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Nyelvi –kulturális tábor Ausztriában (Burgenlandban) 

2018. április 23 -28. 

 

 

 

  Iskolánk immár 17. éve szervezte meg német nyelvi táborát  Ausztriában, Burgenlandban. Célunk, hogy 

tanulóink kipróbálhassák magukat, nyelvtudásukat   az idegennyelvi környezetben, és megismerhessék 

e csodálatos, régen Magyarországhoz tartozó vidék (Őrvidék) történelmi és természeti kincseit.  Ebben 

az évben 21 tanulónkat táboroztattuk (6 alsó tagozatos és 15 felső tagozatos diák). A gyűjtőmunkáikat 

lelkiismeretesen elvégezték, figyelmükkel és fegyelmükkel sok elismerést kaptak az osztrák 

idegenvezetőktől. A látottakról és hallottakról folyamatosan jegyzeteket készítettek, mivel az ismeret 

szerzésen túl az is célunk, hogy emlékeiket és élményeiket naplójukból bármikor feleleveníthessék.  

Ezeket esténként átnéztük, majd másnap értékeltük, tanácsot adtunk, hogy lehetne jobban jegyzetelni, 

mire kell figyelni. A tábort követő héten összesítve értékeltük, a legszebb munkát végzőket (külön az 

alsó tagozatosok, külön a felső tagozatosok közül) és megajándékoztuk. A többiek is szépen dolgoztak, 

amit egy 5-ös érdemjeggyel jutalmaztunk történelem, vagy olvasás tantárgyból. A német (angol) nyelv 

gyakoroltatása délelőtti, délutáni kirándulásokon szituációs, városismereti feladatokon, játékokon 

keresztül történt, ami itthon szintén egy 5-ös érdemjegyet jelentett német vagy angol nyelvből. 

 

  Szállásunk ismét a Borostyánkői 

Önkormányzat által működtetett 

Madonnenschlössel volt. A 17 

évre és a magyarországi diákokra 

tekintettel továbbra is 

kedvezményes árat kellett 

fizetnünk ( persze a magyar 

körülményekhez képest ez nem 

kevés.) A szállás szóbeli 

lefoglalása mindig az előző év 

tábori hetének elszámolásánál 

megtörténik, majd e-mailen 

keresztül pontosítjuk. Az idei évben a XI. kerületi Önkormányzat pályázatát  elnyerve az Önkormányzat 

is jelentősen támogatta a tábor megvalósulását. Komoly anyagi hozzájárulással segített az iskolával 
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folyamatos kapcsolatban lévő Szent Adalbert Plébánia és annak plébánosa, Musits Antal (az Atya már 

19 éve tanít hittant az iskolánkban), ill az iskolai nevelő-oktató munkát folyamatosan segítő “Szülők és 

Nevelők a Sopron úti Iskoláért” Közhasznú Alapítvány. A  tábor számára saját szakácsunk főzött, aki 

vállalta az alapanyagok beszerzését is. A buszos céggel is már régóta jól működő kapcsolatban van az 

iskolánk, mindkét fél megelégedésére. Az előző évek programjait és a táborozó gyerekek összetételét  

áttekintve állítom össze a programot, amit telefonon, vagy e-mailen lehetőség szerint egyeztetek. A 

költségvetésbe a hét értékeléseként a gyerekeknek szánt ajándékot is beleszámolom. A gyerekek csak 

jelképes ajándékra hoznak (nem kötelező) 5-10 Euro költőpénzt. Egy foglalkozás keretében egyébként 

még ajándékot is készítünk, ami táboronként más és más, de a meglátogatott helyekhez kötődik. 

 

Az idei útunk hete ismét egybeesett a Fenntarthatóság hetével, így programjainkat igyekeztünk ehhez 

is kapcsolni, pl. a FERTŐZUGI nemzeti park, a VADVÍZI tanösvény. 

 

Első napunkat FRAUENKIRCHE templomának 

meglátogatásával kezdtük, ahol utunk során első 

alkalommal kerültünk kapcsolatba az Esterházy 

névvel, majd a ’Seewinkel Nationalpark’-ban 

megismerkedtünk a szikes területek növény és 

állatvilágával. A madármegfigyelő állásokból szép 

felvételeket készítettünk, s a gyerekek a csendet is tudták 

hozzá tartani, megértve, hogy az állatvilág életéhez 

elengedhetetlen a tapintatos, életterüket tiszteletben 

tartó viselkedés! Innen Andau hídjához utaztunk, ahol a kényszerített népvándorlásokra emlékeztünk (2. 

világháború után, 1956). Ismét Magyarországra átkelve Fertőd kastélyát is megcsodáltuk, s már most felidéztük 

az Esterházy családot, s annak fontosabb tagjait, 

akik nevével a hét folyamán még többször 

fogunk találkozni. A határt Kőszegnél léptük 

újból át, este érkeztünk szállásunkra 

Bernsteinbe/Borostyánkőre. A vacsora után a 

következő napra készültünk: a bécsi 

Hadtörténeti Múzeum internetről letöltött 

német nyelvű foglalkoztató füzetét 

tanulmányoztuk át egyes feladatok 

kiemelésével, amelyre válaszokat majd a 

múzeumban kell megkeresni. 
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A második napunkat Bécsben a Hadtörténeti Múzeumban kezdtük, előszőr az előző este áttanulmányozott 

feladatok megválaszolásával, majd egy szabadabb, de közös múzeumi sétával folytattuk, ahol a történelemórán 

tanultakra utaltunk. A múzeum után a Leopoldsbergre és a Kahlenbergre kapaszkodtunk fel, ahonnan gyönyörű 

kilátás nyílt a városra és a Duna völgyére, ami mutatta a természet és az ember együttműködését. Bécsi napunkat 

a Zentralfriedhofban (Bécsi Központi temető)  fejeztük be, ahol Schubert, Beethoven sírjánál gyújtottunk 

gyertyát. 

