
Napközis tábor 2019. augusztus 5-9. 

 

2019. augusztus 5. hétfő A Városlakó 

Tematika: várostervezés, utcai bútorok.  
Délelőtt csapatokra bontva munka az 
Erzsébet kertben és a Deák téren. 
Délután foglalkozás a főépítésszel 
(különös tekintettel a klímaváltozás 
miatt szükséges újfajta építési módokra 
és várostervezésre). 
„Tervezz várost!” kreatív foglalkozás. 

2019. augusztus 6. kedd 

 

 

 

Ember a térben 

Tematika: Utak, utazók.  
Délelőtt munka a IV. László király utcai 
hátsó járda környékén, sarabolás, 
kapálás stb.  
Délután Taschner Tamás sétája: 
soproni utazók.  
Utána: „Tervezz várost!” 

2019. augusztus 7. szerda Látni az idegen szemével 

Tematika: a komfortos város- 
illemhelyek száma, megfelelő számú 
utcai szemetes, útbaigazító táblák stb.  
Munka az Erzsébet kertben, kis 
növényhatározással összekötve.  
Délután séta Taschner Tamással: 
belvárosi utcák, rejtélyek.  
Utána: „Tervezz várost!” 

2019. augusztus 8. csütörtök Történelmi hulladékok 

Tematika: zöldnap.  
Kirándulás az erdőbe, kelta tanösvény 
és a feltárt régészeti emlékek. Közben 
szemétszedés.  
Útvonal: Brennbergi tábor-Tolvaj-árok- 
Várhely-Bánfalva. Közlekedési eszköz: 
busz.  
Ebéd után rövid pihenő, majd munka a 
Szent István parkban és a Széchenyi 
téren.  
Végül beszélgetés Hárs Olivérrel: 
klímaváltozás, a fák fontossága a 
városokban. 

2019. augusztus 9. péntek ,,Itthon vagyok…” 

Tematika: hányféle otthon van, mi adja 
az otthon levés érzését stb.  
Délelőtt munka a Deák téren.  
Délután Taschner Tamás tematikus 
találkozója.  
Utána: „Tervezz várost!” 

 



A tábor időpontja:  2019. augusztus 5-9. 8.00-16.00 óra között. 

Kiindulási helyszín: Soproni TIT (Várkerület 98. Lenck-átjáró) 

A részvétel díja: 2.500 Ft/nap, mely a tábor költségeit fedező, nyertes 

pályázat esetén visszafizetésre kerül. Az összeg az alábbi 

ellátásokat biztosítja: reggeli és uzsonna a Soproni TIT-ben, 

ebéd a Perkovátz-házban, ásványvíz, füzet és toll, 

láthatósági mellény, munkavédelmi kesztyű és eszközök a 

Sopron Holding jóvoltából, alapszintű biztonsági oktatás (a 

gyerekek beülhetnek a vezető mellé a kukás autóba, 

locsolóautóba, fűnyíróautóba.) 

A résztvevők a kreatív foglalkozásokon filmet vagy terepvárost is készíthetnek. A 

tábor végén emléklapot adunk részükre. 

 

Együttműködő partnerek: Soproni Városszépítő Egyesület, Sopron Holding Zrt., 

TAEG, Taschner Tamás idegenvezető, Castanea Környezetvédelmi Egyesület, 

Mrenka Attila régész. 

 

 

 


