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Téli Visegrád – Hornyák László grafikája

Áprily Lajos:

A FEBRUÁRI HÓ DALOL
Fehér testem fagyban feszül,
hajnal körül jegesre hűl.

Ma még erecskét csörgetek,
de holnap rönköt görgetek.

A róka-talp, a nyúl-köröm
megcsúszik sima bőrömön.

A vízmosáson, szirtközön
lerontok, mint zúgó özön.

De dermedt testem érzi már,
hogy egyszer eljön egy sugár.

Reszkess, te part, hökkenj, te gát,
száguldok már a síkon át.

Ezer sugár jön, millió,
s dalolni kezdek én, a hó!

Tengerré nő folyó, patak,
s a vészharangok konganak!
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VÁROSHÁZI HÍREK
VároshÁZi Mozaik
Nemzetközi kerékpárút: A Pest Megyei Önkormányzati Hivatal megyei főépítészének tájékoztatása szerint a Kormány döntött az Európai Kerékpárút Hálózat (Euro Velo)
6. számú nemzetközi kerékpáros útvonal Dömös és Szentendre közötti szakaszának fejlesztéséről. A 1013/2017.(I.
11.) számú Kormányhatározat kimondja, hogy az útvonal
Dömös és Szentendre közötti szakasza a Szentendrei-szigeten, a Dömös–Visegrád–Kisoroszi–Tahitótfalu–Pócsmegyer–Szigetmonostor–Szentendre nyomvonalon valósul meg.

A Magyar László Tornacsarnok felújítása: A Kormány
1850/2016. (XII. 23.) Kormányhatározata a Makovecz Imre
életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.)
Kormányhatározat módosításáról melléklete értelmében a
visegrádi tornacsarnok felújítására a Kormány
200.000.000 Ft-ot különített el. A tornacsarnok felújítása
és bővítése engedélyezési terveinek elkészítésére szóló
szerződést e sorok megjelenéséig várhatóan az önkormányzat és a tervező részéről is aláírják.
Visegrád Város Önkormányzata

Felhívás
Tisztelt Lakosság!
Az ünnepi időszakot követően, január elején és a hónap közepén több alkalommal mutatta csapadékos arcát a tél.
A tapasztalatok tükrében és az önkormányzathoz érkezett jelzéseket figyelembe véve az alábbiakra hívjuk fel szíves
figyelmüket:
– Kérjük, hogy Visegrád Város Önkormányzat ide vonatkozó rendelete értelmében (Visegrád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 20/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről) szíveskedjenek gondoskodni a lakóingatlanok előtti területek tisztán tartásáról, csúszásmentesítéséről!
– Kérjük, hogy legyenek tekintettel a városgazdálkodási csoport elvégzett munkájára; a járdákról, ingatlanokról történő hó eltakarítás esetén a havat ne a már letakarított útszakaszra dobják, továbbá közterületen gépkocsival úgy
parkoljanak, hogy a hó eltakarítását végző gépek akadálytalanul tudjanak közlekedni.
– Kérjük, hogy a fentiek betartását ne a szankcionálástól való félelem, hanem a közösségi szellemben való gondolkodás
és az egymásra, illetve környezetünkre való odafigyelés határozza meg!
Együttműködésüket köszönjük!
Visegrád Város Önkormányzata, városgazdálkodási csoport

Köszönetnyilvánítás
Visegrád Város Önkormányzata ezúton is köszöni azt az adományt, amely a Thermal Hotel Visegrád és a „MikulásGyár”
együttműködésének köszönhetően több visegrádi család ünnepét is szebbé tette 2016 karácsonyán!
VVÖ

A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület
2. félévi beszámolója
A palotajátékok sikeres lezárása után tovább folytatódott az
információs táblák kihelyezése a városi közterületeken. Kiemelt figyelemmel kísértük az EuroVelo 6 kerékpárút építésével kapcsolatban kialakult fejleményeket. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő
úrnak a sok segítségért. A kerékpárút megépítését a városvezetés is kiemelten fontosnak tartja, és polgármester úr, valamint a térségi polgármesterek összefogása jelentősen segítette
a beruházás mielőbbi elkezdését.
Augusztus 12-én TDM szervezetünk fogadott egy a V4 országokból érkező diákcsoportot, és egész napos programot
biztosított számukra.
Augusztus 30.–szeptember 5. között testvérvárosunkban,
Lancianóban óriási sikere volt turisztikai standunknak, valamint a Visegrádot bemutató, Gróf Péter által szerkesztett kiállításnak.
Szeptember 11-én a Nagykőrösi Városnapokon vettünk részt
egy Visegrád standdal, szeptember 18-án a lengyelországi
Debno városában jelentünk meg turisztikai kínálatunkkal.
Október 1-jén csapatépítő programot szerveztünk műegyetemisták számára. Október 23-án, nemzeti ünnepünkön „Visegrád, az élő középkor városa” címmel szerveztünk programot
az idelátogatók részére.

