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Nyelvi –kulturális tábor Ausztriában (Burgenlandban)
2017. április 24 -29.

Iskolánk immár 16. 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 22 tanulónkat táboroztattuk (10 alsó tagozatos és 12 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
minden este átnéztük, másnap értékeltük, tanácsot adtunk, hogy lehetne jobban jegyzetelni, mire kell
figyelni. A hét végén összesítve értékeltük, a legszebb munkát végzőket (külön az alsó tagozatosok , külön a
felső tagozatosok közül) 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 5ös érdemjegyet jelentett német vagy angol nyelvből.
Szállásunk ismét a Borostyánkői
Önkormányzat által működtetett
Madonnenschlössel volt. A 16 évre
és

a

magyarországi

tekintettel

továbbra

kedvezményes
fizetnünk

diákokra

(

árat
persze

is
kellett

a

magyar

körülményekhez képest ez nem
kevés.)

A

szállás

szóbeli

lefoglalása mindig az előző év
tábori

hetének

megtörténik,

elszámolásánál
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 folyamatos
kapcsolatban lévő Szent Adalbert Plébánia és annak plébánosa, Musits Antal (az Atya már 19 éve tanít
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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 egybeesett a Fenntarthatóság hetével, így programjainkat igyekeztünk ehhez is kapcsolni,
pl. Vízvezetékmuzeum.
Első nap Köpcsényben meglátogattuk Batthyány-Strattmann László kastélyát s a gyűjtőmunka segítségével
egy igazi keresztény ember életét ismertük meg.

Hainburg mellett a Braunsbergről felidéztük a pozsonyi csatát, Dévényre és Pozsonyra tekintve ezek
jelentőségéről is beszéltünk. Hainburgban, a legrégibb épen maradt európai erődített városban tettünk sétát,
megcsodálva Európa legnagyobb városkapuját, ‘Bécsi kaput’(Wienertor), s a Blutgassen(Vér köz) felidéztük
az 1683-as török támadást.
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Innen Németóvár felé vettük útunkat, ahol késő román körkápolnát és a gótikus templomot csodálhattuk
meg, jó lehetőséget kapva e két fő stílus stílusjegyeinek megismerésére (ismétlésére).

A templom alapítását Szent Istvánhoz kötik, így a templomnál lévő szobránál mi is elhelyeztük koszorúnkat.
Németóváron a tumulusra felkapaszkodva, Árpád fejedelem feltételezett sírjának kopjafájára felkötöttünk mi
is egy nemzetiszínű szalagot.
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A nap utolsó történelmi emléke, amit meglátogattunk egy egykori diadalív maradványa az un. Pogány-kapu
(Heidentor).

Az élményekben gazdag nap után este 6-ra érkeztünk meg szállásunkra.
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Második nap a kedvező időnek köszönhetően a Hohe Wand Nemzeti Parkba látogattunk.

Harmadik nap Kaiserbrunnban a Vízvezetékmúzeumot tekintettük meg, ahol az ivóvízellátás rendszerével is
megismerkedtünk. Délután a Borostyánkői Bányamúzeum felderítése után csoportokban német nyelvű
feladatlapot töltöttek ki a gyerekek a múzeummal ill. az ott látottakkal kapcsolatosan.

Negyedik nap Vorauba utaztunk, ahol az apátságot bemutató idegenvezetőnk valóságos interaktív nyelvórát
tartott (90 percig), utána a nyelvóra a szomszédos skanzenben folytatódott, amely szinte egy 3 dimenziós
képes szótár. A rengeteg információt a gyerekek csodás kitartással tudták befogadni.
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Hazafele menet beugrottunk még Máriafalvára, ezt a későgót templomot minden évben meglátogatjuk.
A késő délután Almássy Lászlóról és családjáról szólt. Sajnos a régi családi várat ezúttal is csak kívülről
tudtuk megnézni, ugyanis egy előkelő szállódát működtetnek a leszármazottak, ahol a csendet és a vendégek
nyugalmát senki nem zavarhatja.

Ötödik nap Kismartonban Hegyi templomot és kálváriáját néztük meg ill. Haydnra emlékeztünk sírjánál. A
zuhógó eső a Fertő-tónál szerencsére abbamaradt.
Szombaton hazafelé ebédünket (előre elkészített fasírt, kenyér, süti) a Soproni Egyetem arborétumában
fogyasztottuk el,. ahol volt tanítványunk fogadott minket, s ebéd után bemutatta a kertet s Magyarország
legnagyobb mammutfenyőit.
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Sopron után még egy órás pihenőt tettünk Győrben: Dunakapu térről a Káptalandombra sétáltunk, a
fogadóközpontban megtekintettük Szent László hermáját, s a könnyező Szűz Anya képét, a
székesegyhézbean a régi magyar himnuszt elénekelve koszorút helyeztünk el Apor Vilmos sírjánal. A
Dunakapu térre visszatérve utunkat a várfal tövében folytatva, a füles bástyákat tanulmányozva sétáltunk
vissza buszunkhoz.
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.
Köszönjük a XI. kerületi Önkormányzat segítségét!
Még több kép a nyelvi-kultúrális táborról az alábbi linken látható:
https://photos.google.com/share/AF1QipPqTrQuFhFBZhHbsAvRKS9S3a3QxcCsm5rzllZxoEcJvbpvtw8AvtEzG4yDSU13Q?key=ZHlIVGUzWFRyZk5
MQjFhazBrVm1lS2dNem51NklB

