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Iskolánk hagyományait követve minden második tanében nyelvi tábort szervezünk 

nemzetiségi német nyelvet tanuló, felső tagozatos diákjaink számára Ausztriában, Karintia 

tartományban. A 2021-es tábor sok szabódás és mérlegelés árán jöhetett csak létre, hiszen a 

Covid negyedik hullámának az árnyékában került megrendezésre, amikor még nem lehetett 

tudni, hogyan szigorít Ausztria, meddig és hogyan elegendőek a tesztek a programokhoz. 

Végül a körülmények és a hatályos jogszabályok kedvezőek voltak olyan mértékben, hogy az 

utazás mellett dönthessünk. Köszönjük dr. Brandt Máriának, hogy a tábor előtt és után is 

elvégezte az utazáshoz szükséges antigén-teszteket.  

Iskolánk pályázati úton, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től 1,5 millió forint támogatásban 

részesült, melyből támogatni tudtuk 31 tanuló utazási és étkezési költségeit. A táborhoz a 

pályázatot iskolánk igazgató helyettese, majd igazgatója írta meg, és nyerte el számunkra.  

A gyerekek számára igazi nyelvi tábort szerveztünk, vagyis annak ellenére, hogy zárt magyar 

iskolai csoportként kellett mozognunk, minden pillanatban volt nyelvi feladatuk: 

délelőttönként csoportbontásban anyanyelvi osztrák tanárokkal tanórákon vettek részt, a 

délutáni programokon kértünk kizárólagos német nyelvű vezetést tanulóink számára. A napi 

élményeket, ismereteket esténként kvízkérdések formájában ellenőriztük, értékeltük, és 

visszacsatoltunk az elhangzottakra az esti értékelés során is.  

Napi három délutáni programot biztosítottunk diákjainknak, amelyeket igyekeztünk 

változatosan összeállítani, hogy minden napra jusson kultúra, természet, mozgás is. A célunk 

az volt, hogy a gyerekek minél több síkon tapasztalják meg egyszerre a német nyelvet és a 

kultúrát.  

 

Hétfőn Gmünd városába látogattunk a Porsche múzeumba, aztán a főtéren kellett a 

gyerekeknek interjút készíteni helyi lakosokkal. Az utcákról megtekintették a városházat, a 

várat, és a történelmi központot. Ezután Burg Someregg várába sétáltunk fel, ahol a 

Foltermuseumot láttuk a gyerekekkel, itt a büntetésvégrehajtási vallató és kínzómódszerek 

történetét tekintették meg az ókortól napjainkig, a vár tulajdonosa a célból hozta létre ezt a 

kiállítást, hogy érzékenyítse a látogatóakt arra a tényre, hogy sajnálatos módon jelenleg is 

több ország, nagyhatalom alkalmaz különféle kínzásokat, és felhívja a látogatók figyelmét 

arra, hogy ezek etikailag és erkölcsileg helytelenek. A Burg Somereggről gyönyörű panoráma 

nyílt a környező hegyekre, településekre, folyókra. Ezután a Feld am See Alpenwildpark volt 

a napi záróprogram, ahol ausztriai őshonos élővilágát mutatták be, élő állatokat lehetett 

megtekinteni, és a jámborabb fajokat simogatni is. Egy hatalmas múzeumban pedig preparált 

állatokat láttunk, Ausztria élővilágát ismerhettük meg, valamint egy kiállítást Afrika 

élővilágáról.  

Kedden egész napos program volt, így lehetőségünk volt messzebbre utazni, Bad Bleibergben 

a Terra Mystica bányamúzeum egykori ólom és cinkbánya helyén berendezett 

látványelemekben gazdag vezetett kiállításán jártunk. Egy valaha volt bányász vezetett 

minket, a bánya történetét érzékletesen bemutatta, a gyerekek megtapasztalhatták a bányászat 

egykori eszközeit, a vésőtől a modern fúróig, a kis bányavasutat, amivel 800 métert utaztunk 

is. A múzeum fő látványossága a színházterem, amely kb. 200 fő befogadására alkalmas, és 

ahol évente 10-15 előadást tartanak.  

A bánya után a Gerlitzen hegycsúcsra (2000m) utaztunk a felvonóhoz, két felvonóra ültünk 

fel, négyfős kabinok vittek át a hegy első ormán, amiről az Osiachersee-t csodálták meg és a 

felette keringő papalanernyőket, majd egy nyitott felvonón folytatódott az út fel a csúcsra. Itt 



tapasztalták igazán meg, hogy fent más a klíma, mint lent a tóparton. Hatalmas köd és hideg 

fogadott bennünket. Itt már nem volt növényzet, sziklák és gyér fű nőtt csak. 