November 10-én a Thermal Hotel Visegrádban köszöntöttük
a szlovák utazási irodák és utazásszervezők éves közgyűlésének résztvevőit, és mutattuk be a térség turisztikai kínálatát.
December 1-jén a TDM szervezet vendéglátó munkacsoportjának megbeszélésén a 2016. évi szezont értékeltük, illetve az idei év feladatait határoztuk meg kiemeltem a
Gasztrofesztivál sikeres lebonyolítása érdekében. December
6-án a sport- és szabadidő-munkacsoport megbeszélésén szintén az elmúlt esztendőt értékeltük, és az idei megjelenéseket
egyeztettük.
December 10–11. között a Palotaházban megszerveztük az
adventi kézműves vásárt, melyen gazdag programokkal vártuk az érdeklődőket.
December 12–15. között a nagy szállodákkal folytattunk
egyeztetést a szezonról és az idei feladatokról. December 16án a kis szállásadó munkacsoport megbeszélésén kiemelt téma
volt a pénztárgépek bevezetése a kis szállásadók részére, illetve a szezon értékelése.
December 30-án a városi disznóvágáson és disznótoron vett
részt szervezetünk.
Ebben az esztendőben is a hét minden napján szeretettel várjuk az érdeklődőket irodánkban, a Palotaházban.
Cseke László elnök
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Az Áprily Lajos Általános Iskola és AMI hírei
A zeneiskolában történt
Zeneiskolánk életében a december mondható a legmozgalmasabb hónapnak. Ilyenkor mind a növendékek, mind a
zenetanárok kiveszik részüket a sok munkából. Így volt ez
most is.
Minden héten, ugyanabban az időben kinyíltak az iskola
ablakai, hogy az utcán álló közönséget megajándékozzuk egy
kis muzsikaszóval. Nagy örömünkre a város lakossága körében kezd megszokottá válni ez a kis tízperces koncert. Sokan
jöttek el idén is, dacolva a hideggel, hogy meghallgassák
rövid kis hangversenyeinket. Nagy növendékeink mellett
lehetőséget kaptak kezdő diákjaink is arra, hogy megmutassák tudásukat, és hogy megtapasztalják azt, hogy milyen is
kiállni a közönség elé. Derekasan helytálltak, legyőzték
lámpalázukat.
Ebben a hónapban tartottuk tanszaki hangversenyeinket is.
A szülők megtöltötték a koncertek helyszínéül szolgáló
termeket. Szépen muzsikáltak növendékeink, számot adva
féléves fejlődésükről. Öröm volt hallgatni őket.

December 14-én került sor egyik legkiemelkedőbb rendezvényünkre, az adventi koncertre. Idén a katolikus templomban tartottuk meg. Köszönjük Kalász István kanonok úrnak,
hogy lehetőséget adott erre.

Büszkén mondhatjuk, hogy megtelt a templom a közönséggel. Ezen a hangversenyen a legügyesebb növendékek léphettek a publikum elé. Ennyi ember előtt muzsikálni nem
volt kis feladat.
A karzatról felcsendülő trombita- és orgonaszó nyitotta
meg a koncertet, majd hangszeres egyéni és kamaraprodukciók hangoztak el. De élvezhettük az énekkar tisztán csengő
hangjait is. Végezetül a zenetanárok bravúros produkciójára
került sor. Igazán színvonalas, meghitt hangulatú rendezvénnyel zártuk le az évet.
Bosnyák Endréné

