Élni tudni és élni merni,
néha járatlan úton menni,
nem csak rohanni, meg-megállni
azt, ami szép, körülcsodálni.
Moretti Gemma

Adventi kirándulás Grazba
2016. november 26-án kora hajnalban az általános iskola tanáraival, diákjaival és
szüleikkel a színház előtt gyülekeztünk. 94 fős csoporttal utaztunk Grazba, hogy
megnézzük, hogyan készül Ausztria második legnagyobb városa karácsony ünnepére.
Az enyingi és körmendi megállóhelyek után - a határon minden nehézség nélkül átkelve 11 órakor érkeztünk a Burgringra. Itt már vártak bennünket a helyi lakosú, magyar
nyelven is beszélő idegenvezetők, akik a város történelmével, nevezetes épületeivel
ismertettek meg bennünket. Gyönyörködtünk az 50 tonna jégből faragott Betlehemben,
melyet minden héten újra elkészítenek a mesterek, hiszen a mű a hét végére mindig
elolvad. Jó tanácsokkal is elláttak bennünket, melyik múzeumban milyen kiállítást
érdemes megnézni; hol, mit érdemes vásárolni. A délutáni szabadprogramot minden
család maga állította össze igénye és pénztárcája szerint. Volt, aki a fegyvermúzeumot
kereste fel, volt, aki a Mura folyó mentén sétálva gyönyörködött a városban. Mások az
egymást érő karácsonyi vásárok kínálta portékákat vették szemügyre, vagy korcsolyázni
voltak, óriáskeréken ültek. Mindenki meghallgatta a harangjátékot is. Igyekeztünk
mindannyian kihasználni a városvezetés nagylelkű ajánlatát: advent minden szombatján
ingyenessé tették a tömegközlekedést a városban. Villamossal oda is eljutottunk, ahova
gyalog nem mentünk volna.
Szálláshelyünket, mely Graztól 14 km-re volt, az esti órákban foglaltuk el. A finom vacsora
után jóleső fáradtsággal feküdtünk le erőt gyűjteni másnapra.
Vasárnap a reggelinél igazi „terülj, terülj asztalkám” fogadott bennünket.
A két busszal ismét Graz belvárosába utaztunk. Célunk a Schlossberg meghódítása volt. A
474 m magas, kicsi, zöld hegy az óratoronnyal Graz egyik jellegzetes ismertetőjele.
Választhattunk, hogy a 260 lépcsőt megmászva, vagy Európa legmeredekebb siklójával,
esetleg üveglifttel, vagy a szerpentines gyalogúton jutunk fel a hegy látnivalóihoz. Az
óratorony érdekessége a hatalmas számjegyek és a felcserélt óramutató volt.
A hegyről nyíló kilátás káprázatos. Fürkészve kerestük fentről a híres épületeket,
környező hegyeket. Varázslatos és egyben családias hangulatot árasztott a hegy tetején
egy hatalmas szabadtéri színházban felállított karácsonyi vásár. Ennek a vásárnak igazi
különlegessége volt az alpaka nevű állat, melynek köztudottan a legfinomabb gyapja van.

Élőben is láthattuk az állatokat, a gyapjából készített termékeket kézbe is vehettük,
megvásárolhattuk. A gyerekek mézeskalácsot készíthettek, levelet írhattak az
angyalkának. Mi együtt énekelhettünk a helybeli felnőttekkel, tökmagolajat, különféle
mustárokat, likőröket kóstolhattunk.
Jó volt együtt leülni advent első vasárnapján a belvárosban megterített éttermi
asztalokhoz, majd elfogyasztani a helyi specialitásokat. A szabadprogram ideje
alatt még ittunk egy puncsot, megvettük a vásárfiát, majd betekintettünk a főtéren
megrendezett álarcos felvonulásba.
17 órakor élményekkel feltöltődve indultunk haza Magyarországra.
Csősz Győzőné

