
 

Az osztálykirándulás 

Szeptember 15-én indultunk Pécsváradra, kb . 8 órakor. Nagyon hosszú volt az út, 3-4 óra hossza. 

Amint odaértünk, egyből a szállásra indultunk, ami nem volt messze a busztól. A szálláson külön 

szoba volt a lányoknak és a fiúknak. De a lányoknak két szoba kellett, mert nem fértünk be egybe. 

Volt kb. egy óra szabadidőnk, hogy együnk és elpakoljunk, elrendezkedjünk, utána indultunk a 

pécsváradi várba sétálva, elég hosszú volt az út.  

Amikor odaértünk, körbevezettek minket, nagyon szép hely. Utána pedig csoportmunka volt, külön 

voltak a katolikusok és a reformátusok. Különféle feladatokat kaptunk, és a végén amelyik csapatnak 

több tallérja volt, az nyert a katolikusok győztek, én nagyon jól éreztem maga. Miután végeztünk a 

csapatversennyel, elmehettünk a büfébe, ahol volt fagyi, szuvenírek. Utána jött értünk a busz, 

visszavitt a szálláshoz, pihenőnk lett volna, de meglátogattuk a szállás mellett levő Dombay-tavat, és 

ott maradtunk egész pihenő alatt. Valaki beletette a lábát a vízbe, volt aki bele is ment a vízbe térdig.. 

Ez is nagyon szép hely. Ezután vacsorázni mentünk, a vacsora hús volt rizzsel, utána visszamentünk a 

szállásra, volt egy kis időnk pihenni, utána indultunk vissza a várba, éjjeli foglalkozásokra.  busszal. Az 

első feladatok simán páros feladatok voltak, utána pedig négyen voltunk egy csoportban, és 

keresnünk kellett a sötét várudvaron például állatos képeket, egy követ, kulcsot. A pécsváradi várban 

megmutatták a magyar korona másolatát is, az ország legrégebbi kápolnájában. Gyalog mentünk 

vissza a szállásra.  

 



 

Másnap korán keltünk (hét óra körül), utána indultunk reggelizni. A reggeli virsli volt, kaptunk 

csomagot a napra, mivel túrázni készültünk. A busz elvitt minket Püspökszentlászlóra, ott el kellett 

sétálnunk a kastélyig. Ott megnéztünk egy kis templomot, ahol  egy néni mondott róla néhány 

mondatot, utána megnéztük a kastélyt. Ott is elmentünk a büfébe. Azután indult a nagy túra 

Püspökszentlászlóról Pécsváradra a Mecsekben ( kb. 12 km hosszú). Nagyon fárasztó volt, de 

helyenként megálltunk pihenni.  Mikor visszaértünk, vacsorát kaptunk, és indultunk haza. Szerintem 

nagyon jó volt, egy feledhetetlen élmény számomra. 
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