésen lógtak a falakon. Lent a 

barlangban játszottunk még egyet, amiről elmondhatom, hogy mindenkinek a kedvence volt. A játék 

lényege, hogy mindenki lekapcsolta a lámpáját és egymás mögött, egymást fogva kellett a teljes 

sötétségben visszajutnunk az egyik létrához. Csak arra tudtunk hagyatkozni, amit az előttünk lévők 

mondtak nekünk. Nagyon izgalmas volt, minden csapatnak sikerült megoldania feladatot, még ha 

voltak nehézségek is.  A barlangból a kiút ugyanott vezetett, mint befele, szerintem a kifele menet 

nehezebb volt, mint a befele. A barlangból kijutva mindenki kellőképpen elfáradva érkezett meg a 

felszínre, de hatalmas mosollyal az arcán. Elmondhatom, hogy sokan újra visszamennének, és menni 

is fognak. Hatalmas élmény volt. Visszafele újra várt ránk a 40 perces séta, majd a felszerelés leadása 

után, indultunk is vissza a szállásra.  Este paprikás krumplit főztünk, amit az osztály közösen fogyasztott 

el. Éjszaka még a tábortűz körül beszélgettünk és melegedtünk. Mindenki nagyon elfáradt ezért 

hamarabb elaludtunk.  

A harmadik nap haza indulás előtt még elmentünk Óbányára, ahol sétáltunk egy kellemeset az 

erdőben, egy gyönyörű kis patak mellett. Nagyon szép volt. A sétánk végén még felmásztunk a Cigány-

hegyre. Ott volt egy kilátó, ahova sokan fel is mentünk a gyönyörű kilátás miatt. Majd itt 

elfogyasztottuk az ebédünket, ezután pedig indultunk vissza a buszhoz, ugyanazon az úton a patakot 

követve. Négy óra körül el is indultunk haza. A buszon szinte mindenki aludt, nagyon elfáradtunk. Hat 

óra körül érkeztünk meg Vásárhelyre, ahol már nagyon vártak minket a szüleink. 

Ez a kirándulás nagyon jól sikerült, sokunknak nagy élmény volt, nagyon szép emlékekkel térhettünk 

haza. 


