Wie beim Familienfest
Családias hangulatban

Alljährliche Táncsics-Exkursion nach Wien im Dienste
des Teambuildings / hagyományos táncsicsos bécsi kirándulás
a csapatépítés jegyében
Von Studienrat Richard Guth / Richard Guth német nyelvi lektor

(01. 12. 2013) Exkursionen können
unterschiedlichen Zwecken dienen: eine Kulturlandschaft erkunden, Sprachen üben und
lernen, neue Rollen und Aufgaben wahrnehmen und nicht zuletzt die Kohäsion, den
Zusammenhalt innerhalb einer Gruppe stärken. Sicherlich diente die alljährliche Exkursion
des Mihály-Táncsics-Gymnasium Moor nach Wien am ersten Advent diesen Jahres all
diesen Zielen, aber man kann dennoch – nun auf Grundlage der dreijährigen
Erfahrungsperspektive der konzeptionell überarbeiteten traditionellen Studienfahrt – mit
Gewissheit behaupten, dass bei dieser dritten Exkursion der Schwerpunkt auf der Stärkung
des Gruppengeistes, neudeutsch Teambuilding, lag. Dazu passte der zweisprachige
Stadtrundgang, mittlerweile fester Bestand jeder Exkursion, die auch diesmal von Schülern
des Nationalitätenklassenzugs, heuer von Attila Czuth, Andreas Hadnagy und Krisztián
Horváth übernommen wurde. Den Nachmittag verbrachten die Teilnehmer in namhaften
Museen der österreichischen Bundeshauptstadt.
Im Folgenden berichten Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums über ihre Erfahrungen,
die sie als Teilnehmer der Reise gesammelt haben.
(2013. 12. 01.) Egy tanulmányi útnak különböző céljai lehetnek: egy kulturális közeg
feltérképezése, nyelvgyakorlás, új szerepek, feladatok felvállalása, de akár a csoporton
belüli összetartozás erősítése. A móri Táncsics Mihály Gimnázium idei adventi kirándulása
is több célt szolgált, annak ellenére, hogy az elmúlt három év tapasztalataiból kiindulva
(három éve került átdolgozásra a hagyományos adventi kirándulás koncepciója)
kijelenthetjük, hogy az idei évben a csapatépítésen volt a hangsúly. Jól illeszkedett ebbe a
már hagyománnyá vált kétnyelvű idegenvezetés, amelyet a német nemzetiségi tagozat
végzős diákjai (Czuth Attila, Hadnagy András és Horváth Krisztián) vállaltak fel, de
ugyanígy a délutáni múzeumlátogatás is. A diákok beszámolói a tanulmányi út
sokoldalúságát és eredményességét igazolják.

„Nagyon izgatott voltam, hogy milyen lesz ez a bécsi út, nem volt még lehetőségem
kijutni. Természetesen már odafele remek volt a hangulat, családias, ami kifejezetten
tetszett! A schönbrunni kastélyban voltam, amit gyönyörűnek találtam, nem bántam
meg, hogy végül ezt választottam! A vásárban jó volt hallani, hogy több magyar is
van köztünk, nagyon szép dolgokat láthattunk. Természetesen a hazaút volt a
legviccesebb, összeért már a társaság nagy része. Nagyon örülök, hogy sok
diáktársammal jóba lettem és jobban megismertem őket.” Lenger Kata, 9.NY
„Hogy ne mondjam ki, én már sztárvendég vagyok Bécsben. Ez volt az ötödik utam
és eddig a legjobb. Senki nem úgy fogadott, ahogy a suliban, mindenki máshogy
nézett rám. A múzeum is jó volt, először voltam a Schönbrunnban. A Műszaki
Múzeumban kétszer voltam már, de nem bántam meg, hogy harmadszor nem oda
mentem. A körülmények jók voltak. A visszaút közepe nem volt túl jó számomra,
mert az egyik támogatóm halálhíréről értesültem, de ilyen is előfordul az életben,
hogy valakitől el kell búcsúznunk. Mindezen által brutál jó buli volt és örülök a
lehetőségnek, hogy ötödször is bejuthattam.” Jánosi Ábel, 11.D
„Ez volt az első iskola által szervezett bécsi túrám. Nagyon jó hangulatban telt az
egész kiruccanásunk. Imádom a természetet és mindent, ami ezzel kapcsolatos, így
nem volt kérdéses, hogy a választható múzeumok közül hova menjek. A
Természettudományi Múzeumban tett látogatás nagy élmény volt számomra. A
kiállítás nagyon érdekes volt, sok új dolgot tanultam. A szabadidőnket főleg a
vásárban töltöttük. Nagyon jó napot tudhatok magaménak.” Kántor Fruzsina, 13.D
„Wir kannten schon die Stadt ein wenig, denn das war meine sechste Fahrt nach
Wien. Daher hatte ich keine Angst, dass wir uns verlaufen (ich war ja ein
Fremdenführer). Ich habe dabei Leute gefragt, die uns zusätzliche Dinge über die
Gebäude erzählt haben beziehungsweise den Weg gezeigt haben. Diese letzte
Exkursion war für mich auch deshalb so wichtig, weil ich in Wien studieren möchte.”
Andreas Hadnagy, 12A/13C

„Úgy indultam el erre a kirándulásra, hogy tudtam, a tavalyinál jobb nem lehet, mert
az lehetetlen. Örömmel jelentem, hogy mégis sikerült überelni. Ez többek között a
fantasztikus társaságnak és az időjárásnak volt köszönhető. A Műszaki Múzeumban
voltam, nagyon tetszett, komolyan, ennyire még sosem kötött le egyetlen múzeum
sem. Nagyon jó volt a hangulat és tetszett, hogy inkább egymás hegyén-hátán
utaztunk és beszélgettünk, minthogy mindenki a saját helyén elfoglalta volna magát.
Most megint azt mondom, ez volt a legjobb bécsi kirándulásom. Várom a
következőt!” Vass Réka, 11.D
„In Wien kann man ja keinen Schritt machen ohne etwas Kultur in sich zu saugen.
Also war das wirklich lehrreich und die Fahrt war es wirklich wert. Die Kinder haben
auch versucht mehr Deutsch zu sprechen und zu verstehen. Die Uni, an der wir
vorbeigegangen sind, hat die meisten auch beeindruckt. Also kann ich mit Sicherheit
sagen, dass einige Schüler vielleicht mit mehr Ambitionen an die ganze Sache denken
werden als zuvor.” Attila Czuth, 12A/13C
„Minden eddigi bécsi kirándulásom után azt mondtam, hogy hűűű, ez volt a
legjobb. Most sem volt ez másképp. Amint felszálltunk a buszra, tudtuk, hogy egy
rettentő jó napnak nézünk elébe. Énekelgettünk, beszélgettünk, még talán táncra is
perdültünk. Nem volt az, hogy te ne ülj ide, téged nem bírlak. Mindenki egymás
hegyén - hátán volt és ez hazaútra még inkább jellemzőbb volt. A Műszaki
Múzeum számunkra hatalmas meglepetés volt. Az első múzeum, ahonnan nem
akartunk 10 perc után kimenni. végig nézelődtünk. Főként az tetszett, hogy
bevonták az embereket is az egész kiállításba. Mi nem a vásárban töltöttük most a
szabadidőnk nagy részét, hanem a főutcán, annál is inkább, hogy kétszer már
voltunk a vásárban. Nagyon tetszett az egész kirándulás, családias, vidám hangulatban
telt el.” Mekota Tímea, 11.D

