AUSZTRIAI/BURGENLANDI NYELVI-KULTURÁLIS TÁBOR
2022. október 4-8.
Az idén 2 év szünet után újra meg tudtuk szervezni iskolánk tanulóinak (Domokos Pál Péter Általános Iskola
1119 Budapest, Sopron út 50.) a sok tudást és élményt adó táborunkat. Célunk, hogy tanulóink
kipróbálhassák magukat, nyelvtudásukat
az idegennyelvi környezetben, és megismerhessék e
csodálatos, régen Magyarországhoz tartozó vidék (Őrvidék) történelmi és természeti kincseit. A
táborunkban 37 felső tagozatos diákunk vett részt (5.évfolyam 4 fő, 6. évfolyam 19 fő, 7. évfolyam 10 fő,
8. évfolyam 4 fő) Szállásunk az osztrák határ közelében Kőszegen volt, s innen minden nap Ausztriába
átlépve, osztrák területen kalandoztunk. Esténként összefoglaltuk a nap folyamán látottakat, a gyerekek
elmondták ehhez kapcsolódó gyűjtésüket, a többiek kirándulásfüzetükbe jegyzetelték, mint ahogy a nap
eseményeit is. E naplószerű jegyzeteteket ellenőriztük és értékeltük, amiért minden tanulót jutalmazni is
tudtunk.
Az 5 nap értékes látnivalói sok szállal kapcsolódtak az iskolai tananyaghoz, hagyományinkhoz, s egymáshoz
is, így az egész hét bizonyságul szolgált a gyerekeknek, hogy minden mindennel milyen szorosan összefügg,
hogy egymásra hatással vannak, legyen az tárgyi valóság vagy a lélek dolga. Ez a közös felismerés, felfedezés
különösen jó hangulatot generált, s az összetartozásunk tudatát erősítette hosszútávra.
No de, hadd mutassuk be a napokat!
1. nap
Írottkő/Geschriebenstein
A hosszú buszút után az ausztriai Írottkő parkolónál szálltunk le, vettük a gyalogutunkat Magyarország felé
az Írottkő kilátót érintve, majd a Vasfüggöny turista ösvényen Velembe érkeztünk (8 km)

2. nap
Borostyánkő/Bernstein
Borostyánkőn előszőr a bányamúzeumot látogattuk meg, ahol a szerpentinbányászattal ismerkedhettünk
meg egy német nyelvű teszt kitöltésével/vezetésével, majd mindenki elkészíthette saját nemesszerpentin
medálját. A foglalkozást vezető múzeumvezető-szobrász nagyon megdicsérte tanulóinkat: kedvesek,
fegyelmezettek, vidámak és érdeklődőek – mondta.
A ’munka’ után gróf Erasmus Almásy fogadott bennünket az Almásy várban, ahol miután megkoszorúztuk
Almásy László emléktábláját, megcsodálhattuk a vár ebédlőjének mennyezeti domborműveit, amely annak
idején a gyermek Almásy László érdeklődését is felcsigázta a repülés iránt. A kastélylátogatás után Máriafalva
templomában a gótikus stílust tanulmányoztuk.

3. nap
BÉCS
Bécsben először a Lainzer Vadasparkban a Hermész Villát látogattuk meg, ahol I. Ferenc József és Sisi életéről
láttunk egy kiállítást. Ezt követően buszunk a Schweizergartenben letett bennünket, s megkezdhettük
gyalogos városnézésünket: Belvedere – Schwarzenbergplatz – Karlskirche – Oper – Kärntnerstraße –
Stephansdom – Graben – Hofburg – Maria Theresien Platz.

4. nap
Mönichkirchen – Schaukelweg – Wechsel
Ezt a napot az ALPOKNAK szenteltük: Az alpesi legelőn keresztül a Wechsel oldalában különböző hintákat
próbálhattunk ki, az információs táblák pedig a havasi legelő életéről meséltek, persze németül, így le kellett
fordítani, …de sikerült!!!

5. nap
Kőszeg – Németújvár(Güssing) - Körmend
Várak és hősök
Utolsó napunkat a kőszegi várnál Jurisics Miklós szobránál kezdtük, ahol az 1532-es ostromra emlékeztünk,
majd a Batthyányak nyomába eredtünk: a legfontosabb várukat és magyarországi kastélyukat kerestük fel.

Köszönjük Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzatának az anyagi támogatást, amely
segítette e táborunk megvalósítását.
A Domokos Pál Péter Általános Iskola pedagógusai és tanulói
A táborról az alábbi linken további képeket láthatnak:
https://drive.google.com/drive/folders/1hHLUD31mSJvjzJ7TyS71IbO8v99CmGRF?usp=share_link

