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Romantikus kastélytúra
Ausztriában
A „Historbia–Historbágy” vetélkedõn bizonyított tudása jutalmaként az Örökmozgó Alapítvány „Aranycsapata” egy napos
ausztriai kastélytúrán vehetett részt. Mivel a felkészülés során egy
10–12 fõs társaság kovácsolódott össze, az útiköltség térítését vállalva május 4-én 11-en indultunk útnak.
Ragyogó napsütésben, izgatottan hagytuk el hazánkat és érkeztünk meg a repceföldektõl virító Burgenlandba.
Bécsen ezúttal „átszáguldottunk” – úticélunk három olyan Duna-menti kastély volt, melyekrõl a szokásos kirándulások során éppen csak említést tesznek az idegenvezetõk.
Elsõ megállónk a hegytetõre épült kreuzensteini vár volt, mely a
12. században épült, de 1645-ben a svéd csapatok lerombolták. A
századfordulón
Wilczek János gróf
ragyogó fantáziával építette újjá, az
eredeti
várról
ugyanis nem maradt fenn semmiféle ábrázolás. A gróf
a helyreállítás során a környezõ országokból korabeli,
román–gótikus stílusú építészeti elemeket
gyûjtött
össze, így csodálhattuk meg a kassai
kapuból, a német
bauwerk-elemekb
õl, a velencei erkélybõl egységessé
alakított „eszmé-

nyi” várat, mellyel korát megelõzve az „Egyesült Európa” egy jelképét alkotta meg.
Következõ állomásunk Graffenegg reneszánsz vízivára volt. Az
angolkert üde zöldjébe és csendjébe meseszerûen olvad a remek
állapotú épületcsoport. Mindannyiunk arca felderült, amikor megtudtuk, hogy a kastély jelenlegi tulajdonosa az a Metternich család,
melynek felmenõirõl Biatorbágy helytörténete kapcsán is hallhattunk.
Késõ délután érkeztünk Klosterneuburgba, ahol egy hatalmas
kolostor elõtt álmélkodhattunk. Rendház, templom, múzeum és
könyvtár egyben, melynek pompáját jellemzi, hogy VI. Károly német–római császár (Mária Terézia édesapja) ide tervezte áthelyezni uralkodói rezidenciáját. A képtár, a templom és a kolostor kincseinek megtekintése után hazafelé vettük utunkat.
Ezúton is köszönjük a játékos kedvû és bátor óvónénik és szülõk
közremûködését a vetélkedõn és a felkészülés során.
Horváth Dori Gabriella
Örökmozgó Alapítvány elnöke

Bálinti majális
A Biatorbágyi Német Kisebbségi Önkormányzat felkérést kapott törökbálinti barátaitól május elseje méltó megünnepléséhez, és aktív segítséget kértek. Tekintettel,
hogy falunkban az ünnepi program keretében nem volt szerepünk, szívesen vállaltuk
a szomszéd településsel kiépített kulturális
kapcsolatok bõvítését.
A rendezvény jó példa volt számunkra,
hogyan kell egy ilyen eseményt lebonyolítani és sok ezer embert kiszolgálni. Az ünneplés a májusfa felállításával kezdõdött,
majd Turai István polgármester úr megnyitója következett.
Ezután a kötetlen szórakozás beindult.
Az italokkal telerakott májusfát a merész fiatalok hamar kifosztották, nem törõdve azzal, hogy szakad a nadrág és kopik a bõr a
lábon, a 10 m magas fát megmászták. A
délelõtt fél tíztõl este 10 óráig tartó majális
során felléptek zenekarok, tánccsoportok,
neves elõadók, közben gyermekmûsorok,
japán harcmûvészeti játékok, futball-vetél-

kedõk, tornagyakorlatok bemutatására került sor. 21 sátorban ételeket, italokat, több
helyen ajándékot és búcsúi szórakozást
szolgáltattak. Kapható volt: paprikás
krumpli, lángos, kolbászleves, sült csirke,
sült kolbász, fasírt, halászlé, tunkedli, palacsinta, birkapörkölt, fõtt kukorica, kürtõs
kalács, fõtt virsli, debreceni, sütemény, pogácsa, sváb savanyú máj, gombapörkölt,
zsíros kenyér, szarvaspörkölt, sült hús, üdítõk, kávé, bor, sör, pálinka. Meglepetésként a gyermekeknek egy méteres tortát
osztottak ki.
A sok szolgáltató egymást vendégül látta, dicsértük egymás ételeit, italait. Korábbi
barátainkon túl sok kedves embert megismertünk, és családias hangulatban szórakoztunk. Záróra elõtt tombolahúzásra került sor, majd tûzijáték zárta a rendezvényt.
Minden jól sikerült, csak egy bántott bennünket, hogy ezt az élményt nem otthon élhettük meg. Szívesen segítünk minden civil
szervezetnek, részt veszünk az önkormány-

zat rendezvényein, csak idõben kell szólni.
Biztos egymásra találunk még itthon is.
A rendezõk köszönetét mellékelem,
amire büszke lehet tágabb közösségünk is.
Hajzuk József