Melyiket a kilenc közül?
Iskolánk életében az egyik legnehezebb időszak az, amikor
közeleg a várva várt tanítási szünet. Ilyenkor a gyerekek már
nem a tanulásra koncentrálnak, hanem a szünidő lázában
égnek. Nem volt ez másképp 2016 decemberében sem. Nagy
szerencsénkre – immáron több éve – ilyenkor szokott ellátogatni hozzánk a leányfalui Szekérszínház, hogy megörvendeztessen bennünket egy vidám előadással.
Ezúttal Jókai Mór Melyiket a kilenc közül című darabját
adták elő. A megható karácsonyi történet főszereplője egy
szegény, özvegy csizmadia, aki egyedül neveli kilenc gyermekét. Felettük lakik a magányos, gazdag háziúr, akit nagyon zavar a gyerekek vidám éneklése. Alkut ajánl. 10.00
pengőért cserébe azt kéri, hogy legyen vége az éneklésnek,
és a csizmadia adja neki egyik gyermekét. Nehéz választás
előtt áll a csizmadia. Végül a szív szava dönt. Az apa visszautasítja az ajánlatot.
A gyerekek nagy érdeklődéssel nézték az előadást. Örömmel figyelték a történet alakulását, néha hangosan közbekiabálva adtak hangot véleményüknek.
Köszönjük az Együtt Kulturális Egyesület karácsonyi ajándékát. Külön köszönet illeti Zoltán Erikát, aki minden évben
megszervezi nekünk ezt a színvonalas előadást!
Bosnyák Endréné
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(A betűk számértékét add össze a megoldáshoz!)
(Végeredmény)
Ha sikerült megfejtenetek a „betű-rejtvényt”, újabb
1. Kedves Gyerekek! Fejtsétek meg a címet!
feladat vár Rátok!
2017. év első Gyerekkuckójában ezzel a feladattal kö2.
Nézzetek körül jól az iskolában, és keressétek meg az
szöntelek és hívlak Benneteket játékra, kutatásra, feleredeti felirat kilencbetűs záró sorát! Azt hiszem, nem
fedezésre!
lesz nehéz!
Bevallom, hogy gyermekkoromban nekem komoly
3. A harmadik feladathoz már szükség lesz egy kicsit
fejtörést jelentett volna egy ilyen betűsor, de érzésem
komolyabb kutató munkára, melyhez ismét kérhettek
szerint Ti hamar rá fogtok jönni a megoldásra. Aki
segítséget az iskolában, otthon vagy a könyvtárban!
pedig még nem találkozott ilyen „betű-számokkal” (?),
Pótoljátok a hiányzó betűket a megtalált szöveg alapaz kérjen segítséget!
ján!
AE_ _F_ _ _ _ _ _ HOC _ _ _ L _ _ _A
S _ _ _ TIUS C_ _ _ _ _ _ TAT_ _ OBLA _ _ _ QUE
ALIORUM IN _ _ _ _ IUV_ _ _ _ _ _ IS E_ _ _ GIE
IN_ _ _ _ITU_ _ DAE L_ _ _ R_ _ _ TER ADAPTATUM.
És talán érdekes is volt ez a felfedező kalandozás, amit Várom a rejtvények megoldását! Adjátok le Krisztina
egyedül vagy csoportosan jártatok végig, és aminek foly- néninek a megoldást!
tatásával a következő Gyerekkuckóban találkozhattok.
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat
A németek története Magyarországon
Rövid történeti ismertető Raimund Friedrich Kaindl azonos című könyve alapján
(Gotha, 1912.)
Albgar (840 körül). Jellemzően a morva Pribina fejedelem
Előszó
A rendszerváltás 1990-es éveitől újra lehetősége lett a által 850-ben épített erődítményt valamivel később már némagyarországi németségnek arra, hogy identitását bátran met nevén említik: Moosburg, s ez már a német lakosságra
felvállalva, hagyományait, nyelvét és kultúráját nyíltan utal. De nemcsak azokon a területeken kezdett az élet kibontakozni, amelyek közvetlenül a német őrgrófokhoz tarápolja.
A köztudatban az áll, hogy a török kiverésének (1686) éve toztak, hanem az önálló szláv területeken is.
A mai Szlovákia területén Nyitra (Neutra) városban és
után a lepusztult és elnéptelenedett országba I. Lipót és I.
József császársága alatt német parasztokat és iparosokat környékén is német telepesek segítségével (830 körül) fogtak neki a termelésnek, épültek templomok és német papok
hívtak és telepítettek le az ország különböző pontjain.
Történelmi ismereteinkből még annyit tudunk, hogy tanították az embereket. Ez a terület akkoriban a morváké
Szent István királyunk feleségével, Bajor Gizellával már volt, akik Pribina, Mojmir, majd Szvatopluk uralkodása
érkeztek németek (bajorok!) – mint a leendő királyné kísé- alatt igen terjeszkedtek és a németek munkája által szépen
fejlődő egykori Pannonia területét, annak lakosságát betörete – országunkba.
Olvassuk továbbá, hogy II. András királyunk feleségét, réseikkel, „farkas módjára” pusztították, lakosságát legyilGertrud von Andechs-Merant 1213-ban meggyilkolja a kolták. A 892 évtől a dúlásokban már a magyarok is részt
vettek, akik keleti szálláshelyeikről a Magyarországra törmagyar főurak egy németellenes csoportja.
Tudomásunk van arról is, hogy Corvin Mátyás erdélyi ténő benyomulásukat készítették elő.
Liupram salzburgi érsek kinek nagy szerepe volt a korai
szászokkal építtette grandiózus palotáit.
német
városok és falvak felvirágoztatásában, igy ír 900A történelemkönyvekben tehát fel-fel bukkan egy-egy kiban
a
pápához
küldött levelében: 894-ben a magyarok elsebb említésre méltó történelmi esemény a Magyarorszátámadást
intéztek Pannonia területére „a magyarok
söprő
gon élő németekről, de történetük, ittlétük folyamatosságát
a
lakosságot
részben
fogságba hurcolták, részben étlenmár nem említi.
Kaindl könyve ezt a hiányt igyekszik pótolni, bemutatni szomjan hagyták elpusztulni, sokakat elűztek, előkelő férfiazt a történelmi tényt, hogy milyen építő szerepe volt ha- akat és szemrevaló nőket hajtottak rabszolgaságba. A
zánkban a németek különböző csoportjainak közel ezer templomokat felgyújtották, és minden épületet leromboltak,
úgyhogy az egész Pannoniában, legnagyobb tartomáesztendőn keresztül.
nyunkban egyetlen templomot se látni többé.”
Első fejezet
A következő években a Nagy-Morva Birodalom és az
Ostmark is elesett a magyar támadásoktól, s ezzel ők lettek
Német települések Magyarországon
urai a német telepesek által lakott körzeteknek Pannoniáa honfoglalás előtt
ban.
Az első német települések már akkor létrejöttek a mostani
magyar földön, amikor még a magyarok nem léptek a
Kárpát-medence területére.
Nagy Károly véres harcokban legyőzte a mai Magyarország területén élő avarokat, és megalapította az ún. Ostmarkot, mely terület tulajdonképpen a római Pannonia provincia akkori kiterjedése volt.
Az újonnan megszerzett területeken a király az őt segítő
katonák és hivatalnokok részére birtokokat adományozott,
de sem a legyőzött avarok, sem az itt élő őslakos szlávok
(sclavus = rabszolga) nem voltak sem elegen, sem a tudásuk nem volt megfelelő ennek a vad, parlagon heverő földnek a termékennyé tételéhez. Ezért az új földbirtokosok
szabad kisparasztokat hívtak Németföldről. Az első komolyabb települések a római városok romjain jöttek létre és
Frank Birodalom
azok környezetében, például Sopron (a pannóniai
Scarabantia), német nevén Odinburch (Ödenburg), de Pécs
Az akkori történetíróktól olvashatjuk, hogy a korai német
(Sopianae), Fünfkirchen, vagy Zalavár (Moosburg = mo- települések csak bizonyos részei tépázódtak meg, de meg
csárvár).
nem semmisültek, kiváltképp azokon a helyeken, ahol terA telepesek a biztonságuk érdekében előnyben részesítet- mészetes védelem vagy komolyabb védmű létezett, például
ték Pannonia nyugati részét, Stájerország hegyes vidékeit, Fünfkirchen, Ödenburg, Unterlimbach, Moosburg stb.
de biztonságosnak látták Fünfkirchen (Pécs) környékét is.
A magyarok a letelepedésük után nem sokkal észrevették,
Régi oklevelek tanúsága szerint olvasunk Erimbert és hogy a német lakosság „szaktudását” az élet minden terüOdolrich grófságáról Felső-Pannoniában, vagy Alsó-Pan- letén nem tudja nélkülözni, munkaerejét előnyösen hasznoniában megtelepedett német grófokról, mint Helmwin, nálhatja fel. (Folytatjuk)
Herendi Ida
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A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár februári programkínálata
A visegrádi Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait

2017. február 17-én, pénteken 18 órára
a könyvtárba

Mile Zsigmond Zsolt
Örökös zene
című

könyvének zenés bemutatójára
kerül sor
Beszélgetőtárs

Erős Kinga
(Orfeusz Kiadó)
Mindenkit szeretettel várunk!

A Mátyás Király Művelődési Ház
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát

2017. február 18-án, szombaton 16 órára
a művelődési házba

Bornai Tibor
A repülő ember
című

kiállításának megnyitójára

Mesegombolyító családi alkotóműhely
Január
14-én,
szombaton
délután szerencsehozó
medált készítettünk
és
terményekből
agyagból, amit a
nyakunkba is akaszthattunk. Mécses tartók is készültek befőttesüvegből, színes papírdíszítéssel.
Az újévköszöntő
dalok éneklése mellett a gyerekek meghallgathattak egy
népmesét és labdás, mozgásos, ügyességi népi játékokat is
játszottunk együtt, sok nevetés és mókázás közepette.
A következő alkotóműhelyre február 4-én, szombaton 15.00–17.00-ig kerül sor a visegrádi Mátyás Király
Művelődési Házban, mely alkalommal felelevenítjük a farsangolás népszokását. Farsangi maszkokat fogunk készíteni, és farsangi bálozást tervezünk élő muzsikaszóval és fánkevő versennyel.
Az alkotóműhelyünk ingyenes!
Nagy örömmel és szeretettel várunk a farsangi mulatságba minden kedves érdeklődő családot!
Bea néni és Marietta néni

Kedves  Könyvtárlátogatók!

