
Ausztriában voltunk 

 

Mint már évek óta minden ősszel, az idén szeptemberben is útra kelt egy 40 fős, német nyelvet 

tanuló diákcsoport Ausztriába tanulmányi kirándulásra. Kettős céllal szervezzük ezeket a 

programokat. Az egyik, hogy gyermekeink anyanyelvi környezetben használhassák a német 

nyelvet, a másik, hogy élményszerző módon jussanak népismereti tudáshoz. A tanulmányi út 

minden állomása ezt szolgálta. 

Programunkat Eisenstadtban kezdtük az Esterházy kastély megtekintésével, majd ugyanitt 

felkerestük Haydn, a nagy zeneszerző sírját. Szállásunk és ellátásunk Bécsben volt, így a 

délutánt már ott töltöttük. Első megállónk a fővárosban a Belvedere palota volt, méltán híres 

festményeivel. Elcsodálkoztunk, mennyi ismerős festmény köszön vissza tankönyveinkből. 

A második napon Schönbrunnba látogattunk, ahol több órás vezetéssel nemcsak a kastélyt, de 

annak parkját, kilátóját, labirintusát és állatkertjét is felkerestük. Délután következett a diákok 

nagy örömére a Práter, benne Madame Tussauds panoptikumával. Izgalmas volt találkozni a 

világhírességekkel, még ha csak viaszformában is. 

A harmadik napon a császári rezidencia, a Hofburg következett. Mindenkit lenyűgözött a palota 

pompája és persze a történelem lehelete. A belvárosban folytatódott a múltidéző séta a 

Habsburg császárok sírjait rejtő templomokkal. Így gyönyörködhettünk a Stephansdom, a 

Kapuzinerkirche és az Augustinerkirche szépségében. Természetesen nem maradhatott ki a 

Karlskirche sem a látnivalók köréből. A Kärtner Straße-n minden diák kedvére vásárolhatott 

bécsi csemegéket, ajándékokat. Az összes csomagba került Mozartkugel, mindenki kóstolt 

bécsi sütiket. 

A negyedik napot már hazai programmal töltöttük. Solymárra, a Buda környéki svábok egyik 

központjába látogattunk. A helyi tájház vezetője tartott kis beszámolót az ottani svábok 

kitelepítéséről, és bemutatta a szépen berendezett sváb parasztházat is.  

Utunk utolsó megállója Gödöllőn a Grassalkovich kastély volt, ahová oly gyakran járt Erzsébet 

császárné, Sissi vendégségbe.  

A számtalan német nyelvű program, a vásárlások, a szállodai étkezések kiváló lehetőséget 

nyújtottak nyelvgyakorlásra, ugyanakkor újabb információkat szerezhettünk a svábok be-és 

kitelepítéséről, életéről. A tanulmányi útjainkat minden alkalommal nagymértékben támogatja 

a PA Zrt. és a Paksi Német Önkormányzat.  

Segítségüket nagyon szépen köszönjük! 

                       

                                                            Paksi Deák Ferenc Általános Iskola tanulói és tanárai 



 


