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Nyelvi –kulturális tábor Ausztriában (Burgenlandban) 

2014. szeptember 29-től október 4-ig 

 

 

 

  Iskolánk immár 14. éve szervezte meg német nyelvi táborát  Ausztriában, Burgenlandban. 

Célunk, hogy tanulóink kipróbálhassák magukat, nyelvtudásukat   az idegennyelvi 

környezetben, és megismerhessék e csodálatos, régen Magyarországhoz tartozó vidék 

(Őrvidék) történelmi és természeti kincseit.  Ebben az évben a csapatunk törzsét az 5. 

évfolyam alkotta (10 fő), 1tanuló a harmadik évfolyamot, 5 fő a negyedik évfolyamot, 1-1 a 

hatodikat és hetediket, 5 fő a nyolcadik évfolyamot képviselte. A gyűjtőmunkáikat 

lelkiismeretesen elvégezték, figyelmükkel és fegyelmükkel sok elismerést kaptak az osztrák 

idegenvezetőktől. A látottakról és halottakró folyamatosan jegyzeteket készítettek. Ezeket 

minden este átnéztük, másnap értékeltük, tanácsot adtunk, hogy lehetne jobban jegyzetelni, 

mire kell figyelni. A hét végén összesítve értékeltük, a négy legszebb munkát végzőt 

megajándékoztuk. A többiek is szépen dolgoztak, amit egy 5-ös érdemjeggyel jutalmaztunk 

történelem, vagy olvasás tantárgyból. A német (angol) nyelv gyakoroltatása délelőtti, délutáni 

kirándulásokon szituációs, városismereti feladatokon, játékokon keresztül történt. 

  Szállásunk ismét a borostyánkői önkormányzat által működtetett Madonnenschlössel volt.  

 

Az idei útiprogramunknak Szent Márton és a Borostyánút adott keretet. Első állomásunk a 

pannonhalmi - korábbi nevén szentmártoni -  bencés apátság volt, ahol egy szerzetes-tanár 

vezetett körbe bennünket. 
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 Az altemplomban nyugszanak  a Habsburg-család fontos tagjai: Habsburg Rudolf felesége  

második férjével,  és Habsburg Ottó is úgy rendelkezett, hogy szívét itt helyezzék el. Erre 

azért is hívtuk fel a figyelmet, mert úgy terveztük, hogy bécsi látogatásunk alkalmával a 

Habsburg-család temetkezési helyére is ellátogatunk.  

 

A trianoni  határt Kőszegnél léptük át, majd az osztrák oldalról 

gyalogosan, a kőzettani tanösvénen keresztül értük el Írott-kő 

kilátóját. A vasfüggönyről már csak meséltünk, a gyerekek nagy 

vidámsággal élték át a határvonalon való másodpercenkénti 

átlépéseket.  

 

                  

 

         

 

 

 

 

 

 

Kellemesen elfáradva késő 

délutánra érkeztünk meg a 

borostyánkői (Bernstein) 

kastélyunkba, a 

Madonnenschlösselbe, ahol már 

finom vacsora várt bennünket. 
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A második napon Borostyánkőn illetve a közelben maradtunk: a bányamúzeum után 

Tarcsafürdőre látogattunk, ahol ha a fürdőt nem is, de a gyógyvizeket kipróbálhattuk, délután 

pedig a titokzatos Léka várát jártuk be.  

    

 

A templomosok lovagvára után Borostyánkő várához sétáltunk fel. A gyerekek itt olvasták fel 

a vár történetét, és ismertették híres szülöttjének, gróf Almásy László életének főbb 

állomásait. 