 

A harmadik nap az Alpok világával ismerkedtünk: az Alpok legkeletibb hegyéhez a Wechselhez látogattunk, ahol 

a Wildwasser (Vadvíz) tanösvényen túráztunk. A tájékoztató táblák fontos természethez kapcsolódó ismereteket 

közöltek, s német nyelvtudásunkat is próbára tehettük. A tanösvény után egy fél órás sétával értük el a Mariensee 

havasi legelőt, ahol elfogyasztottuk ebédünket. Tehenekkel még sajnos nem találkoztunk, még nem hajtották fel 
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őket. A lefele menetel hosszú, egyenletesen meredeken lejtő sziklás úton történt, a gyerekek fegyelmezetten 

betartották a szabályokat, így baleset nélkül zártuk fárasztó, de csodás túranapunkat. A magyarországi 

gyerekeknek mindig nagy élmény egy ilyen magashegységi túra. 

 

Negyedik nap Fraknó várába látogattunk, ahol az Esterházyakkal ismerkedhettünk meg még alaposabban. 

Délután Máriafalva templomának meglátogatása után kézműveskedtünk s tanultunk a szállásunkon. 

 

Ötödik nap Mönichkirchenben János főherceg tiszteletére épített Modellparkba látogattunk, ahol különösen 

elvarázsolt bennünket a világ legnagyobb BETLEHEME, amely nemcsak Jézus születését jelenítette meg, hanem 

Jézus életét kísérte végig. Mondták is a gyerekek jó lenne egy ilyen az iskolában hittanórán. Ebéd után a 

borostyánkői Bányamúzeumot tekintettük meg, majd a múzeum szervezésében minden gyerek elkészíthette 

saját nemesszerpentin-medálját. A nagy munka után felballagtunk az Almásy kastélyhoz, ahol Almásy György és 

fia László emlékét idéztük fel. 
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Hatodik nap Németújvár fele utaztunk, ahol a ferencesek templomában megkoszorúztuk Batthyány-Strattmann 

László sírját. Szentgotthárdnál léptük át a határt, ahol az 1664-es évet idéztük fel, majd  Körmenden 

meglátogattuk a Batthyány család kastélyát, ahol idegenvezetőnk részletesen mesélt a szegények orvosáról, 

Batthyány-Strattmann Lászlóról,  és családjáról. 

 

 

 

Rendkívül változatos, tartalmas útunk hatékonyságát egy 2 héttel később az iskolában megrendezett 

vetítéses teadélutánon bizonyítottuk, ahova mindenkit szerettel vártunk, de elsősorban a táborozókat 

és családtagjaikat. A képeket összeválogattam, vetítettem, de a magyarázó ismertetéseket a táborban 

résztvevő gyerekek  mondták. 
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Köszönjük a XI. kerületi Önkormányzat segítségét!  

 

Kisfilm a táborról: 

https://www.youtube.com/watch?v=60hSHQ_BCPg 

 

Még több kép a nyelvi-kulturális táborról az alábbi linken látható:    

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNRk9hHhAJpPhporzQZURnNXU8Ag1HmOwD9unXdA4

6B-zw52CCAXKzLetKJuCpFsg?key=WWR3ZWhnRTBBd0FBWUJ2OHFHTzBrZGM0WEZQLTBR 

 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPc87q7v4QYGdAcZMP66J0lPeb5M0u3eWaTgswbN7Q

BZcbh2phNqSKwWawH5jF8BQ?key=dEl6WG0xeVQ1RW95WkV3MVloZ04wbXJubHpIaDF3 

 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPTCvSURsCIiqiY1VyxDGcPmlmsabNlyKoia46dnvwHlf

Rn1JcHF6fbyKQcM6hxHw?key=dHVCeUI2NllKdWZBRHdFdXB3WGUxempST21BdHFR 

 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipOWHGpQEtLYZ-

CCb6hIxrNJu3yGPPKtSHppawBvPdPkHySK1errmbUukTb9egnN0A?key=Y1hScllSOFF6TDloRDFpQVR

3ZjM1dHNoVEtNZ3B3 

 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipOm2nPULJEc9o0MX59rTmUOCosvsMth7eDpyF5dH6u

YWaKI_-98ldi58Us6rfDLVg?key=NW1kN1VaaXdya3BKTFBtUkpkU0JIMHVRdjdEVGtn 

 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipO-

AsTsApzYW_l1g03cS5IjT8aVp0VlRQwYD36QtZ_pYoPQh2xp_3wtNdngvw5vbw?key=TGFCbzFvZ2ZM

WFFDMEdSX25zTlNrdTd6RktaUmV3 

 

Burkali Mónika /táborvezető/ 
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