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Idén harmadik alkalommal szerveztünk egyhetes német nyelvi tábort a Vásár téri diákok 

számára. 2019. október 6-án 24 tanulóval indultunk Ausztriába, a Tirolban található Weer 

városába.  

A gyerekekkel délelőttönként különböző kulturális és szabadidős programokon vettünk részt, 

melyeken német anyanyelvű idegenvezetők segítettek minket. Rengeteg új ismeretet és élményt 

gyűjtöttünk a programok során.  

Délutánonként egy innsbrucki iskola fogadott minket, ahol helyi pedagógusok tartottak 

tanórákat a diákoknak, egyik délután pedig minden tanulócsoport közös városnézésre indult 

saját oktatójával az óvárosba, Hallba. 

Az oktatók elmondása szerint a gyerekek nyitottak, érdeklődőek voltak, ügyesen használták a 

német nyelvet. 

A délelőtti programok során is azt tapasztaltuk, hogy az idegenvezetők által elmondottakat jól 

értik. 

És mi minden történt velünk az egy hét alatt? 

Vasárnap reggel indult velünk a busz Budakeszi felé, ahol további 24 diák társult hozzánk, az 

őket kísérő két pedagógussal. Este fél 7-es érkezést követően elfoglaltuk a szállásunkat a 

Gasthof Steixnerben.  

Hétfőn Wattensbe látogattunk, hogy megnézhessük Swarovski Kristallwelten kiállítását. Sok 

érdekes és szemet gyönyörködtető dolgot láttunk a kiállításon, majd jót játszottunk a Swarovski 

Kiállítás parkjában. Mivel a borús idő is kiderült, és az időnkből is kitelt, a szórakozás után 

némi ismeretszerzésre indultunk a Planetenlehrpfadra (tanösvény a bolygókról), ahol a 

Naprendszer bolygóival ismerkedhettek meg a gyerekek. 

Kedden Innsbruck belvárosa volt úti célunk. Egy nagyon tartalmas és élményekben gazdag 

délelőttöt töltöttünk a városban. Reggel a Kaiserliche Hofburg megtekintésével kezdtük a 

napot, majd a Harangöntő Múzeumba sétáltunk, ahol a harangöntés rejtelmeivel ismerkedtünk. 

Az érdekes ismertető után a gyerekek maguk is megszólaltathattak egy harangot, miközben 

kívánhattak valamit. Hogy mit? Azt mindenkinek titokban kell tartania, különben nem teljesül.  

Szerdán a hegyek felé vettük utunkat. Egészen pontosan a hegyek belsejébe, méghozzá egy 

igen szűk járaton keresztül a bányászok ugyancsak szűk vagonjával látogattunk el a schwazi 

ezüstbányába. Egy érdekes és humortól sem mentes idegenvezetés során megismerkedhettünk 

a bánya történetével, bányászati technológiákkal és a bányászok embert próbáló munkájával. 

Mivel még maradt jócskán szabadidőnk a délutáni tanórák előtt, útba ejtettük a fejtetőn álló 



házat és a dinoszaurusz kiállítást. A fordított ház mindenkinek nagy élmény volt. A gyerekek 

keresztül-kasul bejárták, és rengeteg vicces fotót készítettek.  

Csütörtökön csípős reggelre ébredtünk. Ennek ellenére természet közeli programokat 

terveztünk. Döntésünk végül jónak bizonyult, mert a nap folyamán egészen kellemes idő 

kerekedett. Először Mayrhofenben tekintettünk meg egy látvány tejgazdaságot, ahol audioguide 

segítségével tudhattunk meg sok érdekes dolgot arról, hogyan készülnek a különböző 

tejtermékek a környékbeli gazdáktól begyűjtött tejből. Az egyik legnagyobb élmény a héten az 

Ahornbahn-nal való felvonózás volt. 1966 méter magasra vitt fel a felvonó, ahol a hóesés 

váltakozott a szikrázó napsütéssel, és egy meseszép kilátás tárult elénk. A gyerekek sétálhattak, 

játszhattak a fenti tónál, vagy a kőszáli kecskék nyomába eredhettek. Szomorú szívvel hagytuk 

el a hegyet, de kárpótlásul a délutánon a tanórák egy része rendhagyó módon zajlott Hall 

középkori óvárosában az oktatók idegenvezetésével és kiadott feladataival. Az oktatás utáni 

szabadidőben tőlünk is kaptak feladatot a diákjaink: úgy kellett bejárniuk az óvárost, hogy az 

általuk legszebbnek ítélt helyet lefotózzák. Ezeket a fotókat az este folyamán díjaztuk. Nagy 

örömünkre szebbnél szebb fotók készültek. 

Pénteken egész napra kirándulást szerveztünk. Reggel az Achensee kristálytiszta víztükrét 

csodálhattuk hajókázás közben. Sokan meglepődtek, hogy a tengerszint felett 900 méterre is 

van tó. Ezután Tratzberg várkastélyát jártuk be idegenvezető és audioguide kíséretével. Ezzel 

azonban még nem zárult a napunk, hiszen még csak most jött a java. A közelben lévő 

Wolfsklamm-ban (szurdok) tettünk egy kellemes túrát, amely során szűk hasadékban másztunk 

fel a vízesések mellett. Lefele viszont egy kényelmes sétaúton megtekinthettük a sportos tiroli 

teheneket, és mire visszaértünk Stansba, jóleső fáradtság lett úrrá az egész társaságon.  

Szombaton sokunk nagy bánatára elérkezett a hazautazás napja. Pár kedves szóval búcsút 

vettünk a nagyon kedves és segítőkész szállásadónktól, Evatól. Rengeteg élménnyel, és talán 

még több édességgel és ajándékkal megrakodva indultunk a mindig bőséges reggeli után 

Magyarország felé. Útközben még utoljára megcsodáltuk a havas hegycsúcsokat és a 

meseszerűen zöld legelőket, majd jó pár óra utazás után negyed hét körül begördültünk a Vásár 

téri suli elé.  

 



 

 

 



 

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatáskezelő Alapjának támogatásával, 

pályázati forrásból valósulhatott meg. 

    


