ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, ÓGYALLA
Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Szakközépiskola
Együttműködés a Határtalanul! Program keretében
“Műszaki vívmányok és építészeti hagyományok Sopronban és a Felvidéken”
Utazás időpontja: 2019.03.19-21
Pályázati azonosító: HAT-18-02-0431
Létszám: 32 fő (30 diák és 2 pedagógus)
Utaztató: Kálmán Gergely 53+1+1 fős, 2008-as évjáratú IRISBUS Evadys H autóbusza
Szállás: Fertőboz, Gloriett Panzió (2 éj)
A pályázat rövid összefoglalása, a pályázat szerint:
Először a felvidéki magyar diákok látogatnak Sopronba, ahol az anyaországi diákok és
tanáraik kalauzolják őket Sopron gótikus, barokk és modern építészeti emlékei között,
valamint a Fertő-tájon és Brennbergbányán. Majd a soproni küldöttség utazik Ógyallára,
ahol ismét találkoznak a diáktársak megbeszélve a projekt folytatását valamint
megismerkednek a Felvidék építészetével, híres szülötteivel, Jedlik Ányossal Konkoly-Thege
Miklóssal valamint a környék történelmi helyszíneivel.
PROGRAMTERV
A kötelező, pályázatban szereplő programelemeket aláhúzva jelöltük. A fakultatívan
vállalható, plusz költséggel járó programlehetőségeket kék színnel jelöltük.
1. Érkezés Sopronba. Megismerkedünk a helyi diákélettel. Megbeszéljük az előttünk álló
napok tartalmát. Kiosztjuk a feladatokat, meghatározzuk a készülő kisfilm tartalmi elemeit,
kialakítjuk a munkacsoportokat.
2. Fertőrákoson felkeressük a monumentális kőfejtőt, amely 2001 óta az UNESCO
Világörökség része. A kőfejtő belsejében bejárjuk az interaktív témaparkot, amely a kőbánya
kialakulásának történetét, az innen elszállított anyagból készült épületeket, valamint a
Pannon-tenger élővilágát mutatja be.

3. A brennbergbányai szén kitermelésének emléket állító házat tekintjük meg Sopron
közelében. A bányát 1789-ben nyitották meg, mely mindig magas színvonalú és szakszerű
volt. A kiállítás megmutatja a bánya létrejöttét, fejlődését, a bányászélet kellékeit, és egy
bányászlakás részletét, valamint a híres "kocsmatemplomot". Összehasonlítjuk
Brennbergbánya bányászati értékeit és eszközeit a Selmecbányaival.
4. A soproni Erdészeti Múzeumba látogatunk, amely az egykori Esterházy Palotában kapott
otthont. A soproni egyetem jogelődje az 1735-ben Selmecbányán alapított Bányászati és
Erdészeti Akadémia, mely számos ma is virágzó diákhagyomány bölcsője volt. A
legérdekesebb elemeket, momentumokat és tárgyi emlékeket az ALMA MATER kiállítás
keretében láthatjuk.
5. Sopron, Storno Gyűjtemény. A múzeum kiállítása a művészcsalád gyűjteményét mutatja
be azokban a szobákban, amelyet a család lakásként használt. A régiségekkel és a
családtagok alkotásaival berendezett enteriőrök a múlt század végének lakáskultúrájáról
adnak képet.
6. Nagycenken felkeressük a Széchenyi Örökséget. Láthatjuk a Legnagyobb Magyar
Emlékmúzeumát, benne a jellegzetes Széchenyi-szárnyat, valamint megtekintjük a Széchenyi
Mauzóleumot is.
7. Megtekintjük a soproni Fabriczius házat, amelynek érdekessége, hogy a ház alatti
pincében a monumentális Capitoliumi-triász tekinthető meg. Megfigyelhetjük a gótikus és a
barokk stílus keveredését az épület és termeinek kialakításában.
8. Folytatjuk a filmkészítést. Értékeljük a közös kirándulásokat, visszatekintünk a szép
pillanatokra.

1. nap: 2019.03.19. (kedd)
Kiállás: 06:40. Indulás: 07:00-kor Ógyalláról.
09:30 - 12:00: Érkezés Sopronba, partneriskolánkba. Megismerkedünk a helyi diákélettel.
Megbeszéljük az előttünk álló napok tartalmát. Kiosztjuk a feladatokat, meghatározzuk a
készülő kisfilm tartalmi elemeit, kialakítjuk a munkacsoportokat. Soproni Szakképzési
Centrum Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma. Cím: 9400 Sopron,

Ferenczy János u. 7. Pack Judit és Albert Anna Renáta várja a csoportot. Tel: 06 70 199 6782
és 06 30 351 9160.

