Megnéztünk két Heves megyei és egy Nógrád megyei kastélyt
Ez évi utolsó autóbuszos túránk 2017. október 21-én került sor. Zömmel nyugdíjasok vettünk
részt, összesen 39-en, ezen a túrán.
Borongós, őszi időben indultunk útnak, majd
50 perc utazás után Hatvanba érkeztünk. A
Heves
megye
nyugati
kiszögellésében
elhelyezkedő város főtere szépen gondozott,
virágokkal és szépen helyreállított épületekkel
díszes. Uralja azt a 66 méter széles és 12 méter
magas Grassalkovich-kastély. A kastélyban
működik a Széchenyi Zsigmond Vadászati
Múzeum. 70 éven felüli 14 utastársunk
díjtalanul tekinthette azt meg. Az alagsorban a hazai vizek élővilágát, illetve a
vadászmesterség történetét ábrázoló, a földszinten és az emeleten a Kárpát-medence
változatos, sokszínű élővilágát megjelenítő kiállítások kaptak helyet. Minden nagyon
igényesen, szépen van elrendezve. A krónikás számára a legérdekesebb a Széchenyi
Zsigmond Emlékszoba volt, ahol sok szokatlan afrikai állat és eszköz, emléktárgy volt
megtekinthető. Utána a büfében ittunk egy jó kávét, majd a parkban, illetve a díszudvaron
sétáltunk. Aztán következett a hatvani belváros „feltérképezése”, ahol mód nyílott egy kis
harapnivaló és egy üveg sör elfogyasztására is. A kastély előtt áll Lesznai Anna költőnő
szobra, ott is készült néhány felvétel.
Visszaszállva a buszba, tovább indultunk a
megye másik végébe, Tarnamérára. Az ottani
Almásy-kastély állaga már nem a legjobb, de
benne működik a Rendőrmúzeum. Több mint
ezer rendőregyenruha, illetve más rendőrségi
relikviák láthatók ott, a világ több mint 100
országából.
Kísérőnk
hangsúlyozta,
egyedülálló az a gyűjtemény, amit őriz. 39 fős
csoportunk elég nehezen mozgott a szűk
terekben.
Megköszönve a kalauzolást, tovább indultunk
vissza, Budapest felé. Hatvannál északi
irányba
fordultunk,
majd
Jobbágyinál
nyugatra. Áthaladva Kisbágyon településen –
a domboldalról jól látszott a palotási víztároló
a távolban – kisvártatva Szirákra érkeztünk.
Az ottani Teleki-Degenfeld-kastély gazdag
történetével az odautazás során ismerkedtek
meg a részvevők. A szép megjelenésű,
szimmetrikus épület három szintes (alagsor,

magasföldszint és emelet), nagyon szépen rendbe van hozva. Benne 4*-os kastélyszálló
működik. Az emeleti díszterem falán hat ún. grisaille-freskó található, egy-egy allegorikus
történetet ábrázolva. (Ez az a falfestési technika, amikor a festett képek egyetlen szín, a
halványzöld különböző árnyalataival és kontúrjaival vannak megjelenítve.) Nagyon szép volt
az őszi park, amelyben akár tovább is időztünk volna, de egyrészt közeledett a szürkület,
másrészt szemerkélő eső is kezdődött.
Öt óra tájban visszaindultunk Budapestre, ahova 80 perces utazás után rendben visszaértünk.
Köszönet illeti a KMDSZ-t a kiránduláshoz nyújtott anyagi támogatásért.
Kecskemét, 2017. október

A kirándulást előkészítette, vezette, a fényképfelvételeket készítette és a krónikát lejegyezte:
Kató Ferenc

