AUSZTRIA – STÁJERORSZÁG TÚRA ÉS KIRÁNDULÁS 2014. augusztus 18-27.
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1. nap 2014. 07.18. Válogatás kis hazánk útba eső szépségeiből, egyben pihenés és
kulturális érdeklődésünk kielégítése.
Máriabesnyő a török időkben elpusztult település, ma Gödöllő városhoz tartozik.

A máriabesnyői kegyhely
Mielőtt gyaraki gróf Grassalkovich Antal a máriabesnyői szent helyet megalapította,
csak romok hirdették, hogy itt valaha virágzó község állott. Az új templom a régi
alapokon épült újjá. A romok eltakarítása közben csodálatos körülmények között
akadtak rá arra a Mária-szobrocskára, mely Besnyőt kegyhellyé avatta. 1758-ban
Grassalkovich Antal gróf elhatározta, hogy birtokán a loretói Boldogságos Szűz
tiszteletére kápolnát építtet, de a helyről még nem döntött. Akkoriban a gödöllői út
mentén egy domb tövében - valószínűleg még a 13. században itt lakó - a
premontreiek által épített templom 300 esztendős romjai álltak, sűrű erdőséggel
eltakarva. E romok láttára a gróf úgy gondolta, legalkalmasabb lesz, ha e hajdani
templomot építteti újra a Szent Szűz tiszteletére.

Idegenvezetőnk lelkesen mesél arról - akár vallásos valaki, akár nem - hogy a hely
varázsa megérint mindenkit. Olyan fontos belső értékekről szól, mint a család, a
barátság, az összetartozás. Ő is természetjáró, hisz ennek javító erejében és
meggyőződése, hogy utunk első állomása nem a véletlen műve. Ő is kéri az égieket,
hogy kijelölt utunkat sikerrel járjuk be.
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A Fertődi Esterházy - kastély épületegyüttese és a benne látható kortörténeti
kiállítás Fertőd város fő nevezetessége, Magyarország egyik kiemelkedő turisztikai
látnivalója. Mai formáját a 18. század második felében nyerte el, Esterházy (Fényes)
Miklós elképzelései és tervei alapján. Több építész dolgozott rajta, de a munkát a
herceg fogta össze. Az ő idejében közel húsz év alatt alakult ki az épület, amely a
bécsi Schönbrunn és a párizsi Versailles méltó párja. A barokk épületegyüttes a
maga korában egyedülálló építészeti jelenségként értékelhető. Az itt lakó Esterházy
hercegek művészetpártoló tevékenysége révén a 18. század végi Magyarország
egyik fő kulturális központja volt. „Magyar Versailles”- nak is nevezik. A kastély
fénykora 1768-tól 1790-ig tartott. Az első nagyszabású ünnepséget 1770-ben
rendezték, amikor a herceg bemutatta az udvartartását a bécsi arisztokráciának.
A fényűző szórakoztatás mellett az Esterházy-udvar jelentős szerepet töltött be a kor
zenei életében. Joseph Haydnnak köszönhetően, aki aktív alkotói korszakát töltötte
Miklós herceg szolgálatában, operák, vígoperák, szimfóniák születtek itt. Az
előadások leggyakoribb színhelye az emeleti díszterem volt. A falakat nagyméretű
francia tükrök, flamand és francia gobelinek, velencei falikarok díszítik. A terem
sarkaiban az évszakok allegorikus szobrai, a mennyezeten Apolló Napisten freskója
és az aranyozott bútorok ejtik ámulatba az idelátogatót. Itt tartják ma is a
hangversenyeket.
A kastélyban egy lakosztályt tart fenn az állam az Esterházy család, jelenleg herceg
Esterházy Antal számára.
A kastély együttes több évig tartó rekonstrukciója a Műemlékek Állami Gondnoksága
vezetésével jelenleg is folyik. Közel négymilliárd forintból újul meg. Elsőként a
dísztermet és a zenetermet restaurálták. A már megszépült kastély belső díszudvara
is teljes, régi pompájában tündököl, az 1700-as évek mintájára. A mára teljesen
elpusztult operaházat újraépítik.
A közelmúltban restaurált kastélykápolna Europa Nostra-díjat kapott.
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Sopron
Sopron azon kevés magyar városok egyike, ahol szó szerint nyomon követhető a
történelem. A keltáktól a rómaiakon át a magyarokig mind itt hagyták lenyomatukat a
mának. A közelmúlt eseményeinek emlékei éppúgy felfedezhetők egy belvárosi séta
során.
A Borostyánkő-út mentén felépülő Scarbantia tervszerű városrendezéssel,
törvényházával (curia), közfürdőjével, fórumával, a capitoliumi istenségek szobraival
lassan a provinciák jellemző „kis Rómájává” fejlődött. Az 5. század elején Scarbantia
lakói a népvándorlás veszélyei elől nagyobb részt Itáliába menekültek, 456-ban
pedig feltehetően földrengés is megrongálta a falakat.
A Római Birodalom összeomlását követően pusztulásnak indult város feltámadása a
magyar törzsek megjelenésével kezdődött a 10-11.század fordulóján. A 11. század
középső harmadában, környékünkön is megalakult a királyi vármegye, melynek első
ispánja névadója is lett a vár köré szerveződő településnek.
Műemlékekben az ország második leggazdagabb városa, jelképe a Tűztorony.
A Tűztorony barokk hagymakupolája a kétfejű sassal 58 méter magasra emelkedik,
így a város több pontjáról is jól látható. Közel 200 csigalépcsőjének megmászása
után, körerkélyéről páratlan kilátás nyílik a belvárosra és a Sopront körülölelő
Lövérekre. Tiszta időben akár az Alpok közeli vonulatai is láthatóak.

A múzeumok és gyűjtemények értékes kiállítási anyagai teljes körű képet adnak
Sopron történelmi emlékeiről, hajdani életéről, gazdag kultúrájáról és művészetéről.
A városban 18 múzeum és 17 kiállítóhely található.
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Templomainak és kápolnáinak száma 20, közülük talán a legismertebb a Bencés
(Kecske) templom.
Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt soproni bencés - korábban ferences templom mai alakját több nagy átépítés során nyerte el. A templom a 13. századi
magyarországi gótikus építészet egyik legkiemelkedőbb alkotása.

