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A Vásár téri iskolából 2017.09.17-én 25 vörösvári gyerek indult az ausztriai 

Karintia tartományban fekvő Turnersee mellé Obersammelsdorf-ba egyhetes 

nyelvi táborba! 

A tanulók a hét során délelőttönként oktatáson vehettek részt, délután 

kirándulások keretében ismerkedtek meg Karintia déli részének és Klagenfurtnak 

a nevezetességeivel. 

 

A csapat 20 tanulóval egészült ki, akik Budakesziről csatlakoztak a táborozókhoz. 

Délelőttönként három csoportba osztva pilisvörösváriak és budakesziek vegyesen 

anyanyelvi tanároktól vehettek nyelvórákat.  

A tanárok értékelése szerint nagyon jól teljesítettek a gyerekek, nyitottak, 

érdeklődőek voltak, bátran szólaltak meg, jól kommunikáltak. Az anyanyelvi 

tanárok nagy tapsot kaptak a gyerekektől a búcsú során. 

A gyerekek a délelőtti tanítást követően buszra szállva a környék 

nevezetességeivel ismerkedhettek. Így eljutottak a Wörthi-tó melletti Maria Saal 

Szabadtéri Múzumba (skanzen). Klagenfurtban megtekintettük a tartományi 

székhely címertermét (Wappensaal).  

 

 
Sikerült a klagenfurti planetárium egyik előadására is eljutni. Ez nemcsak 

látványos program volt, hanem jó szövegértést fejlesztő gyakorlat is.  

 



A hét közepén Klagenfurt egyik szenzációja, a Minimundus várt ránk. A 

tanulóknak délelőtt feladatlapot állítottunk össze, majd 4-5 fős vegyes 

csoportokba osztottuk őket. Így kellett felfedezni a 26 000 m2 –en elterülő parkot. 

  
 

Csütörtökön indultunk a hét legnagyobb túrájára, a Tscheppaschlucht-ba 

(szurdoktúra), ahol srácok félelmeiket legyőzve átmentek a függőhídon, vagy 

felkapaszkodtak a sziklalépcsőkön, miközben alattuk 30 méteres mélységben 

zúgott alá a gyors sodrású patak. 

  
 



A nyelvi tábor szabadnapján egész napos kirándulást terveztünk Landskron 

várához. A fellegvár rgadozó madarakat mentő és bemutató központ ma, ahol egy 

arénában igaz repülő- és vadászbemutató várt ránk. 

A fellegvárat elhagyva egy majomrezervátumba mentünk, ahol a szabadon élő 

japán makákók között igencsak vigyáznunk kellett, nehogy elcsenjenek valamit 

táskáinkból vagy a kezünkből.  

Ezt követően a környék legújabb és legmagasabb kilátója következett a 

Wörthersee fölé magasodó Pyamidenkogel.  

A legnagyobb élmény a lejutás volt, ugyanis nemcsak lifttel és lépcsőn, hanem 

csúszdán is lejöhettek a legbátrabbak. A több, mint 120 méter hosszú zárt 

csúszdában egy zsákba bújva 20-25 km/h sebességgel lehet lejönni. A csapat fele 

nem is hagyta ki ezt a „bátorságpróbát”. 

    
Az utolsó délután új vendégek is érkeztek a tóparti hotelba. Osztrák nyugdíjasok 

egy csoportja tartja itt évente találkozóját. Az egyik nyugdíjas vendég, aki 

korábban tanítónő volt, elmondta, hogy ő még ilyen fegyelmezett, tisztelttudó, 

aranyos csoporttal még nem találkozott.  

A nagyon jól összekovácsolódott csapat több tagja sírva búcsúzott egymástól 

Budakeszin a parkolóban. Jó érzés volt látni, hogy mennyire megkedvelték 

egymást. 

Nagyon jó visszajelzés volt, hogy szinte mind azt mondták, maradnának még, 

most kezdtek belejönni. Többen kérték, hogy szervezzünk még ilyet, mert 

mindenképpen jönnének. 

 

Köszönet illeti Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatát, mely pályázati 

támogatással lehetővé tette a program megvalósulását. 



 
Szontág Nándor, Kerecsényi Márta, Martin Andrea és Bajusz-Gajdics Ágnes 

   


