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Gőzerővel készülnek a jubileumi ünnepségekre
Kaszás Endre
Kis túlzással a török ostrom óta nem volt akkora nyüzsgés a szigetvári várban, mint ezekben a
napokban: a jubileumi emlékünnepség előtti utolsó simításokat végzik a falakon, a történelmi
műemlék belső tereiben.
– A korábban megfogalmazott kétségek ellenére sokakat meglephet, hogy milyen látványos
eredményeket ért el az elmúlt két hónap alatt a vár felújításában a beruházó Forster Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ – mondta az éppen zajló terepbejárás során dr.
Vass Péter polgármester.
Mindez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincs akadálya annak, hogy szeptember 5-én ünnepélyes
külsőségek közepette Nemzeti Emlékhellyé avassák a szigetvári várat. Rendezett képet mutat az
ominózus fakivágásokon áteső várpark, elkészültek a sétányok, kihelyezték az új térbútorokat is. A
kivitelező ígérete szerint addigra elkészül a vár új belső világítása, a parkban tovább sarjadhat a
friss vetésű fű. A teljes képhez ugyanakkor hozzátartozik az is, hogy már most látható, hogy nem
végeznek a várfalak felújításával. A kazamata sor nyílásait bedeszkázták, az ígéret szerint szeptember 19-én vonul fel újra a kivitelező, hogy ezeket a munkákat befejezzék, felújítsák a Kapitány
pincét is.
Emlékhely, szoboravatás, sok program
A jubileumi ünnepségsorozat szeptember 5-én kezdődik, déli 12 órakor a Nemzeti Örökség
Intézete a szigetvári várat történelmi emlékhelyből nemzeti emlékhellyé nyilvánítja. Erre az
alkalomra emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Posta pedig bélyeget ad ki.
Az egész hetes rendezvénysorozat kiemelkedő napja szeptember 7-e, 450 évvel ezelőtt ezen a
napon halt hősi halált kirohanó katonái élén Zrínyi Miklós várkapitány. A nap csúcspontjaként 11
órakor Horvátország és Magyarország köztársasági elnökei, Kolinda Grabar-Kitarović és Áder
János közösen felavatják Szabó Tamás munkáját, az új Zrínyi Miklós-emlékművet a felújított
várparkban. Szeptember 8-án török, 9-én pedig horvát napot tartanak, amelyeken a vendég küldöttségek hagyományőrző és kulturális műsorok keretében mutatkoznak be.
Az egész hetes kavalkád bővelkedik tartalmas kulturális és közönségprogramokban.
Történelmi példa
A történelmi feljegyzések szerint Zrínyi Miklós évekig készült a török támadására. Ahogy mindenki, ő is tudta, hogy előbb-utóbb bekövetkezik. Mestereket hívatva, embert, költségeket nem
sajnálva megerősíttette a várfalakat, új bástyákat épített, és kimélyítette a várat körbeölelő
vizesárkokat is. Sajnálatos módon ez az akkurátus, céltudatos készülődés a jubileumi emlékünnepség kapcsán elmaradt. Tavaly ősszel dőlt el, hogy nemzeti ünnepséget tartanak, aminek anyagi
feltételeiről idén februárban született döntés. A vár belső átalakításának, illetőleg az időközben
életveszélyessé nyilvánított várfalak felújításának pedig a nyár derekán fogtak hozzá. Mindez azért

érthetetlen, mert a jubileumról nemcsak azt lehetett tudni, hogy előbb-utóbb bekövetkezik. Szigetváron legalábbis mindenki tudja a hősi események pontos dátumát.
KA: Az ünnepségekre a vár rendezett képet mutat majd kívül és belül is.
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