Számtalan szobor díszíti a települést, legérdekesebbnek a város kulcsát találtuk.
1277. évben IV. László király Sopront szabad
királyi városi rangra emelte, kiváltságokkal
ruházta fel, így a határvár fejlődésnek indulhatott.
Szlávics László által készített vörösréz
domborítású plasztikus táblán olvasható a
szöveg 'A város kulcsa'
Erzsébet kert
A város egyik „zöld csomópontja”, hazánk
legrégebbi közparkjai közé tartozik. A védett
terület több különleges növénynek ad otthont.
Kiemelkedő egy hegyi mamutfenyő-példány,
amely hazánk legmagasabb egyede.
A
város
1763-ban
vásárolta
a
polgárok
felfrissülésére és a serfogyasztás ösztönzésére,
mivel az itt lévő épületekben serfőzdét működtettek.
A tragikus halált halt királyné tiszteletére 1899-ben
az Erzsébet kert nevet kapta. A II. Világháború pusztítása után az 1960-as évek
közepén végezték a kert utolsó fejlesztését.
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2. nap 2014.07.19. Stájerország Ausztria egyik tartománya, székhelye Graz.

Stájerország (Steiermark)

Stájerország címere Stájerország zászlaja
Stájerország területén szervezték meg Kr. e. 15-ben a rómaiak Norikum provinciát. A
népvándorlás lezajlása után a bajor hercegség uralma alá került. Az itt létrejött frank
birodalom felbomlása után Németországhoz csatolták. Az uralkodó Babenberg-ház
kihalásával 1254–1259 között magyar koronabirtok lett, helytartója István herceg IV.
Béla fia volt. Őt II. Ottokár cseh király uralma követte. Kun László magyar király
1278-ban a második győztes morvamezei csatában - Ottokárral szemben, hatalomra segítette a Habsburgokat, akik ezután a többi osztrák tartománnyal együtt
birtokolták. 1479-ben Mátyás magyar király egy időre elfoglalta.
Stájerország területének 1918-ig része volt Alsó-Stájerország (Untersteiermark). Ezt
a részt az első világháború után a győztes Antant hatalmak a Saint Germain-i béke
szerződéssel a Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz (a későbbi Jugoszláviához)
csatolták. 1941-ben a náci Németország annektálta, és a stájer tartományi
területeket ismét egyesítette. Alsó-Stájerország 1945-től ismét Jugoszlávia, annak
szétesése után, 1991-től pedig Szlovénia része.
Az északi rész hatalmas hegyekkel övezett, ahol a majdnem 3.000 méter magas
Dachstein emelkedik a magasba. Salzkammergut pedig itt kezdődik. De Ausztria
legfiatalabb nemzeti parkja, a Gesäuse is innen csalogatja a vendégeket
lélegzetelállító szurdokaival. Itt északon azonban a síelők is megtalálják
számításukat. 741 kilométernyi pálya, a legjobb alpesi kunyhók és az egyre
népszerűbbé váló sífutáshoz alkalmas 15 kitüntetett pálya várja látogatóit.
Stájerország Ausztria erdőkben leggazdagabb vidéke, szinte egybefüggő
erdőséggel. A fakitermelés központja, az erdőknek több mint fele fenyő. Stájerország
a vadászok és a turisták paradicsomaként is ismert.
A hegyvidéki tájakon állattartásra rendezkedtek be, de jelentős a bortermelés is.
Hegyei természeti kincsekben gazdagok. Jellemző ipari ágazatai a vasérc- és
barnaszénbányászat, az üveggyártás, a papír-, a dohány-, a szesz-, a sör-, és a
szövőipar.
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Átlépve a határt, első pihenőnket Leobenben tartottuk.
Leoben az osztrák Stájerország szövetségi tartomány 2. legnagyobb városa és
Észak-Stájerország gazdasági központja. Stájerország északi részén, a Mura
völgyében épült.. Az óváros a Mura kanyarulatában a Vordernberger Bach torkolata
alatt fekszik.
Leobent 904-ben jegyezték először Liupina néven. Majd 1173-ban említették a
Forum Liuben nevű települést a mai Jakobskirche körül. 1314-ben már
vaskereskedőhelyként tartották nyilván. II. Ottokár alatt városi rangra emelte.
1797-ben az első koalíciós háború idején Bonaparte tábornok itt kötötte meg az
osztrákokkal a leobeni előbékét. 1805-ben a harmadik koalíciós háborúban Napóleon
császár átvonuló csapatai elfoglalták a várost.
A 19. században a városban található, felszámolt gössi apátság épületeiben
alapították meg a Gösser sörgyárat, amely azóta is itt működik.
A 20. században lassú fejlődés kezdődött a városban, mára a város Ausztria fontos
kereskedelmi és gazdasági központja.

Városnéző sétánk helyszínei

Evangélikus templom

Valamikori vámtorony

A város legismertebb látványossága a Schwammerlturm - valaha vámtorony - volt,
amely 1280-ban épült. Peter Carlone 1616-ban újjáépítette, majd egy 1794-es
földrengés után a gomba alakú tetejét is helyre kellett állítani.
A főtéren olyan emlékműveket emeltek, mint a Szentháromság oszlop, az Angyalkút,
a Bányászok kútja. A tér a pihenés, az eszem, és iszom helye, amelyről számtalan
vendégváró egység gondoskodik, napernyőkkel, kényelmes berendezésekkel.
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Szentháromság szobor

Leoben vára egy dombon épült.

Öreg tanácsháza

Ma a romok fölött kilátó emelkedik.

Göss külvárosában a Gösser nevű híres serfőző működik, az 1020-ban alapított
bencés apácarendi kolostor épületében. A saroktornyokkal, védőfalakkal körülvett
kolostor mai formáját a 16. században kapta, mellette áll a bencés templom.

Bencés apátság

Kora román bazilikára épült bencés templom
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Természetesen mi is megízleltük
a frissen csapolt gösseni sört.

Egészségünkre!

Az első esti vacsorát készítő brigád.
Mint mindig, most is elfogyott a finom eledel.
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3. nap 2014.07.20. Első túranapunk
Zergék útja kalandosan kezdődött. Az igazi utat elvétettük és egyszer csak elfogyott
a betonút. Helyette földes, busz számára járhatatlan szakasz következett, nehezen,
de visszafordultunk. A mindenre elszánt csapat ennek ellenére leszállt és
újratervezték az útvonalukat. Velük késő este találkoztunk újra, amikor is a 30 km-es
útjuk után értük ment a buszunk. Vasárnap lévén este már nem közlekedett se vonat,
se busz. Ettől kezdve 3 fősre csökkent a zerge csapat.
Mi vissza buszoztunk Gröbmingbe, ahol egy készséges autós felvezetett az
Alpenstrasse útra, amely 1959 – 1961 között épült, 11 km fel a 9% emelkedőn a
Stoderzinken alatti nagy parkolóhoz, 1,829 méter magasra. Még egyszer nem
vállalkoznánk erre az útra. A 6 hajtűkanyart csak tolatásokkal tudta leküzdeni kiváló
gépkocsivezetőnk. A hatalmas parkolóban a mi buszunkon kívül nem volt más, csak
személygépkocsi.

