
KÉT DUNA-ÁG VIRÁGZÓ GALLYAI KÖZÖTT

Ezúttal  a  Csepel-sziget  és  a  Kis-Duna-mente  kistérség  folyamágak  közé  fogott  világába 
látogatott  a MÚOSZ Turisztikai és Gasztronómiai Szakosztálya.  Az igen tartalmasra nyúlt 
egész napos kirándulás során számos olyan ismeretlen attrakciót sikerült bemutatni, amely 
méltán bizonyította: Budapest déli pereme megér egy misét, amely akár még ortodox is lehet.

Elsőként Leányvár akadt horogra
Az  okosan  választott  közvágóhídi  autóbuszos  indulást  követően  még  alig  maradt  időnk 
megmelegedni, máris befutunk a reggeli rezgő nyárfasorba, ahol a házigazda egyből elibénk 
járul és már a parkolóban fogad. Bár arra is nyugodtan tehetett volna tétet, hogy frissen sült 
sajtos pogácsájával kapásból lenyűgözi az ébredező bélbolyhokat, de a séf hajtott bélszínéért 
feltétlenül vissza kell jönni ide a Ráckeve és Dömsöd közötti ligetbe. A Leányvár Étterem 
mellett gokart pálya és leendő trapp lövőpálya nyújt kiemelt szórakozási lehetőséget, melyet a 
mögötte  lévő  Préri  Horgásztó  damilos  komplexuma ráadásként  tovább  tetéz.  A snecik  és 
bojlik  őrültjeit  jó  kapásra  számítva  itt  10  halastó  25  hektáron  várja,  kiváló  férfimókát 
szolgáltatva a zsinórozáshoz és a pontymatrac használatához. Ám emellett az egész család 
számára kellemes nyári  kikapcsolódást nyújt  a vízpart,  mert a gyerekek külön tóban vagy 
éppen medencében csúszdázhatnak-játszhatnak, amíg apa természetesen pecázik. 

Az apaji hepaj
Még  vígan  az  éjszakába  hajló  botvégek 
látomása  kiséri  nappali  utunkat,  amikor 
délibábként  egyszer  csak  felbukkan a  Magyar 
Puszta!  A Kiskunsági  Nemzeti  Park  aszályos-
apályos  lapályán  hajdan  szebb  napokat  látott 
központi  épületben  duruzsol  a  kemence,  de 
azért  ideje  megmászni  a  tribünt  odakünn  a 
bemutatónál.  A szemerkélő  esőben  a  germán 
turisták  gyönyörűségére  rendszám  nélküli 
Trabantból zajlik a felkonf, hogy tényleg csak a 
főszereplők ázzanak.  Hortobágyon megszokott 
elemekből  álló  fektetés,  ültetés,  karikás, 

kendőszerzés,  borvágta  és  Koch-ötös  adja  a  standard  program  gerincét,  amit  tömegével 
szinesít a szürkegulya és a méneshajtás. A háttérben a juhász éppen spontán tereli a nyájat, 
amikor az egy lóerős motorba nem sül be a dugattyú, ha akad elég rugattyú. Mert ez itt kérem 
Apaj,  ahol  a  ló  a  legnagyobb  hepaj!  Szakasztott  Lagzi  Lajcsi  méretű  bőrlabdával 
passzolgatnak a pacik. Istenem, ha egyszer a mieink ekkora gólt bombáznának a kiskapuba...

Szigetbecse egyes becse
A kiváncsi  nézelődést  ezután  a  ráckevei  Duna-ág 
túlpartján,  a  holtág  menti  Szigetbecsén  folytatjuk, 
ahol a bajor és stájer telepesek pedáns hagyományai 
napjainkban is töretlenek. Szálra fésült füvű Balassi-
tótér,  tűzzománc  motívumú  életfa  frissen  ültetett 
virágokkal,  gondozott  Tőzike  Tanösvény,  rend  és 
tisztaság mindenütt. Az André Kertész Emlékmúzeum 
gémes  kutas  kertjétől  a  jegyző  úr  személyesen 
kalauzol  bennünket  végig  a  faluján  és  közben  a 
Tojásfutás rejtelmeibe is beavatja a
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csoportot.  A fényíró  Amerikából  ide  ajándékozott  fotográfiáinak megtekintéséért  senkinek 
sem kell  belépti  díjat  fizetnie,  ráadásul  itt  még  a  községi  strand  használata  is  ingyenes! 
Egyedülálló  nevezetesség  az  elődök  iránti  tisztelet  jeléül  példásan  összeállított,  sírköves 
temetőkerítés, melyhez hasonló, különleges példa nem létezik máshol ma Magyarországon!