Affenberg volt az utolsó program, Landskronban, ez egy 4 hektáros terület, amely egy 173 

tagot számláló makákó-majom populáció otthona. A majmok szabadon jártak a nézők között, 

szigorú szabályok vonatkoztak a vendégekre, amelyet a gyerekek is szigorúan betartottak. 

Megismerték a makákó család szokásait, társas kapcsolataikat, a makákókra vonatkozó 

aktuális kutatásokat, melyek a majmok kognitív fejlettségét vizsgálták. 

Szerdán a Groppensteinschlucht túrát jártuk végig a gyerekekkel iskola után. Ez egy 5 km 

hosszú kör, amely az első 2,5 km-en felfele halad egy patak mederben, néhol terepen, néhol 

erdőben, néhol a sziklafalhoz rögzített hidakon, és fateraszokon, miközben elénk tárul a 

Groppenstein megannyi vízesése, kis vízgyűjtője. A gyerekeket is lenyűgözte a látvány. 

Ezután a gyerekek elfogyasztották az előre csomagolt ebédjüket, és a Goldeck hegycsúcshoz 

vezetett az utunk, ahova szintén felvonóval érkeztünk fel. A hegy, az alpesi nyári és téli 

sportok ismert színhelye, túraútvonalaknak, és síelőknek is otthont ad, évszaktól függően. A 

hegyen töltött idő után megálltunk az obervellachi játszótéren és szabadidőparkban. 

Csütörtökön Hohe Alpenstrasse Grossglockner volt az első úticélunk, ami egy 12 km hosszú 

útszakasz, ahonnan pazar látvány tárult elénk a Grossglockner hegycsúcsra és a gleccserre. 

Talán a legemlékezetesebb program a gyerekek számára a mormotaetetés volt. Ezt követően 

elindultunk Heiligenblut híres templomához, amely a kis város ékköveként magaslott.  

A nap utolsó és legizgalmasabb mozzanata a záró est volt. A csapatok két feladatot kaptak. 

Előző este már megoldották az egyiket, a csapatnévvel kellett verset írniuk, amelyet németül 

és magyarul is elő kellett adni, mindenhogyan rímelnie kellett. Ezen kívül németül kellett a 

nyelvi tábor egy számukra emlékezetes pillanatát előadni német nyelvű szerepjáték 

formájában. Mindez nagyon jól sikerült, a programszervező díjazta a produkciókat, a naponta 

leadott feladatlapokkal együtt. Nagyon megdicsérte a csapatokat. Az anyanyelvi kollégáknak 

is jó véleményük volt a gyerekekről, az utolsó német óra után azt a visszajelzést kaptuk, hogy 

a gyerekek nagyon jól kommunikálnak németül, bármit ki tudnak fejezni, amit akarnak.  

Pénteken reggeli után, a Mölltaler Gletscherhez vezetett az utunk, ahol összesen közel 3000 

métert emelkedtünk, az első vasúti felvonó egy alagútban haladt körülbelül 20 percen át, aztán 

ott átszálltunk egy kabinos felvonóra, amely felvitt minket majdnem a tetőig. Ott szikrázó 

napsütés, hideg, és jég és hó fogadott. Nagyon érdekes testi tapasztalás volt a gyerekeknek, 

hogy egy nyárias reggelből indulva hirtelen a jég és a hó birodalmában találták magukat. 

Minden magas hegynél megfigyeltük a növényzetet, vagy annak hiányát, a hegyen található 

vizeket, és a hőmérsékletet, időjárást is.  

Úgy érezzük, remekül sikerült eltöltenünk ezt a 6 napot Ausztriában, a gyerekek rengeteg 

élménnyel gazdagodva tértek haza Szászvárra. Bízunk benne, hogy nyelvi ismereteik 

gyarapodtak, hiszen sokat számít ez a néhány nap célnyelvi környezetben.  

Szeretnék köszönetünket kifejezni a támogatásokért a Szászvári Német Kisebbségi 

Önkormányzatnak, a Mázai Német Nemzetiségi Egyesületnek, Magyaregregy 

önkormányzatának, a Szülői Munkaközösségnek, hogy hozzájárultak anyagi segítségükkel 

ahhoz, hogy a gyerekek programjait kiegészíthessük, tartalmasabbá tehessük, illetve napi 

szinten plusz gyümölcsöt, zöldséget, jutalmakat vásárolhattunk nekik a támogatásokból.  

Hálásak vagyunk iskolánk igazgatónőjének, Maglódiné Horváth Ildikónak, hogy sikeres 

pályázatot készített táborunkhoz, mellyel nagyban hozzájárult a táborban résztvevő gyerekek 

költségeinek csökkentéséhez.  

 

Bízunk benne, hogy két év múlva újra láthatjuk Karintiát egy lelkes diákcsapat kíséretében és 

újra átélhetjük ezeket a nem mindennapi élményeket. 

 

dr. Ágoston Piroska és Radics Beáta (szervező pedagógusok) 


