
Nemzetközi tábor Wunsiedelben 

A Veszprém Megyei Önkormányzat több évtizednyi nemzetközi kapcsolatának köszönhetően 

2015. május 11-17. között öt diák a gimnáziumból Zsebe Péter önkormányzati referens és 

Bakonyi Borbála igazgatóhelyettes kíséretében egy úgynevezett Work Camp-ben vehetett részt 

a bajorországi Wunsiedelben. A nemzetközi tábor ötletét és programját Uwe Götz dolgozta ki 

és valósította meg a lelkes fiatalokkal. Lássuk, hogyan élték meg az önkéntességet és a 

szabadidős programokat a Thuri György Gimnázium tanulói! 

 

A környezetről:  

A tábor számomra már az első pillanattól fogva szimpatikus volt. Nagyon gyerekcentrikus. 

Rengeteg szabadidős, kikapcsolódási tevékenységet lehet folytatni pl: röplabdázni, ping-

pongot játszani, kosárlabdázni, csocsózni. A szobák is jó elrendezésűek, tágasak, szépek, 

otthonosak voltak. A tábornak van egy szép hátsó kertje is, amelynek a rendbe tételéhez, 

szépítéséhez mi is hozzájárultunk. A tábort körülölelő táj is csodálatos. Rengeteg fával, erdős, 

parkos résszel büszkélkedhet. A tábor mintegy 2 km-re van a cseh határtól.  

(Horváth Norman, 10.B)  

 

Az önkéntes tevékenységekről: 

 Első nap fákat kellett ültetnünk, ami egyáltalán nem volt nehéz: bele kellett 

helyeznünk a tujákat a gödrökbe, majd megöntözni őket. Ültetés közben el is 

neveztük mind a húsz kis tuját. Ezzel hamar végeztünk, így elkezdtük lefesteni a 

"teraszt". Ennek a tetejét volt nehezebb megoldani, mivel a nyakunknak nem volt 

kényelmes, hogy állandóan felfelé néztünk. Ezután maradt egy kis idő, így 

nekiláttunk a székek csiszolásának is. Egy másik napon padokat és a már lecsiszolt 

székeket festettük be zöldre illetve rózsaszínre. Nagyon jó volt, hogy többen tudtunk 

dolgozni egyszerre, mert megtanultuk, hogy milyen egy jó csapatban együttműködni. Munka 

közben új barátokat is szereztünk, akikkel remélhetőleg sokáig fogjuk tartani a kapcsolatot.  

(Major Bernadett, 9/Ny)  



 

A tábor résztvevőiről: 

Wunsiedeli tartózkodásunk során megismerkedhettünk öt török táborozó diákkal és 

kísérőjükkel. Más nemzetiségű csoport nem volt, a törökökkel nagyon jól 

összebarátkozhattunk. A tábori munkákat és a szabadidős tevékenységeket is örömmel 

végeztük együtt, és a magunk által szervezett esti sétákra is szívesen hívtuk meg őket, 

amelyeken szívesen vettek részt. Számunkra az egyetlen nehézséget a német nyelvűnek 

meghirdetett táborban a közös nyelv okozta, mivel a törökök nem beszéltek németül, és 

angolul sem volt egyszerű megérteni egymást. Mindent összevetve kellemesen csalódtunk, 

hiszen nagyon barátságosak voltak, ezt bizonyítja az is, hogy Deniz, a legkommunikatívabb 

tag mindig kereste a társaságunkat. 

(Bodó László, 11.B)  

 

Az utazásról:  

Az előre megbeszéltek alapján utunkat május 11-én reggel 7 órakor 

kezdtük meg Veszprémből. Hosszú út elé néztünk, ugyanis a 

németországi Wunsiedel nem épp a szomszédban van. Közel 10 órás út 

állt előttünk két megállóval. Alig hittük el, hogy végre odaértünk. Ennél 

már csak a visszafele út volt rosszabb, amikor mindenkiben még az is ott 

volt, hogy nem is akarunk mi haza menni.  

Az étkezésről: 

Ha az étkezésről beszélünk, az első szó, ami az eszembe jut, az biztos, hogy a „nagy”. Ez az, 

amiben aztán tényleg bővelkedtünk.  

Reggelente mindig ugyanarra a helyre mentünk, ahol a különböző fajta ételek mindig már 

készen vártak bennünket. Mindenki megtalálhatta az ízlésének megfelelőt, mivel rengeteg féle 

étel és ital volt kirakva, hogy ne legyen ok a panaszra.  Az ebéd és vacsora, ha éppen nem egy 

étteremben történt, a szálláshelyünkön volt, amit a mi drága Tinink főzött nekünk. Nem kell 

mondanom, hogy semmi panasz sem érkezett erre sem. Mindig nagy szeretettel és adagokkal 



etettek minket. Többször megfordultunk éttermekben, fogadókban, stb. is, ahol szintén 

kedvünkre válogathattunk bármiből. 

Azt hiszem, a hét alatt egyszer sem hangzott el az „Éhes vagyok” mondat, annál inkább az 

„Ez nagyon finom” és a „Teli vagyok”.  

(Kerekes Alexandra, 12.A) 

 

A programokról: 

Rengeteg felejthetetlen programban volt részünk. Talán ami a legnagyobb 

hatással volt ránk, az a vitorlázórepülés. Sokunk soha nem próbált volna ki 

ilyen extrém dolgot, de ha már élhettünk a Luftsportverein lehetőségével, 

mindegyikünk felmerészkedett a vitorlázórepülőre, amit egyáltalán nem 

bántunk meg.  

A repülés mellett számos érdekes programban vehettünk még részt. Voltunk egy madár-show-

n, a Greifvogelpark-ban, ahol a madarak szabadon repkedtek közvetlen felettünk; mászó 

parkban, ahol kipróbálhattuk a libegőt is és a Felsenlabyrinth szikla labirintusban, aminek a 

tetején csodaszép kilátás tárult elénk. Emellett voltunk Waldsassenben egy apátsági 

könyvtárban, amelyben különböző fából faragott figurákat vizsgálhattunk meg, hiszen 

máshogy néztek ki, más érzelmeket mutattak, ha az ember más szögből nézte őket.  

 

 

A programokhoz tartozott a munka is, amit mindenki örömmel végzett. A közös munka 

mellett a csapat tagjai közelebb kerültek egymáshoz, így az esti programok (séták, 

kártyajátékok,”csocsó”) jó hangulatban teltek.  

Köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehettünk ebben a táborban! Sosem felejtjük el ezeket az 

élményeket! 

(Szabó Zita, 12.A) 

 