A kiállítást rendhagyó módon gitárral és énekkel
a kiállító művész nyitja meg

Tájékoztatom Önöket, hogy a fölösleges könyvtári példányainkat 100 Ft/db áron továbbra is folyamatosan áruljuk
a könyvtárban.

A kiállítás 2017. április 1-jéig tekinthető meg
a könyvtár nyitva tartása szerint
Visegrád, Széchenyi u. 11. [tel.: 05 (26) 398-128]

Az előző számból kimaradt, hogy intézményünk a Lakáskultúra című havilapra is előfizet a továbbiakban is! A hiányos tájékoztatásért elnézésüket kérem!

A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendő
előadás-sorozat következő alkalmára, mely

2017. február 24-én, pénteken 18 órától
lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

Kodály Kodályról
címmel

Gróh Dániel
régész
tart

zenés, vetített képes előadást
a zeneszerző, pedagógus és népzenekutató
halálának 50. évfordulója alkalmából
Mindenkit szeretettel várunk!

2017. január 1-jétől a Könyvtárhasználati Szabályzatunk
módosult, a legfontosabb változás, hogy a beiratkozási díj
365 napra: egységesen 800 Ft-ra változott. A 16 éven aluliak és a nyugdíjasok mentesülnek a díjfizetés alól.
Sajnos, az utóbbi időszakban ismét több a renitenskedő
könyvtárhasználó, ezért a 2017. január 1-jével életbe lépő,
módosított Könyvtárhasználati Szabályzat értelmében, annak bevezetésétől ismét szigorúbban veszem a késedelmi
díjak felszámolását! Ennek tarifái:
KÖNYV
20 Ft/könyv/nap
FOLYÓIRAT, NAPILAP 10 Ft/folyóirat, napilap/nap
CD, DVD
50 Ft/CD, DVD/nap
Olvasókártya elvesztése esetén az olvasó kötelessége az
új kártya díját (100 Ft) megfizetni.
Kérem, hogy fokozottabban ügyeljenek a határidők betartására, az esetleges hosszabbításokat ennek függvényében
idejében kérjék!
A könyvtár nyitvatartása változatlan maradt:
hétfőtől péntekig 9.40 és 17.40 óra között várjuk a Kedves Látogatókat, Olvasókat!
Kotz Eszter
könyvtáros
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Emlékezés
egy történelmi évfordulóra
2017-ben emlékezünk Magyarország történelmének
egyik legjelentősebb, a nemzet életét leginkább meghatározó politikai, alkotmányjogi eseményére, az 1867-es kiegyezésre. A több éves tárgyalások, alkudozások után
százötven éve, 1867. február 17-én az uralkodó kinevezte
Andrássy Gyulát magyar miniszterelnökké, majd 1867. június 8-án Ferenc Józsefet magyar királlyá koronázták.
Ezt kövezően majd fél évszázadon keresztül az ország
mai mértékkel nézve is hihetetlen gazdasági, társadalmi,
kulturális változáson, modernizáción ment keresztül. Az
1867 utáni fejlődés eredményeinek jelentős része ma is életünk részét képezi. A nagy mű létrehozása az abszolutista
Ferenc József kényszerből adódó reálpolitikai engedményeinek és a haza bölcse, Deák Ferenc által vezetett magyar politikai vezetés elvi következetességének és kompromisszumkészségének köszönhető. Bár Deák életéről,
munkásságáról könyvtárnyi irodalom áll rendelkezésre,
Görgei Artrúrral való kapcsolatáról kevesebbet tudhat a
közvélemény.
A tábornok a rendőrségi felügyelet és
anyagi gondok által
súlyosbított klagenfurti száműzetése idején is élénken érdeklődött a hazai változások
iránt, amire különösen
az 1860-as évektől
nyílt
lehetősége.
Görgei 1844-től járatta
a Pesti Hírlapot, így figyelemmel kísérhette
Deák politikai pályafutását, bár szenélyes
Deák Ferenc 1858-ban
kapcsolatukról ez időből nincs ismeretünk. Öccse, Görgey István, életének krónikása részletesen beszámol bátyja lelkesedéséről Deák, a
kiegyezést előkészítő, kitartó politikai tevékenységével
kapcsolatosan. Ennek egyik bizonyítéka, hogy fényképet
készíttetett magáról, ahogy öccse írja:
„Levétette pedig magát az akkori Pesti Naplónak 1861.
évi 110. számú lapjával kezében – t. i. Deák Ferencz egyik
híres czikkével, – alkotmányos újjászületésünk e kiinduló
pontjával.”
1862-ben, felesége párizsi rokonságának segítségével a
francia politikusoknak eljuttatott emlékiratában fejtette ki,
hogy a francia császárság létérdeke Ausztria hatalmának
biztosítása, amely csak a magyar alkotmányosság helyreállítása révén képzelhető el.
Görgei 1863-tól került kapcsolatba Deákkal, a gyermekeivel hazalátogató feleségén keresztül. 1866-ban egykori
katonatársa, Ivánka Imre képviselő felkéri, készítsen tervezetet a Magyar véderő szervezéséről címmel. Ezt Deák Ferencnek is leküldte, aki nagy érdeklődéssel olvasta a memorandumot. 1863 után Görgei családja hazatért, s felesége a személyes találkozást követően – férje tudta nélkül
– levélben fordult Deákhoz a tábornok érdekében. Andrássy Gyula miniszterelnök közbenjárására az amnesztia