12:30 - 14:30: Kötelező programban történő kényszerű válzotás: Fertőrákosi köfejtő csak
áprilisban nyit. Helyette: felkeressük a Kőhalmy Vadászati Múzeumot, amely ingyenesen
látogatható. A múzeumban egy modern audiovizuális eszközökkel felszerelt ötven
férőhelyes tanterem található, ahol a parkerdő jellegzetességeit mutatják be. Az első
emeleten az erdőben előforduló élővilágot, míg a legfelsőn a terület vadállományával és
Kőhalmy Tamás erdőmérnök, vadbiológus professzor hagyatékával ismerkedhetünk meg. A
múzeum a Károly-magaslaton, a Károly-kilátó szomszédságában található. Parkolási
lehetőség autók és buszok részére a Károly-kilátó parkolójában van. Tel: 06-99-506-810. Ezt
követően felkapaszkodunk a Károly-kilátóba, amely egy, a csaknem 400 m magas Károlymagaslaton emelt kőépítmény. Kétszintes tetőteraszáról csodálatos panoráma nyílik a
völgyben fekvő Sopronra és a Fertő-tóra, délkeleti irányban a Harkai-csúcs, Kópháza és
Nagycenk, nyugati és déli irányban pedig a Soproni-hegység vonulatai emelkednek. Tiszta
időben, a háttérben távol a Rax és Schneeberg hófödte csúcsai is felsejlenek. Tel: 06 99 313
080.
15:00 - 17:00: A brennbergbányai szénkitermelésnek emléket állító házat tekintjük meg
Sopron közelében. A bányát 1789-ben nyitották meg, mely mindig magas színvonalú és
szakszerű volt. A kiállítás megmutatja a bánya létrejöttét, fejlődését, a bányászélet kellékeit,
és egy bányászlakás részletét, valamint a híres "kocsmatemplomot".. Tel: +421-31/7866132.
18:00: Szállás elfoglalása a fertőbozi Gloriett Panzióban. Cím: 9493 Fertőboz, Fő u. 11.
Tel: 06 20 342 0788.
2. nap: 2019.03.20. (szerda)
Indulás: 08:00-kor Fertőbozról.
08:30: Érkezés Sopronba, a partneriskolákhoz. Közös kirándulásra indulunk a történelmi
Őrvidékre. Tel: + 421-917-361264.
Indulás: 08:55-kor Sopronból.
10:00 - 11:15: Egy órás vezetett látogatás Fraknó rettenthetetlen várában (Burg
Forchtenstein), ahol láthatjuk a fegyvergyűjteményt. A palotában ezernyi érdekesség,
páratlan eszmei és fizikai értékű gyűjtemény látható fegyverarzenált, korabeli bútorokat,
kincseket és festményeket illetően. A kiállítás legkülönlegesebb darabjait valószínűleg a 17.
századból való koronázási zászlók jelentik, úgy mint a máig fennmaradt legrégebbi magyar
koronázási zászló Esterházy Miklós idejéből (1618), a legkorábbi, Esterházy László által vitt

horvát állami lobogó (1647), valamint az I. Lipót szerb királlyá koronázásakor Esterházy Pál
által vitt szerb koronázási zászló (1655). A várat a törökök sosem tudták, de nem is próbálták
bevenni. Dr. Szabóné Sebestyén Gertrud. E-mail: g.szabo-sebestyen@esterhazy.at.
Tel: +43 2626 81212.
11:30 - 12:30: A Fraknó felett magasodó Rozália-hegyre sétálunk fel a parkolóból. A csaknem
750 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő kápolnánál, melyet Eszterházy Pál
herceg építtetett 1670-ben. Innen mesés kilátás nyílik az alattunk elterülő településre.
Elfogyasztjuk ebédünket.
13:00 - 14:30: Liszt Ferenc szülőházát látogatjuk meg Doborjánban (Raiding). Képet kapunk a
zeneszerző magánéletéről, munkásságáról, valamint életének utolsó, apátként (abbé)
eltöltött szakaszáról. A kiállítás röviden bemutatja Liszt Ferenc gyermekeinek sorsát is.
Tel: +43-2619 510 47-16.
15:00 - 17:00: Nagycenk: a Széchenyi Örökség helyszíneinek meglátogatása. A kastélyban
berendezett Széchenyi Emlékmúzeumban felelevenítjük “a legnagyobb magyar” életművét.
Láthatjuk a családi sírboltot, a mauzóleumot is, amely két részből áll, a barokk kápolna alatti
ovális, boltozott térből, és az előcsarnok alatt húzódó kereszt alakú sírboltból. Tel: +36 99
360 023, +36 30 447 12 48.
17:30: Visszaérkezünk Sopronba, az iskolához. Értékeljük a közös kirándulásokat,
visszatekintünk a szép pillanatokra.
18:30: Megérkezünk szállásunkra, Fertőbozba.