A harmadik napot a császárvárosban, Bécsben töltöttük. Az esős idő módosított a tervezett 

programunkon, de akadályt nem jelentett: Schönbrunnban fogadott bennünket hűséges bécsi 

idegenvezetőnk, Olga néni. A park, a Gloriette megtekintése után a Hintómúzeum 

következett.  
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Innen a kapucinusok altemplomába, a császárok temetkezési helyére mentünk. A város 

központjában egy McDonaldsban elfogyasztott ebéd után - Olga néni vendégei voltunk -  a 

Stephansdomot is körbejártuk kívül-belül. A görög negyed templomába is bemehettünk, majd 

a mellette lévő Augustiner vendéglőnél, Augustin szobra fölött a pincérek és a többi turista 

örömére elénekeltük az  “Oh, du lieber Augustin” éneket az összes versszakával. A 

Hundertwasser-ház megtekintése után az Albertina hercegi lakosztályán sétáltunk végig. A 

napot a Természettudományi Múzeumban fejeztük be: a willendorfi vénusznál sokan 

rácsodálkoztak a történelemkönyvükből már ismert alakra: csak ilyen pici?! 

   

 

A negyedik nap délelőtt az egykori magyar-osztrák gyepű találkozásánál fekvő, osztrák Vorau 

Ágoston-rendi kolostorát néztük meg a mellette lévő szabadtéri néprajzi múzeummal 

egyetemben. Ez utóbbi már az alpesi paraszti építészetet és életet mutatja be: kész ‘élő’ szótár 

a múzeum. Több nyelvórára is kitűnő színtér lehetne.  

 

  

 

 

 

 

  



5 
 

Délután Máriafalva gótikus templomát néztük meg. 

 

 

 

Pénteken irány a sokat emlegett, várva várt Rax! Az idő, bár lehetett volna jobb is, de nem 

akadályozta, hogy megtapasztaljuk, milyen is egy magashegység. A felvonóból szépen 

lehetett látni a növényzet változását, ahogy egyre magasabbra emelkedtünk. Fegyelmezett, 

ütemes gyaloglással eljutottunk a felvonóállomástól kb. 6 km-re levő Seehütte menedékházig, 

ahol csodás rálátás nyílt a ködbe vesző Preiner Wandra (Falra). 
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Utolsó nap a szomszédos Stuben savanyúforrásánál mindenki vizet vehetett, majd Őrisziget 

Szent László templomában  megtekinthettük a titokzatos, még megfejtésre váró 

falfestményeket. Szent László domborműve alatt nemzetiszín szalagos koszorúnkat is 

elhelyeztük. 
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 E településen szembesülhettek a gyerekek trianoni határrendezés igazságtalanságával – 

magyar lakta területek elcsatolásával –, a német feliratok mellett ott állnak a magyar feliratok 

is.  De sajnos már csak a feliratok. Az általános iskolában már csak német nyelven folyik az 

oktatás - mondta egy helyi lakos. A határt átlépve a Szombathelyen folytatódó Borostyánúton  

a Gondviselés segítségével gyalogolhattunk. Odaérve a romkert bejáratához szomorúan 

olvastuk, hogy technikai okok miatt zárva. Egy kedves  atya sietett segítségünkre, a 

székesegyházban egy gyors idegenvezetés után – Szent Márton ereklyéjét is megmutatta -  a 

székesegyház háta mögötti kaput kinyittatta nekünk. Megköszöntük kedvességét, s erre ő így 

válaszolt:”Természetes, hogy testvéreimnek segítek… Aki nekem úgy köszön, hogy 

dícsértessék az Úr Jézus Krisztus, az nekem testvérem.” 

 

 

 

 

 

A tanulók által készített ajándékok, a festett vászontáskák: 
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Részlet egy jegyzetelésből: 

 

A beszámolót írta: Burkali Mónika 

https://plus.google.com/u/0/photos/102809590037184708205/albums/6085034001820632401?authkey=CPazsL

XfuY-D9QE 

 

https://plus.google.com/u/0/photos/102809590037184708205/albums/6085034001820632401?authkey=CPazsLXfuY-D9QE
https://plus.google.com/u/0/photos/102809590037184708205/albums/6085034001820632401?authkey=CPazsLXfuY-D9QE