értelmében Görgei száműzetése is megszűnt, 1867. július
20-án hazautazhatott. Személyesen szerette volna Andrássy Gyulának megköszönni közbenjárását, de ő nem tartózkodott a fővárosban. Deák Ferenccel történt találkozásáról történt beszámolóját Görgey István így örökített meg:
„Mikor visszajött az
Öreg Úrtól, legott elmondta nekem beszélgetésük részleteit. A’
mint mást nem is lehetett várni, az Öreg Úr
barátságosan, melegen fogadta. Bátyám
mindenekelőtt kijelentette neki, hogy ő a magyar kormánytól nem
kér s nem vár semmit,
mert nem akarja annak
még meg nem szilárdult nehéz állását a
maga népszerűtlenséGörgei Artúr
gével
contactusba
az 1860-as években
hozni s ezzel még inkább megnehezíteni; az Öreg Úrét a legkevésbé – a kinek
népszerűségét minden ártalmas szellőtől is meg akarná
óvni.”
1867. július 28-án Ferenc József szentesítette a kiegyezési törvényeket, ezzel egy korszak lezárult. Az ezt követő
évek mind Deák, mind Görgei életében meghatározóak
voltak. Deák Ferenc semmilyen tisztséget, kitüntetést nem
fogadott el, s egy idő után látványosan kivonult a napi politizálásból is. Ezt nemcsak a rá jellemző magas szintű erkölcsiség diktálta, hanem az a politikusi szándék is, hogy
nem akarta semmilyen személyes részvétellel vagy jutalom
elfogadásával a kiegyezés művét kompromittálni. Görgei a
rá jellemző racionális elemzéssel mérte fel, hogy személye
a 67-es kormányt hozná nehéz helyzetbe, ezért félreállt.
Ahogy Görgey István fogalmazta:
„A polgári magán tevékenység terén keresett ő munkakört. A magyar államtól nem kért, nem várt semmit. Igényt
semmihez, sem egykori nyilvános állásából, sem a haza
ügyének tett szolgálataiból ő nem formált. S ezt, valamint
elébb Deák Ferencz előtt, úgy most gróf Mikó miniszter
előtt és általa a kormány értésére – világosan önként ki is
jelentette.”
Némiképp hasonló módon Deák és Görgei is magukra
maradtak az önként vállalt, a haza iránti elkötelezettségük,
erkölcsi tartásuk által diktált választásuk következtében.
De amíg Deák hátralevő éveit, bizonyos politikai vádak ellenére a nemzet egyöntetű tisztelete és megbecsülése mellett élte le, addig Görgei Artúrnak méltatlan vádakkal, emberi tragédiákkal megkeserített, küzdelmes fél évszázad jutott osztályrészül.
Legyünk büszkék Magyarország 1867 utáni páratlan fejlődésére, a mindenkori politikusok elé példaként állítható
Deák Ferencre, a haza bölcsére és Görgei Artúrra, a haza
igaz fiára, a zseniális hadvezérre.
Gróf Péter

XXXIII. évfolyam 2. szám
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Prédikálószéki történet
Régi idők túrái
Régmúlt idők homályába vész, mikor jártam először a
Prédikáló széken? Alsó tagozatos kisdiákként Péter barátom édesapja, Stanci bácsi szervezte hétvégi túráinkat, kirándulásainkat. A professzor úr előre közölte: „Gyermekeim, most ide és ide fogunk menni.” Gyermeki füleimnek
a megjelölt célpontok varázslatosan hatottak! „Hétvályú”,
nohát, hét? „Urak asztala”, az meg mi lehet? No, meg nem
azt hallom, hogy fej, hanem fő,„Disznófő” Ebbe a sorba
tartozott a „Prédikálószék” is, amelyet a tanár úr „predikálónak” ejtett.
A teljesség kedvéért kell megemlítenem, alaposan belénk
plántálódott a túrázás szeretete! Péter barátom a Somogy
megyei természetjáróknál lett tótumfaktum, míg vele és
családjával a későbbiekben is voltak túráink.
A Prédikálószék
A Prédikálószék valójában a Visegrádi-hegység egy 639
m magas csúcsa, nevét valószínűleg ormának jellegzetes,
szószékre hasonlatos andezit tömbje adta. Nem tudni, tartottak–e rajta prédikálást, de lehetséges, hogy nevét Istenhez való vélt közelsége is inspirálta. Ami bizonyság, róla
felejthetetlen a Dunakanyar panorámája. Hányszor jártam
fönn a Prédikálószéken? Ezt sem tudnám megmondani.
Például egyszer, egy visegrádi SZOT-beutalás alkalmával,
az 1970-es években, fölvittem az üdülőtársaim jó féltucatnyi csoportját.
A forgatási sztori
Történt, hogy egykori munkatársam, a cég fotókörének
tagja rábeszélt: „Ne csak diázz, próbáld ki a filmezést!”
Nosza, vásároltam egy Kvarc 2M típusú keskenyfilmes
szovjet felvevőt, s várva vártam a hétvégi kipróbálására, no
de hol? A Vadálló-kövek útvonalán, amely maga is látványos, panorámája miatt a Prédikálószékre esett a választás.
A csúcson az állványra tett felvevő előtt nagyban pózoltunk, amikor a felvevő önállósította magát. A fölhúzó rugója hatására rezgő gép elkezdett lefelé bucskázni, szikláról sziklára. Vagy 40 métert másztam le a masina után,
amely a szovjet munkások dicséretére végig rögzítette az
eseményt, egy horpadás mellett üzemképesen maradva.
A filmet vetítve sűrűn egymást követve és ismétlődve, hol
az ég, hol a szikla, hol a fák váltogatták egymást. A nézőknek fogódzkodniuk kellett a székben, én meg inkább maradtam a diázásnál.
Térjünk vissza napjainkhoz!
Tulajdonképpen, amikor tollat (értsd: klaviatúrát) ragadtam, az utolsó prédikálószéki élményemről kívántam beszámolni, csak hát, ha több évtizedes túrázás áll mögötted,
elő-elő „tolakodnak” régibb élmények is! Az említett túra
időpontja 2016. október 22-e volt, s aktualitását a Prédikálószéken átadandó új kilátó adta.
Útban a kilátóhoz
A nevezetes napon, egymagam szálltam le a buszról a
dömösi hajóállomáson, de elsőre csak a 11-es főút fölső
kanyarjáig jutottam. Ott a Pilisi Parkerdő egy derék erdésze
„lekapcsolta” az arra járó, oda érkező turistáknak látszó
egyedeket. Össze is verbuválódtunk egy jó tucatnyian, vállalva erdészünk – bár megjegyeztem volna nevét – kalauzolását, ismertetőit, átadott információit, melyek nagyon