A parkolótól elindultunk a Steinerhausig, ahol rövid pihenő után kettévált a csapat, a
gyorsabbak elmentek megnéztek egy kis kápolnát, majd visszatértük után együtt
haladtunk a csúcsra.
Menet idő 1 óra 45 perc és 2 óra között, szintkülönbség 350 méter. A csúcs 2,048m.
Itt már élesen jelentkezett az edzettségbeli különbség. Haladási tempójukhoz mérten
többfelé szakadt a társaság. A lefelé utat a hegy másik oldalán tettük meg, ami
teljesen belátható volt a következő Brünner Hüttéig. Ott találkoztunk ismét. Itt
néhányan úgy döntöttek, inkább legyalogolnak Gröbmingbe, de nem buszoznak
lefelé.
A nap legnagyobb eredményének az számított, hogy szinte mindenki feljutott a
Stoderzinken csúcsra, ahonnan páratlan kilátásban volt részünk. Többek között az
Enns folyó völgyére, amely nagy hatással volt Peter Rosegger stájer költőre is,
akinek az emlékműve a csúcs alatt található.
Szerencsésen leérkeztünk Gröbmingbe, ahol városnézést terveztünk, de olyan
zivatar kerekedett, hogy erről azonnal mindannyian lemondtunk.
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4. nap 2014. 07. 21. ESŐNAP
Radstadt osztrák város Salzburg tartományban. A város az Enns felső völgyében
található a 320-as autóút mellett, 856 m tengerszint feletti magasságban fekszik.
A területen a kelták és a rómaiak is letelepedtek. A bajorok a 7. században jelentek
meg először. 1074-ben említik először Rastat néven. Már 1289-ben városi rangot
kapott.
1731-ben 3000 protestáns lakosának kellett elhagynia a várost. A 19. század első
felében osztrák, bajor és francia fennhatóság alatt is állt. A város többször is leégett,
emiatt viszonylag kevés középkori műemlékkel rendelkezik.

Millennium-ösvény: 1000
lépés
Ausztria
régmúlt
történelmében, a település
középkori,
épségben
megmaradt városfala és
bástyái mentén.
Szintén ebből az időből
származik a plébánia-, a
kapucinus templom és a
Lorettó - templom is.

Hangulatos utcáin boltok, kávézók és éttermek sorakoznak.
Itt a fő utcán – Walk of Sports –
Ausztria
számos
híres
sportolójának csillaga található a
járdán.
A
téli
Radstadt
Ausztria
legnagyobb sí régiójának - a 270
felvonót és 860 kilométernyi
lesiklópályát számláló – Ski
Amadénak központi helye.

Mint mindig az időjárás itt is kedvezett, sétánk alatt elállt az eső. Amikor a buszhoz
igyekeztünk, megint megnyíltak az ég csatornái.
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A hirtelen kerekedett nyári zápor, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan véget is ért. Így
mire Schladmingba értünk, elindulhattunk városnéző utunkra.
Az Enns völgyében terül el a jelentős üdülőhely, Schladming (749 m magasságban,
4400 lakossal). Télen az egyik legkeresettebb síparadicsom, nyáron viszont a
túrázás szerelmesei veszik birtokba. Egyik oldalról a Tauern vonulata övezi, másik
oldalról, pedig a Dachstein - csoport hegyei veszik körül.
A középkorban kis hegyi bányatelepülés volt csupán. A 14. században szabad királyi
város lett, ebből az időből származik a városkapu és a falmaradványok. A mai
kisvárosnak gazdag a történelme. Itt van Ausztria Protestáns központja. Evangélista
templomának nevezetessége az 1570-ből származó oltára.
Katolikus
temploma
1532-ből
származik. A városkapu közvetlenül a
templom mellé épült. Szintén a
templom mellett áll az Anna –
Kápolna, melynek pince részében
csonttemető látható. A templomot
temető veszi körül.

Anna – kápolna
A fenti épületeket és a temetőt
az egyik oldalon a középkori
városfal határolja.
A városkapu és a várost védő
falak 1629-ben épültek.
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5. nap 2014.07.22. A három hegyi tó túrája
Bodensee – Hüttensee – Obersee A három tavat tengerszemnek is nevezik a
kristálytiszta vize miatt. Az Enss folyótól délre találhatók
Útvonalunk: Pruggern – Aich – Gössenberg – Seewigtal Bodensee parkolójáig,
közben áthaladtunk a Mautstrasse fizetős úton. Mi a buszunkkal szép kényelmesen
elhajtottunk egy kis faház mellett, amikor a gépkocsivezetőnk odaszólt, valami baj
lehet, mert egy nő fut utánunk. Innen kezdődött a fizetős út, amit pirossal jelzett a
GPS, de eddig nem tudtuk miért ilyen színű az autóút. Sommercarddal ingyenes az
áthaladás, de annak érvényességét egyenként ellenőrizték. Visszafelé is
viccelődtünk, „szalad utánunk valaki”? Persze akkor már nem törődtek velünk.
Az alsó-tó északi részén lévő parkolóból indultunk (1157 m). Pár perc múlva elértük a
Forellenhofot a Bodensee partján. Innen a 782-es számú könnyen járható sóderes út
vezet az első vízesésig.

Hüttensee a 2.tó, 1528 m, Obersee a 3. tó, 1672 m.
Itt mindenki kedvére és erejének megfelelően mehetett a tavak mellett, hiszen egy út
vezet fel és ugyanazon vissza lehet jönni. A vízeséstől meredek szűk ösvény visz
egyre feljebb a második tóig, és a Hans – Wődl – Hüttéig. A hüttét a „Preintaler”
Alpinista Egyesület építette 1896-ban a középső tó partján és a hegyi vezetőről,
Hans Wödl-ről nevezték el. A zergék még felmásztak a 3. tóig, így ők 515 m
szintkülönbséget győztek le.
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6. nap 2014.07.23. Wilde Wasser túra
Útvonal: Pruggern – Schladming – Rohrmoos – Untertal – Unter Gföller Alm parkoló
(1079 m)
Schladmingból indul egy 5 szakaszra bontható élménytúra. Az első 3 szakasz
gyermekekkel is bejárható, végig a rohanó patak által vájt szurdokban.
A 4-es szakasz kutyákkal és 6 év alatti gyermekekkel nem ajánlott. Ezt választottuk
mi is, annál is inkább mert, se gyerek, se kutya nem volt velünk.
Az 5-ös szakasz egy egész napos túra, felkészült túrázóknak.

