
BÉCS ÉS POZSONY 

Az egri Neumann 

János Középiskola és 

Kollégium 12. t-sei, a téli 

bennmaradósunk során 

Ausztria és Szlovákia 

fővárosait tekinthettük 

meg, hogy jó ajándékokat 

tudjunk venni a 

családjainknak és 

barátainknak karácsonyra. 

A buszos utazás se volt 

semmi, amely során pihenhettünk is, amennyit csak tudtunk, míg Mosonmagyaróvárra 

nem érkeztünk, ahol megszálltunk.   

Gyönyörű szép hotelben tölthettük az időt, ha éppen nem városnézéseken voltunk 

a mesés városokban. Szombat reggel indult meg a túra Bécs felé Murányi Dénes tanár 

úr és Nagy Ilona tanárnő vezetésével, és egy röpke óra alatt el is jutottunk az osztrák 

fővárosba. A hideg nem kímélt minket, de nem volt baj, mert mihelyt leszálltunk a 

buszról, fenséges látvány tárult a szemünk elé a város szívében. Elkezdtük sétánk a 

karácsonyi vásár felé, és útközben rengeteg újdonságot láttunk, az utcákon sok-sok 

embert, akik mind csak a boltokat nézték, és a gyönyörű szép épületeket. A belváros 

nevezeteségei (Mariahilfer strasse, Stephansdom, Hofburg-stb.) után a karácsonyi 

vásáron tölthettük el szabadidőnket, ahol mindenki vehetett magának szebbnél szebb 

dolgokat ízlés szerint. 

A bécsi városnézés után indulhatunk Schönbrunnba, az ott található Habsburg-

kastélyt szemügyre venni. Ennek a múzeuma nagyon gyönyörűen volt berendezve, 

amelyből ízelítőt kaphattunk ennek a híres családnak az életéből. Ezek után 

indulhattunk vissza Mosonmagyaróvárra, ahol kellemesen töltöttük el az esténket.  

Vasárnap reggel Pozsonyba indultunk, amely mohácsi csata utáni időszaktól, a 18. 

század végétől Magyarország fővárosa volt. Itt megnéztük a várat, a Szent Márton 

dómot, amely a magyar királyok koronázási helye volt, a Prímási palotát, a Roland-

kutat és a Hviezdoslav-teret, valamint a híres országgyűlések épületét is. A várból 

csodás kilátás tárult elénk, ahonnan beláthattuk szinte egész Pozsonyt. Ezen a 

városnézésen idegenvezetést is kaptunk. Nekem a Prímási palota tetszett ott a 

legjobban, de sajnos odabent nem lehetett képet készíteni. 

 

Összességében nagyon jó volt ez a bennmaradós, örülök, hogy ezen részt vehettem és, 

hogy ebbe a két városba eljuthattam társaimmal együtt.                                         
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