Időutazás a Dunakanyarba, Visegrádra

A NAV NYOSZ Arrabona Adóági és Pénzügyőr Nyugdíjas klubjai közös őszi kiránduláson vettek részt 46
fővel szeptember 27.-én Visegrádon.
Győrből indulva első megállónk a párkányi Duna-part volt, ahol mesés kilátás és fényképezési lehetőség
nyílt az Esztergomi Bazilikára. A Mária-Valéria hídon keresztül érkezünk meg Esztergomba, és megállás
nélkül Visegrádra utazunk, ahol elsőként a Királyi Palotát és az Alsóvárat tekintettük meg. A Duna partján
álló - mai Királyi Palota területén - Károly Róbert idejében csak néhány lakóház épült meg,
palotává Zsigmond uralkodása alatt alakították, melynek során több udvar és kert jött létre. A palota
építésében legközelebb Hunyadi Mátyás aragóniai Beatrixszal kötött 1476-os házassága hozott változást,
akkor jelent meg benne a reneszánsz építő- és szobrászművészet. A palota leghíresebb dísze, a vörös
márvány Herkules-kút, melynek képe a mai ezer forintosunk hátoldalán is látható. Az Oroszlános kútból
pedig - a szájhagyomány szerint - bor folyt a királyi ünnepségek alkalmával. Tovább sétálva a Fellegvárhoz
vezető úton a buszparkolónál tábla mutatta az enyhén lejtő erdei gyalogutat, amely egyenesen az Alsóvár
déli kapujához vezetett minket. Az Alsóvár fő feladata a Budát és Esztergomot összekötő középkori
országút és a dunai hajóforgalom ellenőrzése volt. Az Alsóvár lakótornya a Salamon-torony. A tornyot
tévesen hívják Salamon-toronynak, ugyanis a XI. században uralkodó Salamon király nem raboskodhatott
1081 és 1083 között ebben a toronyban, mivel az csak a tatárjárás után épült. A hatalmi harcban vesztes
Salamont, Szent László király (1077-1095) a Sibrik - dombon álló egykori ispáni várban tartotta fogva. A
Salamon torony felsőbb emeletén – a Mátyás Király Múzeum Visegrád történetét bemutató termeit
látogattuk meg.
A Fellegvárba a külső és belső várfal közötti külső várudvaron haladtunk, ahol lehetőségünk volt, először
megcsodálni a Dunakanyar panorámáját. Megtekintettük a látogatható kiállításokat: a vártörténeti kiállítást,
a középkori fegyvertörténeti kiállítást, a középkori úri vadászatot bemutató kiállítást, valamint a
Panoptikumot, amelynek témája az 1335-ben a magyar király által összehívott visegrádi királytalálkozó volt.
(A visegrádi királytalálkozón Károly Róbert magyar király, Luxemburgi János cseh király és Nagy Kázmér
lengyel király közös megállapodása alapján, a három ország között - katonai szövetség és kereskedelmi
együttműködés jött létre.)
A Fellegvárból kiérve 1 órás szabadidőt tartottunk, ezalatt a büfékben kiegészíthettük tarisznyában hozott
elemózsiánkat, vagy egy pohár sörrel kiülve a napfényes teraszok egyikére élveztük a kora őszi napsütést. A
várból lefelé az utat busszal tettük meg, Párkányban még megálltunk a Billa áruháznál, ahol euróért
vásárolhattunk, vagy ingyen nézegethettünk, erre ¾ óra szabadidő állt rendelkezésünkre.
A kora esti órában érkeztünk meg Győrbe sok-sok élménnyel eltelve, a Dunakanyarban tett varázslatos
időutazásunkból.
Lánci István Lászlóné
kulturális felelős
Győr, 2018. szeptember 29.

A fényképek az alábbi linken tekinthetők meg:
https://www.facebook.com/pg/Navnyosz-Arrabona-Nyugdíjas-Klub-Győr1405471353015864/photos/?tab=album&album_id=2244382705791387