4 szakasz: Alpinsteig „durch die Höll“ A poklon
keresztül: kiindulásipont: Gföller Alm Parkoló:
kb. 2,5-3 óra oda-vissza.
A turistaháztól, két részre oszlott a társaság.
A macik a könnyebb erdészeti utat választották
a tóig, ott megpihentek. Visszafelé szintén
ezen az úton jöttek le. Aki a megbeszélt időben
elindult, az még a zápor előtt a buszhoz jutott.

A zergék a „poklon keresztül” jutottak
az
1338
méteren
lévő
tóig.
Kilátópontok, vaslépcsők vezetnek el a
vízesés mellett. Utána az 50 m-es
függőhídon át. A „durch die Höll”
elnevezésű szakasz a patak szorosán
visz
tovább,
fárasztó,
meredek
lépcsőkkel, kapaszkodókkal. Néhol
lélegzetelállító kilátókkal.

Felfelé menet megcsodálták a
Riesachwasserfallt, ami Stájerország
egyik legmagasabb vízesése, ahol
két lépcsőben zuhan alá a víz. Végül
ők is elérték a Riesachseet.
A nyári zápor bekergetett a buszba.
Időnk így bőven lett és eldöntöttük,
hogy Schladming városát keressük
fel.
Mire
odaértünk
elvonultak.

az

esőfelhők
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A kabinos felvonó Schladming
város
központjából
indul.
Kétállomásos felvonó, érdemes
végig
felmenni,
a
hegyi
állomáson káprázatos panoráma,
és több túraút várja a túrázókat. A
kellemes 1 órás körtúrára akár
babakocsival is neki indulhatunk.
A hegyi állomáson játszótér és
alpesi
kötélpálya
várja
a
gyerekeket. A felső állomás 1825
méteren van.

A Schladmingi Sí Világkupa Január végén tartják a férfiak Sí Világkupa Éjszakai
Szlalom versenyét. „Az éjjeli futam” az egész világkupa szezon egyik legnagyobb
eseménye. Az akár 50 000 ezer néző pokoli zajt tud csapni a Planai-i stadionban. A
verseny utáni ünneplés alatt az egész város egyetlen, szabadtéri partivá változik.
Megismétlődő hagyomány, hogy, Dode Miller, Herman Maier és a háromszoros éjjeli
futam győztese Benni Raich meghajolnak az ujjongó tömeg előtt.
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A csapat fáradhatatlan része további
sétára vállalkozott. A Wilde Wasser 1.
szakaszát kerestük fel. Kényelmes
sétautak, bámulatos, festői vízesések
mellett haladunk. amely Schladming
város
csücskéből
indul
a
Talbachklamm nevű úton.
A kellemes séta egy ideig valóban jó
érzésekkel töltött el néhányunkat,
azokat akik, még ezt is látni akartuk.
Szándékaink szerint el akartunk jutni
oda, ahol a hegyi folyó már szelíd
patakocskává változik és belefolyik
az Ennsbe. A gyülekező fellegek
kezdetben csak ijesztgettek, de
hírtelen olyan zápor kerekedett, hogy
visszafordulásra kényszerített. Mire
leértünk a városba, ismét kisütött a
nap.
Ezalatt a társaság többi tagja
városnézéssel,
vásárlással
és
cukrászdában töltötte az időt.

A szerdai konyhai brigád:

A vándor-fakanál átadása a következő
napi föszakácsnak
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7.nap 2014.07.24. dachsteini kirándulás és túra
Útvonal: Pruggern – Schladming – Ramsau Ort – fizetős út, kártyával ingyenes –
Dachstein felvonó völgyi állomása
10 óra előtt érkeztünk a pénztárhoz, ahol már rengetegen sorakoztak felvonó jegyért.
Mi 12,45-re kaptuk az első csoportunknak a kártyákat, néhányan a következő
kabinba jutottak. A gyönyörű, napfényes idő másokat is ide vonzott. A péntekre
tervezett túrát cseréltük fel erre a napra, ami jó választásnak bizonyult. Az előző napi
0-1 celzius fokhoz képest 9-10 fokos verőfény fogadott bennünket.
A várakozás idejére túrákat szerveztünk egyénileg. Legtöbben velem tartva, egy
Turista Múzeumot látogattunk meg, az Austriahuttet, amely 1880-ban épült.
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A Dachstein gleccserfelvonóval 8 perc alatt jutottunk fel, az UNESCO által a
Természeti Világörökség részévé nyilvánított Dachstein páratlan szépségű hegyei
közé. Dachstein az egyedülálló, környezete fölé magasodó csúcsával az Alpok
legszebb kilátóhegyeinek egyike. A mészkő Dachstein a gleccserhez tartozik, a
csúcsa 2,995 m magasan van. A neve „Kő Tető”. Az első turisták az 1860-as
években jelentek meg, mert a hely nagyon vonzó volt a hegymászók számára, majd
később a síelőknek is. A Via ferratának nevezett hegyi út volt az első az Alpokban,
mely fel lett szerelve drótkötéllel és vaskampókkal.
Dachstein
Sky
Walk
–
az
Alpok
legkülönlegesebb kilátója! Az „Alpok erkélye“
2700 méter tengerszintfeletti magasságban
trónol, egészen fent, a Hunerkogel 250 méter
mély függőleges meredélyének legtetején. A
Sky Walk padlója most vadonat új üvegpadló - a
semmi máshoz sem fogható ki- és lelátás
garantált!
Jó idő esetén láthatjuk
Csehország hegyeit is.

