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Advent Bécsben

November közepétől karácsonyig Bécs legszebb tereit adventi díszbe öltöztetik. Már-már
hagyománnyá vált a magyarok között egy egynapos bécsi kirándulás ilyenkor. Nemcsak a
felnőtteknek kínál szórakozási- és kikapcsolódási lehetőséget, hanem a fiataloknak, a
diákoknak is. Indulás előtti napon az egész csoport bécsi, adventi lázban égett, és még a korai
indulás, illetve az erős szél sem tudott eltántorítani Bennünket attól, hogy útra keljünk. (Pedig
reggel vékony hóréteg borította az utcákat.) Kedves Fiatalok, mennyi, de mennyi mindenre
alkalmas a csokoládé?! Az idők folyamán luxuscikkből vált szinte mindennapi termékké. Ennek
történetével, készítésével ismerkedhettek meg az utazáson résztvevők, akik a belépőjegy mellé
kóstolót is kaptak. Az, aki ebből a nyalánkságból is szeretett volna elhozni, megtehette a
múzeum boltjában. Ezután buszra szálltunk és elindultunk Bécs egyik leghíresebb és a
Sissi-filmekből ismert schönbrunni kastély felé. Aki nem akart bejönni a múzeumba, az már itt
elkezdhetett hangolódni a karácsonyi vásárokra, mivel a kastély előtt is mindig felállítanak
ilyenkor egyet. Forró csokoládé, forró tea és a forró puncs illata csábítja a vendégeket. Azok,
akik kihasználták a lehetőséget és bejöttek a kastélyba, csak ámultak a csodálatosan gazdagon
aranyozott rokokó szobákon, ahol egykor Mária Terézia, Ferenc József és Erzsébet – a
magyarok közkedvelt királynéja, Sissi – lakott. Megcsodálva a lakosztályaikat és elámulva a
Sissit mintázó próbababa hajzuhatagán érkeztünk el a csodálatos Nagy és Kis Galériához, ahol
egykor a fenséges bálokat tartották. Ahogy a vezetés alatt felcsendült a Kék Duna keringő
zenéje menten úgy éreztük, táncra perdülünk. Mintha egy teljesen más világba csöppentünk
volna bele. Séta közben átéreztük, milyen is lehetett ott lakni. A galériában a zenének
köszönhetően átélhettük a bálok hangulatát, a hatalmas, földig érő ruhák viselésének érzését.
Ezután szintén buszra szálltunk és elindultunk utunk fő céljához a belvárosi karácsonyi
vásárokhoz. A jó hangulat már adott volt a buszon kellően sikerült a hideg ellenére is
átmelegíteni az erős szélben kifújt végtagjainkat. Jól esett torkunknak és a kissé fagyott
végtagjainknak a forró csokoládé, a forró tea és a forró puncs (persze az alkoholmentes
változata). A kirándulás emlékére el is hozhattuk a bögrét, de aki jobban szerette volna
visszakapni pénzének egy részét, az vissza is vihette azt. Végül kissé ugyan fáradtan, de
rendkívüli élményekkel gazdagodva indultunk vissza Egerbe. Remélem, mindannyian elhoztuk
Bécsből az advent, a karácsonyi várakozás hangulatát, és remélem, ezzel az élménnyel
gazdagodva mindenkinek szeretetteljesen fog telni a karácsonya. Ezzel kíván békés, boldog
ünnepeket minden kedves résztvevőnek és leendő résztvevőnek és azoknak is, akik valamilyen
oknál fogva nem tudtak részt venni az utazáson.
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Szentesi Éva
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