hasznosak voltak. A Prédikálószékig, hol a szavait hallgattuk, hol „vizsgáznunk” kellett, amikből az alábbiakban csipegessünk, azokat „közkinccsé” téve!
Indulásunkkor megtudtuk, hogy az erdészet három pontról hirdette meg a vezetést a kilátóhoz, amelyből kettő Komárom-Esztergom megye „legjének” számít. Mi, a megye
legmélyebb pontjáról, ami a dömösi hajóállomás, egy másik csoport a legmagasabbikról, Dobogókőről, a harmadik
Pilisszentlászlóról rajtolt. Útközben állandó rádió-összeköttetésben voltunk velük.
A Szentfa-kápolna után a turistautat két erdei út keresztezte, amelyeknél szusszanót tartottunk, s már tudjuk, hogy
ezek erdészeti feltáró utak. Alkalmi társulásunk derűs hangulatára pedig mi sem volt jellemzőbb, mint válaszunk arra
a kérdésre, hogy mit kell feltétlenül vinnünk a túrara? Gondolkodás nélkül rávágtuk az elsősegély doboz helyett,
hogy pálinkát!
A Vadálló-köveknél – hiszen ezt az útvonalat követtük –
ráláttunk a völgy átellenes oldalának kőfejtőjére, a
Macska-bányára. Íziben megtudtuk történetét, nevének
eredetét! A vasútépítkezések kezdetekor nyitották a hasonló kőbányákat a Dunakanyarban. Ebben a bányában
olasz vendégmunkásokat foglalkoztattak, egykori szállásuk romjai még megtalálhatók a völgy fái között, a környék
digó házaknak nevezi őket. A Macska-bánya nevet a
dömösiek adták, mert abban az időben eltűntek a faluból a
névadó állatok. Bizony, akkortájt nem hallatszott nyávogás
Dömösön!
A Vadálló-kövek ama tagjától, amely a hegység szakrális
jelentőségét erősítve Árpád vezér süveges, jobbra fordított
fejét mintázza, jól kivehetően orrát, száját, állát, már nem
álltunk meg a kilátóig.

Érkezés Prédikálószékre
Hideg, szeles, de napfényes idő, no meg az erdészet vendéglátása fogadott odafenn. Ám mielőtt részleteznénk az
erdészet vendéglátását, a jelen lévő résztvevőket, a szalagvágásig elhangzott beszédeket és történéseket, mutassuk be
az új kilátót és környezetét!
A kilátó és környezete
A kilátót Koller József Ybl-díjas építész tervezte. A vörösfenyőből készült építmény teljes magassága 12 m, három kilátói szintjéből a legfelső 9 m magasságban he- 
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 lyezkedik el, amelyre 54 lépcsőfokon juthatunk fel. Immár a panorámát és a környezet időjárását neten is követhetjük a felszerelt web kamerák közvetítése folytán. A kilátó környezetében pedig ingyenes wifi-szolgáltatásban részesülünk.
A kilátó építése miatt áthelyezésre került a Szentimrevárosi Egyesület által állított Szent László-kereszt. Viszont a Piliscsabai Természetjáró Egyesület „Pilisi vándorlás” jelvényszerző túrájának bélyegzését nem helyezték ki az avató ünnepségig, remélhetőleg azóta már igen.
Gazdag vendéglátás
A Pilisi Parkerdő Zrt. egész napos vendéglátásban részesítette a folyamatosan érkezőket. A kínálatban vadból készült kolbászok, szalámik, pácolt húsok és sonkák fogadtak, leöblítésükként forralt bor és tea. Kiváltképp ízletes
volt a fűszeres vajkrémes kenyérrel fogyasztott csípős
bivalyszalámi. No, de nem a kulináris élvezetekért érkeztünk!
A sokadalom
Az ünnepségen, a beszédek alatt pár százra tehető a hallgatók száma. Sorra összetalálkoztam túraismerősökkel,
köztük az Aranyjelvényes Túravezetők Klubja több tagjával. Ám a létszám állandóan cserélődött, kisebb-nagyobb
csoportok állandóan távoztak, s érkeztek. Egy páran a
hosszabb úton, a Szőke-forrás völgyében tértünk vissza
Dömösre. Folyamatosan jöttek szembe a kilátóhoz igyekvők, például a Király-patak mély szurdokvölgyének átkelésénél egy több mint negyven fős csoportot kellett kivárnunk. Jó hírverése lehetett a kilátóátadásnak, mert ezen a
napon több százan fordultak meg a Prédikálószéken.
A megjelent prominens személyek között volt miniszter,