3. nap: 2019.03.21. (csütörtök)
Indulás: 08:00-kor
08:30 - 15:00: Sopron, városnézés. A Múzeum Classic bérlet keretében felkeressük a Storno
gyűjteményt, a Tűztornyot, és megtekintjük a Helytörténeti kiállítást. E-mail:
titkarsag@sopronimuzeum.hu. Tel: +36 99 311-327.
A soproni Erdészeti Múzeumba látogatunk, amely az egykori Esterházy Palotában kapott
otthont. A soproni egyetem jogelődje az 1735-ben Selmecbányán alapított Bányászati és
Erdészeti Akadémia, mely számos ma is virágzó diákhagyomány bölcsője volt. A
legérdekesebb elemeket, momentumokat és tárgyi emlékeket az ALMA MATER kiállítás
keretében láthatjuk. Tel: +36 99 338 870. E-mail: erdmuz@gmail.com Kombinált jegy:
Vadászati Kiállítás + Nemzeti Kincsünk, az erdő.

Megtekintjük a soproni Fabriczius házat, amelynek érdekessége, hogy a ház alatti pincében a
monumentális Capitoliumi-triász tekinthető meg. Megfigyelhetjük a gótikus és a barokk
stílus keveredését az épület és termeinek kialakításában. A felvidékről származó Fabricius
Endre városbíró, polgármester az épületet 1806-ban vásárolta meg. A jószolgálati
tevékenységéről híres ügyvéd barátját, a diák Petőfit is támogatta. Soproni katonáskodása
idején Petőfi Sándor gyakori vendége volt a háznak.
Tel: +36 99 311 327. E-mail: sopronimuzeum@gmail.com
17:30: Hazaérkezés Ógyallára.
Belépődíjak és egyéb költségek a program szerint:
Belépők

Diák

Felnőtt (tanároknak sokszor ingyenes)

Károly kilátó

200 Ft /

Brennbergbányai Bányászati Emlékház

250 Ft /

Nagycenk, Széchenyi Örökség (45 fő)

1.600 Ft /

+ 8.000 Ft tárlatvezetés

Fraknó vára (45 fő)

10,00 € /

(4 kísérő tanárnak ingyenes)

Doborján, Liszt ház (45 fő)

2,00 € / -

(10 diákonként 1 tanár ingyen)

Sopron, Múzeum Classic Bérlet

1.250 Ft /

Sopron, Erdészeti Múzeum, kombinált jegy

700 Ft

Sopron, Fabricius ház
(a Római kőtár + a Régészeti kiállítás)
350 Ft
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kötelező belépős programok:
2.750 Ft * 30 + 12 € * 45 + 1.600 Ft * 45 + 8.000 Ft =
82.500 Ft + 80.000 Ft + 540 € = 154.500 Ft + 338.000 Ft
(325 Ft-os € árfolyammal számolva)

Összesen: 338.000 Ft. Ezt az összeget utaljuk a projektvezető pedagógus részére.
A fenti belépőkre pályázott összeget szerződésünk tartalmazza. Az összeg felhasználását
belépőjeggyel vagy számlával a pályázat elszámolásakor igazolni szükséges! A szakmai
megvalósítás anyagköltség során lévő összeg fordítható koszorú vásárlásra, ajándékra, vagy
bármilyen út során felmerülő egyéb költségre, melyet itthon kell levásárolni és szintén
számlával igazolni.

Minden tételt számlával, nyugtával, belépőjeggyel igazolni szükséges! Bizonylat nélkül a
költségeket nem számolják el. A belépőkre pályázott összeget a projektvezető vagy az
idegenvezető kezeli. Minden számlát, nyugtát a Csillagösvény Utazási Iroda nevére
szükséges kiállíttatni, feltüntetve az iskola nevét is a bizonylaton.
Számlázási adatok:
Csillagösvény-Utazás Kft.
8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 23.
Adószám:

Jó utat, nagyszerű élményeket kívánunk!

22777289-2-07