Szlovénia

és

A felvonó állomástól 100 méterre található az
Eispalast, a gleccser barlang.
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Mivel az egész területet beláthattuk,
kis csoportok alakultak és kedvük
szerinti utat választva kik sétálva, kik
erősebb tempót választva töltötték a
szabadidejüket. Még a kulináris
élvezetekre és pihenésre is jutott idő.
Az utólagos értékelés szerint ez a
kirándulás és túra jelentette a
csúcspontot mindenki számára.
Ehhez hasonlóban még nem volt
részünk, ez a csoda, bizonyára
bekerül
emlékezetünk
arany
könyvébe.
8. nap 2014 07.25. Planai felvonóval a végállomásig
Schladmigból a felvonóval utaztunk a felső állomásig. Itt megint lehetett választani a
távokat illetően. Legkönnyebb a Planai csúcsának körbesétálása, kb. 40 perc. Az út
még kisgyermekekkel is járható, szinte vízszintes. Játszóterek, élménypark és hütték
várják az érdeklődőket.
A csapat nagyobbik része nekiindult a Krahbergerzinken - alig kimondható csúcsához. A sétautat elhagyva áthaladtunk egy kis erdőn. Kijutottunk a nyeregbe,
és innen végig beláthattuk az egész hegyoldalt a csúcsig.
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Akik meghódították a csúcsot és élvezték a csodaszép panorámát
A szép, napfényes, nyugodt délután alkalmat adott arra, hogy az elmaradt gröbmingi
városnézést pótoljuk. A katolikus templom mellett álltunk meg és innen indult ki-ki
tetszése szerint. Templomok, sétáló utca, kávézók, pihenő park és egy túrkáló, amit
a hölgyek nagy része nem tudott kihagyni.
A település érdekessége a téli sí jöringező lovassport, külön sí vontatásra nevelt
lovaik vannak. A közeli Stoderzinken pedig a síelőket várja.
A hegy nyári zöldjét, virágait, panorámáját pedig mi is élveztük túránk során.
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A műtörténészek szerint Gröbminggé, Stájerország legszebb faragott szárnyas
oltára.
A gótikus templom belsejét gazdagon díszített,
aranyozott barokk berendezésekkel látták el.
Nagyon érdekes az ajtó zárszerkezete.

Egyedülálló szabadtéri só inhalátor berendezés található az un. Kurparkban, amely a
nyugalom és a szemlélődés oázisa. A növényekre permetezett sós forrásvíz, olyan
mintha tengeri levegőt lélegeznénk be. Naponta fél órát a parkban sétálva, vagy csak
pihenve
nagyokat
lélegezve,
gyógyító
hatással
van
a
légzőszervi
megbetegedésekre. A park tavasztól őszig látogatható.
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Elérkezett a búcsúzás ideje. Összefoglaltuk a főbb látnivalókat az Enns mentén.

Radstadt
városával
az
esőnapon
ismerkedtünk.
Középkori
városka,
megmaradt
városfalai,
kerek
bástyatornyai övezik a települést.
A városfalak körüli séta félóráig tart.
Az Enns itt már csak egy kis patak, amely
itt-ott, szeszélyes kanyarokkal csordogál
a forrásáig.
A város Salzburg tartományhoz tartozik
Schladming
az
Enns-völgyének
idegenforgalmi központja, a Dachstein és a Schladminger Tauern lábánál. Több
utunk kiinduló állomása volt.
Északra indulva Ramsau am Dachstein fennsíkján áthaladva juthatunk el a
Dachstein tetejéhez. A hegy déli sziklafalának lábánál egy átlag 18 km hosszú, 4 km
széles magas plató húzódik, amely 350-400 m-rel emelkedik az Enns-völgye fölé.
Ramsautól nyugatra kanyarog a fizetős út a drótkötélpálya völgyi állomásához.
Innen indul a „Johannig”, amely egy fixkábeles falmászó túra, a függőleges távolság
1000 m.
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Délre indulva Rohrmoos településen és
az Untertal völgyén keresztül haladva
közelítettük meg a Wilde Wasser 5.
szakaszát.

Másik délre vezető utunk a Planai
csúcsára röpített felvonóval. Itt
kétszer is jártunk. Első alkalommal a
csúcs alatti körúton sétáltunk,
másodszorra a Stoderzinken csúcsát
hódítottuk meg.
A Planai egyben Stájerország
legnagyobb sípályája. Nyáron pedig
lehet válogatni a túraútvonalak közül.
A felvonó alatt kanyarog a hegyi
kerékpáros út.
Haus község azzal dicsekszik, hogy ő az egyik
Stájerországban. Itt csak áthaladtunk, nem néztünk szét.

legrégebbi

település

A településtől észak-keletre található Weissenbach, amely a legérdekesebb
folklorisztikus hagyománnyal csábít. Minden december 5-én éjjel nagy Krampusz
felvonulást rendeznek a fiatalok, ördögökkel, Mikulással. Házról házra járva mókás
előadásokat tartanak a parasztházak nagyszobáiban. Hideg decemberi éjjeleken
nem irigylésre méltó az ördögök dolga, igaz rémes ördögi álarcot tesznek a fejükre,
de ettől eltekintve egyéb öltözetük nincs is, anyaszült meztelenül szaladgálnak, csak
éppen hollófeketére kormozzák be magukat.
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Aich faluból indultunk a Három-tó - Bodensee – Hüttensee – Obersee – vidékére.
Bodensee:

Hüttensee:

Obersee:
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Aich
faluból
hazatúráztak
a
szállásunkig azok, akik még nem
fáradtak el a napi gyaloglás után.

Esős hetet fogtunk ki. A reggelek
és esték hűvösek és ködösek
voltak. A környező hegyek gyakran
felhőbe burkolóztak. Ettől eltekintve
a „hőinverzió” itt is érvényesült.

Pruggern a szállásunk és esti sétáink helyszíne:

Egy érdekes természeti jelenségről olvastunk a „hőinverzió”-ról, ami a zárt völgyekre
jellemző. A hegyekben magasabb a hőmérséklet, mint a völgyekben. (normális
körülmények között a hőmérséklet 200 méterenként 1fok C-ot esik). A völgyekben
felgyülemlik a hideg levegő mivel túl nehéz, hogy felemelkedjen, ezért még jobban
lehűl. A hideg légtömeg felett pedig a nap képes felmelegíteni a levegőt.
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Gröbmingből a Stoderzinken csúcsát és környékét jártuk be.

Az alsó parkolóból indultunk. A maci csapat két részre oszlott, a gyorsabbak
elmentek a hegyi kápolnához és visszajöttek a kék jelzésre. Innen együtt kaptattunk
a csúcson lévő keresztig. A lassabbak kihagyták a Brünnerhüttét, a szívósabbak a
hüttében megpihentek.
Egy délután pedig városnéző sétát tettünk a Gröbmingbe, a fáradhatatlanok gyalog
jöttek Pruggernbe.

A Hotel Sonnhof magyar tulajdonban
lévő 2 emeletes, 3 csillagos szálloda a
város legmagasabb pontján fekszik, így
a szobák ablakaiból és az erkélyekről
remek kilátás nyílik a városra és a
környező hegyekre.

