Utazás a gleccserekhez
A Református Áltanos Iskola 22 tanulóból álló csapata kiránduláson vett részt Ausztriában. Az
utazás fő célja a nyelvtanulás volt, de természetesen maradt idő a szórakozásra is. A nagy útra
március 25-én reggel hat órakor indultak el, majd hat nap múlva március 30-án tíz óra után
érkeztek vissza Kecskemétre.
Miután sikerült a buszon kipihennünk az óraátállítás és a korai indulás fáradalmait, az első utunk
Klagenfurtba vezetett a Minimundus kiállítás megtekinteni. A hosszú út után megérkeztünk
Obervellachba, ahol meleg vacsorával várták a fáradt utazókat. A kicsomagolás után rögtön útra is
keltünk, és egy rövid éjszakai séta alkalmával kimozgattuk elgémberedett végtagjainkat és
felfedeztük a szállásunk környékét.
Másnap reggel gyönyörű látvány tárult elénk a gleccserek lábánál. Ettől felbátorodva eldöntöttük,
hogy délután, a nyelvi órák végeztével, kirándulás teszünk a közeli gleccserhez a Mölltalhoz. Az idő
nem kedvezett nekünk, óriási hófúvásban bukdácsoltunk, de ez nem szegte kedvünket, vidáman
hógolyóztunk. Mivel erőnk nem hagyott el minket, még vacsora előtt ellátogattunk egy játszótérre.
A harmadik napon, a délelőtti foglalkozás után nagy meglepetés várt ránk. Felkészülve az újabb
utazásra és a hidegre, elindultunk bobozni. Az út nagyon izgalmas volt, több kisebb akadályt is
leküzdve megérkeztünk a célhoz. Mikor lecsúsztunk a 7,5 km-es bob pályán, vidám kiabálás
visszhangzott utánunk. Visszafelé az úton megtekintettük Millstatt apátságát, ahol magyar ereklyék
után kutattunk.
A következő napon egy bányába csúsztunk le, ez nem vicc, tényleg lecsúsztunk egy jó hosszú
csúszdán, előre a sötétségbe. Ott egy német nyelvű tárlatvezetésen vettünk részt, majd kristályokat
vásárolhattunk a szuvenír boltban. A következő megálló Villachban volt, ahol a folyóparton
elfogyasztottuk ebédünket, majd folytattuk utunkat Rosenegg állatparkjába. Az idő csodálatos volt,
az állatok barátságosan viselkedtek a gyerekekkel.
A csütörtöki napot Obervellachban töltöttük, ahol kisebb túrát tettünk a helyi kastélyhoz, este pedig
a csapatok összemérhették erejüket. A héten elkészített feladatlapok, és az estére szervezett előadás
alapján a négy tagú zsűri megszavazta ki a győztes. Természetesen vesztes nem lett, hiszen ezen az
úton mindenki csak nyerhetett. Van, aki élményt, van aki új barátságot, de nyelvgyakorlást mindenki.
A haza vezető úton újabb meglepetés várt a csapatra. Egy kisebb megálló folyamán Riegersburgban a
Zotter csokoládégyárban tettünk túrát. A sok csokoládé után, édességgel megtelve, már magyar
földön pizzázás várt ránk.
Kecskemétre visszaérkezve a szülők izgatottan várták gyermekeiket, akik élményekkel gazdagodva,
bár kicsit fáradtan tértek vissza az útról. Biztos vagyok benne, hogy mindenki jól érezte magát, és
szerencsére maradt pár napja a szünetből, hogy kipihenje a fáradalmakat és az élményeket.