A vadalma a 2017-es Év fája
Hazánkban a síkvidékektől
a középhegységekig egyaránt megtalálja létfeltételeit, azonban a faj mindenütt ritka, kis számú, sokszor
csak egyetlen egyedet számláló populációi vannak jelen,
emiatt veszélyeztetett fajnak
számít. Általában 6–10 m
magasra növő fa, törzsátmérője életkorának végén 20–
25 cm-t tesz ki. A 80–100
éves példányok már matuzsálemnek számítanak.
Virágzatát április második
felében, esős és hűvös időjárás esetén később hozza. Virágszíne sohasem tiszta fehér, hanem a rózsaszín különböző
árnyalatait fedezhetjük fel rajta. Erős illatú virágait napközben
méhek, reggel, este és hűvös napokon darazsak, éjszaka éjjeli
lepkék porozzák be. A termése szeptember-októberben érik,
2–4 cm átmérőjű, éretten zöldessárga színű, esetleg pirossal
árnyalt, íze nagyon fanyar, húsa kemény. Gyümölcséből annakidején zselé, almabor, pálinka és ecet készült, illetve magas C-vitamin tartalma miatt teát főztek belőle. Termése a
vadgazdálkodónak kitűnő takarmányt szolgáltat, különösen a
szarvas és a vaddisznó kedveli, de a madarak és a kisemlősök
is szívesen fogyasztják.
Bővebb információk a témában: http://www.azevfaja.hu/
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erdőgazdasági igazgató, két megye országgyűlési képviselője, szomszédos települések polgármesterei és mások,
kikből általam csak Fazekas Sándor miniszter, Révész Máriusz voltak ismerősek a médiából, vagy személyesen Thuróczy Lajos, az MTSZ tiszteletbeli elnöke, akivel a szövetségben együtt dolgozunk a mozgalomért, és visegrádi polgármesterem, Félegyházi András.
Csipegessünk a hallottakból
A szalagátvágásig elhangzottakból mindenképp kiemelendő a miniszter úr beszéde. Ehhez tudnunk kell, hogy a
kilátó átadása egyúttal az 1956-os forradalom 60. évfordulójának is ünnepe volt. Most tudtuk meg, hogy a Pilisnek
milyen fontos szerepe volt az utóharcokban, a forradalom
leverése után, hol és meddig tartották még magukat a forradalmárok. Természetesen elhangzott a hegység szakrális
jelentősége is, melyre a kilátó szintjeire kihelyezett tablók
utalnak.
Az erdészet igazgatója által is megerősítést nyert a természetjáráshoz fűződő kapcsolat, annak szolgálása, s azt is
megtudtuk, hogy a következő kilátóépítések célpontja a
Gödölői-dombság, a mi szóhasználatunkban a Gödöllőihavasok.
Áldás a kilátóra
Egy jelen lévő pálos atya fölszentelte mind az új kilátót,
mind az áthelyezett Szent László-keresztet. S itt had idézzem, mit hirdet a híres pálos szellem: „Te is Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni, és ugyanazokkal fogsz hanyatlani!”
Azt nem tudom, mennyire növekedik a rend létszáma, de
az biztos, hogy az ország gyarapodik, most egy gyönyörű
kilátóval.
Jancsó Ottó

A Szent Kozma és Damján
Rehabilitációs Szakkórház
(Visegrád, Gizellatelep)

felvételt hirdet
karbantartó munkakör ellátására
két fő részére
Foglalkoztatás jellege:
• teljes munkaidő (heti negyven óra), határozatlan időre
szóló közalkalmazotti jogviszony
Feltételek:
• egy fő, középfokú végzettség, vízvezeték-szerelési
gyakorlat
• egy fő, villanyszerelő szakképesítés
• büntetlen előélet
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok:
• végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata
• szakmai önéletrajz
• kinevezéshez szükséges három hónapnál nem régebbi,
hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése
Jelentkezési határidő: 2017. február 28.
További felvilágosítás telefonon:
Tőkés Anita 06 (26) 801-700/1350 mellék
Cím: 2026 Visegrád, Gizellatelep
e-mail: humpol@visegradikorhaz.hu
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FEBRUÁRI MOZIMŰSOR
Belépőjegy: 800 Ft, kedvezményes jegy: 500 Ft (14 év alatti és nyugdíjas)
Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu Kérjük, a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át!
Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel
Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Február 2. csütörtök, 19.15

Február 8. szombat, 16.30

TISZTA SZÍVVEL

OVIMOZI: MAJA, A MÉHECSKE – A MOZIFILM

Magyar akció-vígjáték, 101’, 2015
Rendező: Till Attila
Főszereplők: Fekete Ádám, Thuróczy Szabolcs, Fenyvesi Zoltán
Akció-vígjáték egy kerekesszékes bandáról, ahol két mozgássérült fiatal barátságot köt egy vagány kerekesszékes bérgyilkossal. A maffia
szolgálatába állnak, sok vesztenivalójuk nincs, bár semmi nem az,
aminek látszik. Nincs határ fantázia és valóság között, és hőseink kalandjai során megismerjük a kerekesszékben töltött mindennapok kihívásait is.

Magyarul beszélő, ausztrál–német animációs film, 89’, 2014
Rendező: Simon Pickard, Alexs Stadermann
A szeleburdi Maja képtelen követni a kaptár szabályait, főleg azt,
amely szerint a darazsak örök ellenségeknek számítanak. Amikor
eltűnik a méhpempő, mindenki a darazsakra gyanakszik, ráadásul
Maját azzal vádolják, hogy bűnrészességet vállalt a dologban.
Legjobb barátját, Willyt leszámítva senki nem hiszi el Majának,
hogy ő valójában áldozata az esetnek.

Február 3. péntek, 17.00

Február 9. csütörtök, 19.15

TISZTA SZÍVVEL
Magyar akció-vígjáték, 101’, 2015
Rendező: Till Attila
Főszereplők: Fekete Ádám, Thuróczy Szabolcs, Fenyvesi Zoltán

Február 3. péntek, 19.15

VÁRATLAN SZÉPSÉG
Magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 94’, 2016
Rendező: David Frankel
Főszereplők: Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet, Edward
Norton, Helen Mirren
Egy sikeres cégvezetővel szörnyű tragédia történik, melynek hatására
megváltozik az élete. Nem bírja elviselni a történtek súlyát és egyre
távolabb sodródik addigi világától. Barátai olyan tervet készítenek
megmentésére, mely kockázatos: de talán segít, hogy a szenvedő
szembenézzen az élettel – ha megéri.

Február 4. szombat, 15.00

BALERINA
Magyarul beszélő, francia–kanadai animációs film, 89’, 2016
Rendező: Éric Warin, Eric Summer
Az árvaházban élő kis Félicie-nek egyetlen szenvedélye van: a tánc.
Legjobb barátjával, Victorral vakmerő szökési tervüket végrehajtva
Párizs felé veszik az irányt. Félicie-re sosem tapasztalt küzdelmek
várnak; legjobb formáját kell hoznia, hogy valóra váltsa álmát: ő legyen a párizsi opera prímabalerinája.