Szállásunktól keletre kb. 10 km-re
fekszik Stein kis község. Itt csak átutaztunk, de érdekes magyar vonatkozású
legendáját tartják számon. A feltevések szerint Mátyás királyunk itt szeretett meg egy
szép nemes leányt, akitől Corvin János született. Edelstech Borbála a királytól
Besztercebányán palotát, hét falut s ausztriai birtokot is kapott. Később férjhez ment
Enzensdorf lovaghoz, tőle is születet két fia.
Aki nem hiszi, járjon utána, tartja a magyar mesevilág.
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A búcsúest hangulatát a képek híven tolmácsolják.

A vacsorák mindig bőségesek és finomak voltak, utána nem tudtunk eleget sétálni,
hogy ledolgozzuk a felesleges kalóriákat.

Nem tudtunk úgy elfáradni, hogy az esti éneklés és tánc kimaradt volna.

Zászlót rajzolta: Spaláné Timkó Katalin

Verset írta: Szkiba Istvánné, Mari

A Vendégkönyv bejegyzései, a zászlónk és rajzolója, a névsorunk, a versike és
szerzője.
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Nagymiskolcról érkeztünk
A pruggerni táborba,
Szerencsére házban laktunk,
és nem egy nagy sátorban.
Felvonóval égbe szálltunk,
magas hegyen kirándultunk,
zsibbadásig elfáradtunk,
várost néztünk, vásároltunk,
finomakat vacsoráztunk.
Beszélgettünk nagyokat,
jól éreztük magunkat.
Stájer ország búcsúzunk
rólad sokat álmodunk.

9. nap 2014.07.26. Hazafelé autóztunk, közben Admontban megálltunk

Admont, északon a Hallert
Mauern kétezresei, délen az
Eisenerze Alpen 1700 m
magas vonulata keretezik a
tájat, az Enns kiszélesedett
völgyét.
A hely nevezetessége a
Bencés apátság, mely 640
méter magasságon a városka
felett látszik.
Gebhard salzburgi hercegérsek (püspök) alapította
1074-ben.
A 12-13. században az egyik leggazdagabb és legnagyobb kolostor volt Ausztriában.
A 17. században nagyszabású bővítésre került sor, az új épületek öt udvar köré
rendeződtek és 1615-1626-ban a templomot is barokkosították.
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1665-ben tűzvész pusztította el az évszázadok alatt felhalmozott értékeket. Csodával
határos módon a világhírű könyvtár átvészelte a sorscsapást.
Az épületek egy részében műgyűjteményeket helyeztek el, s a többit is hasznosítják,
hiszen az apátság ma is él. A szomszédos modern épületszárnyban működik a
rangos gimnáziuma. Fenntartanak egy gondozóotthont is. Több mint ezer embert
foglalkoztatnak, például a fafeldolgozó üzemben. Termesztenek, szárítanak
gyógynövényeket és főznek pálinkát.
Már a Múzeum bejáratánál ámul a látogató, udvarias vendégfogadás, a kasszánál,
automatikus beléptető rendszer, beszélő hatalmas méretű lift, kulturált tiszta WC, stb.
Az egész múzeum területén egyetlen teremőr sem látható (kamerák), egyedül a
könyvtárban van egy idegenvezető, aki bemutatja a könyvtárat, válaszol a
kérdésekre, szóval ez európai színvonal.
Történeti Múzeum1959-ben Adalbert Krause atya nevéhez fűződik a mai múzeum
megalapításának gondolata. Ő hozta létre a kolostor második emelet déli szárnyában
a művészettörténeti állandó gyűjteményt.
A mai Kunsthistorisches Museum 1980-ban lett kibővítve az Admontban már 1906
óta létező Természettudományi Múzeum anyagával.
A Szépművészeti múzeumi részen J. T. Stammel, az apátsági laikus testvéreinek
alkotásain kívül a rötheisteini kastély festményeit is láthatjuk. Egy részük a
Káptalanteremben látható.
A szerzetesi könyvtárat 1770-1776 között hívták létre. G. Hayberger tervei alapján.
J. Hueber kivitelezésében. Nemcsak méreteivel és szépségével lenyűgöző, hanem
gazdag gyűjteményeivel is - 160 ezer kötetet, 1100 kéziratot és kódexet, 900
ősnyomtatványt gyűjtöttek össze az elmúlt századokban.
Ez a könyvtár az egyik legjelentősebb kulturális emlékműve Stájerországnak.

A 70 m hosszú, kétszintes (galériás) terem középső része ellipszis alaprajzú,
kupolával fedett. Szélessége 14 m, magassága 11 m, a központi kupola 12,7 m. A
három részre tagolt terület, legnagyobb szerzetesi könyvtár terem a világon.
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Szent Balázs apátsági templom. (Stiftskirche St. Blasius).
A neogótikus templomot 1869-ben szentelték fel. A régi épületből csak a tornyok
legalsó része és a portált őrző oroszlánok maradtak meg. Az újjáépítés nagyon jól
sikerült, háromhajós belsővel valósították meg. A neogótikus főoltár körüli
faliszőnyegek az apátság műhelyében készültek. Az Admonti Mária csak másolat,
1320-ból származó eredetijét a grazi Joanneum Múzeumban őrzik.
Szent Balázs apátsági templom

Az estét már Szombathelyen töltöttük a Ferencesek kollégiumában szálltunk meg.
Szombathely Magyarország egyik legrégibb városa, amelyet a Nyugat királynőjének
is neveznek. Vas megye székhelye, 1990-től megyei jogú város. Nevét onnan kapta,
hogy a városban szombati napokon tartották a heti vásárokat.
A város területének Pannónián átvezető fő kereskedelmi útvonala a Borostyánút,
arra ösztönözte a rómaiakat, hogy várost létesítsenek itt. Kr. u. 43-ban Claudius
császár colonia rangra emelte. A város Felső-Pannónia (Pannonia Superior) vallási
központja lett, palotája, fürdője, amfiteátruma épült. Savaria központi szerepének
köszönhetően több római császárt is vendégül látott falai között.
Járdányi Paulovics István Romkert
Savaria maradványainak legnagyobb
egybefüggő részletét a Romkert tárja a
látogatók elé. A Romkertben végzett
ásatások során 1-4. századi és
középkori épületmaradványok kerültek a
felszínre: császári palota, közfürdő,
vámház, Mercurius-szentély, továbbá
műhelyek, fazekas kemencék, római
útmaradványok, és a középkori vár.
Legértékesebb
része
a
palotakomplexum. Hatalmas csarnokát egykor
mozaikpadló takarta, mely mai töredékes állapotában is Pannónia legnagyobb
egybefüggő mozaikfelülete.