Nemes eres nem ereszt
E  minta  értékűen  tüchtig  település  után  a 
szigetszentmártoni Mártoni Csárda következett, 
ahol  a  kiváló  fekvésű  vízmenti  szálláshely 
alapos  háznézése  után  cukorszinttel  toltuk 
csúcsra  a  nyálmirigyek  hajnalban  felajzott 
előjátékát.  A túróval  töltött  sváb  zsemle  édes 
desszertje után tényleg megérdemeltük volna az 
alanti  wellness  részleg  kényeztetését,  de  ami 
késik, az nem múlik, vagy csak éppen egy HÉV 
szerelvény.  Helyette  szinte  szákolni  lehetett 
volna  a  panzió  kilátó tornyának ablakból,  bár 
mi stílusosan Szigetújfalu felé vettük a torony-

irányt, mert igazi hungaricum lakozik ottan. Neve Nemes Ferenc, mestersége címere pedig 
fanyűvő népi iparművész, aki a göcsörtök és erezetek világában épp oly járatos, mint ahogyan 
nekünk megadatott mindez házának tetőtéri kiállítótermében. Szerénysége mellett lenyűgöző 
az a kitartás és mesterségbeli jártasság, amely bebizonyítja, hogy embert faragni sosem késő 
és akár még egy tuskóból is lehet.

Kongó lobby, ócska hobbi
Ez a bicskás fortély mástól már a következő helyszínen hasba döfött, mert Ráckeve négy 
csillagosnak publikált, akkor persze pangó szállodájában a korábban megbeszéltek ellenére 
társaságunkat nem fogadták. Az igazgatónak stílfűrészes stílusa van: tárgyalásra hivatkozva 
leüzente  ebrudalását  az  előre  bejelentett,  idegenforgalmi  „szaktudással”  fellombozott 
csoportnak. No ennyit mára a famunkákról, mert tényleg nem vagyunk egyformák!

521 esztendő és 625 négyzetméter
Abban  viszont  mindenki  egyet  értett,  hogy  Európa 
legészakibb gótikus szerb templomát  feltétlenül  meg kell 
nézni! Az eklézsia keményen szedi a belépőjegyet és tiltja a 
belső fotózást, ám mindezek ellenére hatásos tömjénfüst és 
kellő  misztikum  lengte  körül  az  ortodox  szertartásba 
bepillantást engedő, szakavatott tárlatvezetést. Az 1487 óta 
falra  festett  üzenetek  jelrendszere  és  képi  világa  a  hely 
ikonosztázos szellemével együtt valósággal megdelejezte a 
publikumot. Bevallom, jól esett megborzongva visszatérni 
a különálló harangtorony fényébe, ahol már orgonabokrok 
ontották fürtös virágukat. A régi városmag keresztközökkel 
teleszőtt  utcáin juthatunk le  a folyóhoz,  ahol  útba esik a 
helyi  születésű  huszár  őrnagy-császári  testőr-Petőfi  hős 
Horváth  Nepomuki  János  Vitéz  csobogós  márványkútja, 
amely éppen a katolikus templom előtti teret díszíti. Eme 
istenház  belsejét  a  földrész  legnagyobb,  625 
négyzetméteren összefüggő seccoja borítja, amely a lokálpatrióta festőművész, Patay László 
szó szerint kimagasló alkotása.
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Csillárom, haj, de pompos!
Sajnos  a  belvárosban  kimaradt  a  kötelező  látnivalók  sorából  a  Keve  Galéria,  az  Árpád 
Múzeum és  a  régi  Városháza,  ám a  Duna-parti  sétányon  korzózva  akár  gyalogszerrel  is 
eljuthatunk  a  törökverő  herceg Zentai  Győző,  polgári  nevén Eugéne  de  Savoie-Carignan, 
vagyis  Savoyai  Jenő barokk kastélyához.  Megjegyzendő,  hogy ő  az  az  egyetlen  személy, 
akiről  négy különböző  állam is  hadihajót  nevezett  el.  Az  udvarban  terebélyesedő,  védett 
vadgesztenyék  mellett  az  úrilak  belső  érdekessége  az  a  két  gigantikus  csillár,  mely  a 
felrobbantott Nemzeti Színházból aggatódott ide. Az ünnepélyes találkozót a Nagyteremben 
borkóstolóval,  kedves kamarakoncerttel  és piskótára emlékeztető,  ám zsírral  és  paprikával 
készült, pazar pompossal ízesítették vendéglátóink.

Keve wellness heve
Eme  fenséges  borgördeszka  illetve  sörkorcsolya  elfogyasztásának  végeztével  ugyan  már 
erősen esteledett,  de a  program még korántsem restesedett.  A születésem évében fúrt  kút 
városszéli termálkincsét december óta hivatalosan is gyógyvízzé minősítették, ami meggyőző 
indok volt az indikációkhoz. Az Aqualand csúszdaparkja akkor még téli álmából ébredezett, a 
fedett úszómedence, a forró brűgölők, a szaunák, a gőzkabin és a tepidárium nyújtotta lazítás 
frappáns zárását képezte ennek a komplex és élményekkel teli áprilisi napnak.

A szervezésért és lebonyolításért külön köszönet illeti a szakosztály tagjait végig személyesen 
kisérő Kenessey Szilviát, a ráckevei Tourinform iroda vezetőjét.

Budapest, 2008.május 07.
Molnár Attila

www.baedecker.hu
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