31

Városi sétánkat a romkertnél kezdtük, ahol vezetőnk olyan lendülettel és kitartóan
ismertette a látnivalókat, hogy azt hittük az éjszakát is ott töltjük.
Igazi különlegesség az egyiptomi istennő szentélye, amit most nem láthattunk
teljességében, mert színi előadáshoz beállványozták a területet.
Isis savariai otthona. Szombathely
talán legismertebb ókori építészeti
emléke az Isis istennő tiszteletére
épült
szentély.
A
szentély
maradványai
egy
szerencsés
véletlennek köszönhetően kerültek
napvilágra. A 2010-ig tartó ásatások
során fokozatosan bontakozott ki az
istennő
savariai
szentély
együttesének jelentős része, és
kerültek elő azok a leletek, amelyek
Pannonia ma ismert legfontosabb
szakrális lelet együttesét képezik.
Szombathelyi polgárok, Szombathely Fő terét díszíti az a négyalakos
szoborcsoport, amely Körössényi Tamás szobrászművész alkotása 1985-ből.

Savaria múltja már kétezer évre tekint vissza, a
férfialakos kompozícióval ennek állítottak emléket,
amely a Savariaba éppen megérkező római
polgárokat ábrázolja. A római férfiak koruk szerint
időrendi sorrendben állnak fel, és az élet
körforgását hivatottak szimbolizálni, ahogyan a
nemzedékek nemzedékre követik egymást.

Felsőszopori Szily János (1735-1799) magyar római katolikus pap, majd
szombathely első püspöke. Püspöksége idején a 18. században az ő
tevékenységeinek köszönhetően indult fejlődésnek Szombathely városa.
Szily János nevéhez fűződik Vas megye egyházi és kulturális életének
kibontakoztatása és megszervezése, amelyre a vagyonából is rengeteget áldozott.
Az egyházmegye megszervezése mellett idehívta Bécsből Menyhért (1716-1794)
építőmestert és felépíttette a Püspöki Palotát, a Papi Szemináriumot, a Szombathelyi
Székesegyházat.
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Szily működésével Szombathely az egyházi
műveltség és szellemi élet központja lett. Számos
ma működő intézménynek, így gimnáziumnak,
könyvtárnak, iskolának ő vetette meg az alapjait és
a magyarországi szlovének vidékének fejlődését is
nagyban segítette.

1791-ben értékes könyvtárat adományozott a
szemináriumnak. 1793-ban megalapította a Királyi
Líceumot, ahol rövidesen elkezdődhetett a tanítás.
Ő hozta létre a szombathelyi könyvnyomdát. A
szemináriumban – melynek felépítését legfőbb
feladatának tekintette –, felügyelete alatt kiváló
professzorok tanították a növendék papokat és
teológusokat.

Bartók Terem - Zsinagóga
A zsinagógát Ludwig Schöne bécsi építész tervei
alapján 1880-ban építették. A zsinagóga 1975 óta,
mint hangversenyterem működik, Bartók Terem
névvel.
A
Savaria
Szimfonikus
Zenekar
előadásainak,
a
Bartók
Szeminárium
nyitókoncertjeinek, karmesterversenyeknek, valamint
egyéb rangos rendezvényeknek ad színteret. A
felújítás után a Bartók Terem hazánk egyik legjobb
akusztikájú koncertterme lett.

A Szombathelyi Székesegyház
Magyarország harmadik legnagyobb templomát, a Szombathelyi Székesegyházat, a
lebontott vártemplom és várpalota helyén Szily János püspök építtette. A mai
Berzsenyi Dániel tér melletti római maradványokra épült templom Hefele Menyhért fő
műve.
Itt ismételte meg Kunc Adolf és Eötvös Loránd a Föld forgását bizonyító
ingakísérletet
A II. világháborúban a várost ért bombatámadás során a Székesegyház súlyosan
megsérült, a csodálatos mennyezeti freskóknak és oltárképeknek csak csekély
hányadát sikerült megmenteni. A Székesegyház szakaszos restaurálása napjainkban
is tart.
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Az oltáron elhelyezett Szent Márton Herma a szent
ereklyecsontjait őrzi, melyeket Tours érseke
ajándékozott az egyházmegyének 1913-ban.
II. János Pál pápa szombathelyi látogatásakor ennél
az oltárnál imádkozott.
Szent Márton szülőháza – a legenda szerint – az
egykori
ókeresztény
temető
területén
álló
szombathelyi
Szent
Márton-templom
északi
mellékkápolnája, a Szent Márton-kápolna helyén
állt. A kápolna bejárata fölött olvasható a felirat: HIC
NATUS EST S (anctus) MARTINUS, azaz Itt
született Szent Márton. Itt őrzik Szent Márton
ujjereklyéjét.
Szent Márton Franciaország védőszentje.

Szent Erzsébet-templom – Ferences templom
Szombathelyen a Ferences Templomot az itáliai
Szienai János ferences rendtársaival építette 1360ban. A még ma is álló csarnoktemplomot gótikus
stílusban emelték, majd 1630 körül barokk stílusban
a hajóját átépítették, a szentély viszont megmaradt
az eredeti stílusában.
A templomot Szent Erzsébet tiszteletére szentelték
fel. A templom szentélyében az egyik festmény
minden bizonnyal Szent Erzsébetet ábrázolja,
amely töredékére 1959-ben bukkantak és
konzerválták, ma már ez a freskó az egyik fő
turistalátványosság.
Magyarországon talán ez az egyik legrégebbi Szent
Erzsébet ábrázolás.
Szent Márton a Római Birodalom területén, Savariában (ma Szombathely) született
Kr.u. 316-ban. 15 évesen a pogány hitű apa akaratára belépett a hadseregbe. 22
évesen megkeresztelkedett, és ettől fogva szerzetes lett. Ő alapította az első európai
szerzetes kolostort. 371-ben Mártont Tours püspökévé választották. Már életében
legendák keringtek jóságáról, halála után kultusza gyorsan terjedt.
Egy hagyomány is kapcsolódik nevéhez. Amikor püspöknek akarták megválasztani,
elbújt a liba ólba, mert nem akarta elvállalni ezt a magas rangot. A szárnyasok
gágogásukkal elárulták, így megtalálták őt, és megtörtént a kinevezése.
Hazánkban Márton napon libát készítenek, és fogyasztanak a hagyomány őrzők.
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10. nap 2014.07.27. Irány Miskolc, székesfehérvári pihenővel
A mai város elődjét a honfoglaló magyarok alapították. Géza nagyfejedelem idején,
972 után kisméretű kővárat építtettek, benne nagyfejedelmi palotával és a
templommal. Első királyunkat itt koronázták meg 1000 karácsonyán. Az 1083-ban
szentté avatott király ide jelölte ki királyságának székhelyét, kiépült a korai város,
benne István király hatalmas bazilikájával (1003-1038). Ebben őrizték az ország
kincstárát, levéltárát és a koronázási jelvényeket. Évente két alkalommal itt tartották
meg az országgyűlést. A középkorban a királyi bazilikában koronázták meg 43
királyunkat, közülük 15 királyt ide is temettek el A tatárdúlás és a török uralom
jelentéktelen hellyé változtatta a várost, ráadásul dúltak, fosztogattak, lerombolták a
szép épületeket.
1703-ban kapta vissza szabad királyi városi rangját. A középkori fővárosi szerepét
azonban már nem nyerte vissza. Habsburg uralkodóink Bécsben élve a közeli
Pozsonyban tartották az országgyűléseket, ott is koronázták meg őket.
Mankóka nővére és sógora várt
bennünket Székesfehérváron. Ők
vezettek a történelmi belvárosban, és
nagyon sok érdekes ismeretet adtak
át.
Mielőtt elértük a várost, olyan
felhőszakadásban haladtunk, hogy
úgy nézett ki, el se hagyhatjuk a
buszt. A sors ismét kegyes lett
hozzánk, mire megérkeztünk a nyári
zápor elvonult.

Kocsis Balázs restaurátor, szobrász 2001ben készítette el az egykori fehérvári piac
jellegzetes alakját megörökítő bronzszobrot.
Az utca szintjén álló szobor a portékáját
kiskocsijával a piacra vivő idős asszonyt, a
kissé groteszk mosolyú kofát ábrázolja. A
félig letakart kocsin lévő edények mindenféle
finomságot sejtetnek, például a híresnevezetes libafertályt.
Kati néni szobra
Fehérvárott jelenleg körülbelül harminc vallási épület áll. Ezek között megtaláljuk a
keresztény vallás minden felekezetének templomát, gyülekezetét. A harminc vallási
épületből nyolc a Belvárosban (a történelmi Belvárosban öt) található. A közel 30-ból
16 római katolikus templom. Ebből négy kéttornyú, ezek közül pedig egy basilica
minor (székesegyház) ranggal rendelkezik (Szent István székesegyház).
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Szent István Bazilika
A székesegyházat IV. Béla 1235 előtt,
uralkodása kezdetén alapította. Őt magát ebben
a templomban koronázták, de a későbbiekben is
a koronázási szertartások egyik színhelye
maradt. A templom középkori neve Szent Péter
és Pál apostolok temploma volt.
A török időkben Szulejmán kán dzsámija, majd
1688 után újra plébániatemplom, a jezsuiták
kezelésében. 1758-1798 között barokk stílusban
építették újjá. Belsejét Johann Cimbal, Szent
István király legendáit megörökítő freskói díszítik.

Órajáték – Óragyűjtemény
Az órajáték figurái a magyar történelem
legendás királyait és jól ismert figuráit
ábrázolják. A gyakori ismétléseket a lakók
kérésére megváltoztatták, ugyanis soknak
találták a harangjátékot. Tábla hirdeti az új
időpontokat. Négy órakor visszatértünk
meghallgattuk és megnéztük az eseményt.

A királyi bazilikát Szent István
építtette. A többször megrongálódott, átalakított bazilika 1543-ig
királyaink
koronázási
és
temetkezési helyéül is szolgált. A
romkert nemzeti zarándokhely lett.
Az 1543-as török hódításig a
középkori
magyar
állam
legfontosabb és legszentebb helye
volt. A törökök lőporraktárnak
használták, a város 1601. évi
ostrománál robbant fel. Köveit az
1800-1801-ben épített püspöki
palota alapjaihoz használták fel.
Az ásatások feltárták a bazilika nagyobb részét, amely szabadtéri romkertként vált
láthatóvá. Mauzóleumában Szent István szarkofágja és Aba Novák Miklós történelmi
seccója tekinthető meg.
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Országalma
A tér közepén vörös márvány díszkút, a
három
kőoroszlán
által
tartott
Országalma, Ohmann Béla alkotása a
város történelmi jelentőségét kívánja
érzékeltetni.
Alapzatán három, a város történelmét
meghatározó évszám: 1001, 1688, 1938.
A három kőoroszlán által tartott
"Országalmán"
körbefutó
felirat:
LIBERTATES CIVITATIS ALBENSIS A S.
REGE STEPHANO CONCESSAE, azaz
Fehérvár szabadságjogait Szent István
adományozta.
Mátyás király emlékmű

A Fő utca egyik ékessége a Mátyás király
halálának 500.-ik évfordulója alkalmából 1990ben felavatott Melocco Miklós által készített
emlékmű. A retorikát megszemélyesítő szónok
szobor ivókútként szolgál is.

A Bory vár
Kevés olyan művészt ismerünk, aki még életében felépítette saját emlékművét és
múzeumát, közéjük tartozik Bory Jenő.
A vár története 1912-ben kezdődött, amikor Bory Jenő a Székesfehérvár melletti
Mária-völgyben megvásárolta azt az egyholdnyi területet, ahol eleinte csak egy kis
présház állt a célból, hogy a nyári szünetet családjával ott tölthesse. Ezt követte a
háború kitérője, a már említett elmaradt építészeti megbízás, mely az itthoni
építkezés megkezdésére sarkallta. Bory Jenő saját műalkotásának tekintette a várát,
nem annyira épületnek, mint inkább szobornak. Háza összefoglaló tervek nélkül,
évről-évre fejlődött, terjeszkedett. A látszólag öncélú díszítményekkel ellátott,
túlméretezett lakóház a magyarországi szimbolikus építészet különös példája. A vár
alaprajza is szimbolikus, két eszmei centruma: a hitvesi szeretet kápolnája és a
műterem, Bory Jenő életének két sarkalatos pontját jelképezik. Az épületben
többszáz, a legváltozatosabb technikával készült szobor található. A falakat elborítják
a festmények. A vár külső és belső tereiben a legváratlanabb helyeken tűnnek fel a
mozaikok, üvegfestmények, díszkutak.
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Búcsúzik a csapat, a szervezők és valamennyi segítőtársuk. Álmos, téli estéken jó
lesz elővenni a kis beszámolót, és újra bejárni képzeletünkben ezt a kirándulást.

Tegyétek hozzá azt, mit szerettetek,
Gazdagabbá, szebbé lesz így éltetek.
Rablótól, tolvajtól nem kell félnetek,
El nem veheti ezt senki, de senki
TŐLETEK.
Összeállította sok-sok szeretettel: Kiskun Magda
2014. szeptember
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