Február 4. szombat, 17.00

ÉLETEM CUKKINIKÉNT
Magyarul beszélő, svájci–francia animációs film, 66’, 2016
Rendező: Claude Barras
Cukkini egy kilencéves kisfiú, kissé különös becenévvel. Élete akkor
vesz váratlan fordulatot, mikor édesanyja meghal, és ő gyerekotthonba kerül. Egyetlen támasza új barátja, a rendőrtiszt Raymond, aki
elkíséri új otthonába. A fiú nehezen találja meg a helyét, de újdonsült
barátai segítségével újra képes lesz megbízni másokban, és egy kislány érkezésével a szerelem is rátalál. Ám az igazi boldogság akkor
éri, amikor új családot kap.

Február 4. szombat, 19.15

xXx: ÚJRA AKCIÓBAN
Magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 105’, 2017
Rendező: D. J. Caruso
Főszereplők: Vin Diesel, Deepika Padukone, Samuel L. Jackson
Xander Cage felbukkan önkéntes száműzetéséből és rögtön összeütközésbe kerül Xiang csapatával, akik megszereznek egy Pandora szelencéje néven ismert veszélyes szuperfegyvert. Ám alig hogy Xander
új csapatot toboroz kalandvágyó spanokból, egy halálos összeesküvés kellős közepén találja magát, melynek szálai a legfelsőbb kormányzati körökbe vezetnek.

A MÉLYSÉG KALANDORA
Magyarul beszélő, francia életrajzi film, 122’, 2016
Rendező: Jérôme Salle
Főszereplők: Lambert Wilson, Audrey Tatou, Pierre Niney
Jacques-Yves Cousteau a 20. század egyik ikonikus alakja, akinek sok mindent köszönhet az emberiség. Felfedezései által megismerhettük, milyen csodás hely a világ, amelyben élünk, kutatásai rávilágítottak, mennyire fontos megóvni környezetünket.
Amellett, hogy életét a tengerek, óceánok mélyének kutatásával
töltötte, folyamatosan kereste helyét a világban, valamint saját
boldogságát és az élet értelmét.

Február 10. péntek, 17.00

A MÉLYSÉG KALANDORA
Magyarul beszélő, francia életrajzi film, 122’, 2016
Rendező: Jérôme Salle
Főszereplők: Lambert Wilson, Audrey Tatou, Pierre Niney
Február 10. péntek, 19.15

AZ ÉJSZAKA TÖRVÉNYE
Magyarul beszélő, amerikai krimi, 128’, 2016
Rendező: Ben Affleck
Főszereplők: Ben Affleck, Scott Eastwood, Elle Fanning
Boston, 1926: mindenből sok van, ami tilos, a bűn minden formája természetes. Joe, egy magas rangú rendőr fia, boldogan veti
bele magát ebbe a világba és nemsokára az egyik legsikeresebb
rumcsempész lesz. Bostonból Kubába vezet az útja – egyre mélyebbre merül a bűnbe, de közben szerelmes lesz, és az talán megváltoztatja. Vagy rájön, hogy már nem érdemes változnia – hiszen
úgysem hinné el neki senki.

Február 11. szombat, 15.00

ÁLLATI NAGY SZÖKÉS
Magyarul beszélő, sp.–kanadai animációs film, 90’, 2016
Rendező: Nacho La Casa, Alberto Rodrígez
Mázli egy barátságos, békés kutyus, akinek élete fenekestül felfordul, amikor gazdái elutaznak, Őt pedig berakják egy kutya hotelbe. Rövidesen kiderül, hogy ez a hotel bizony sokkal inkább
egy börtön, ahonnan Mázli igyekszik minél gyorsabban megszökni barátaival.

Február 11. szombat, 17.00

A LOVASÍJÁSZ
Magyar dokumentumfilm, 115’, 2015
Rendező: Kaszás Géza
Szereplők: Kassai Lajos, Dr. Obrusánszky Borbála
A film Kassai Lajos tevékenységével, annak szellemi hátterével,
a világban futótűzként terjedő lovasíjászattal és Kassai Lajos kulturális életünkben betöltött szerepével foglalkozik.
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Február 11. szombat, 19.15

SZÉTTÖRVE
Magyarul beszélő, amerikai thriller, 118’, 2017
Rendező: M. Night Shyamalan
Főszereplők: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Kim Director
Noha Kevin már feltárt 23 személyiséget pszichiáterének, még van
egy rejtett személyisége, amely felbukkan, és dominálja a többit. Miután elrabol három tinédzser lányt, köztük az önfejű és eszes Caseyt,
Kevinben kitör a harc a túlélésért a többi személyiségével – és a körülötte lévőkkel – miközben elkezdnek leomlani benne a különböző
énjeit elválasztó falak.

Február 16. csütörtök, 19.15

EZ CSAK A VILÁG VÉGE
Feliratos, kanadai–francia dráma, 97’, 2016
Rendező: Xavier Dolan
Főszereplők: Nathalie Baye, Marion Cotillard, Vincent Cassel
Tizenkét év távollét után az író, Louis visszatér szülővárosába, hogy
elmondja családjának: haldoklik. Hamarosan felszínre törnek az elfojtott indulatok és kibukik a sok év alatt felhalmozódott keserűség.
Hiába próbálnak meg empátiával közelíteni egymás felé, az egymásra
figyelni már képtelen családtagok csak saját sérelmeiket és magányukat képesek előtérbe helyezni, ami még több konfliktust és fájdalmat
szül.

Február 17. péntek, 17.00

A LOVASÍJÁSZ
Magyar dokumentumfilm, 115’, 2015
Rendező: Kaszás Géza
Szereplők: Kassai Lajos, Dr. Obrusánszky Borbála

Február 17. péntek, 19.15

JACKIE
Amerikai–chilei–francia életrajzi dráma, 100’, 2016
Rendező: Pablo Larraín
Főszereplők: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig
Jacqueline Bouvier Kennedyt a világ egyszerűen csak Jackie-ként ismerte. A vonzó és intelligens nő felfoghatatlan nyomás alá került
1963 novemberében: dallasi látogatásukkor lelőtték mellette ülő férjét. Jackie-nek felül kellett emelkednie személyes gyászán, méltósággal és állhatatosan vitte tovább JFK szellemi örökségét és mutatott
példát az egész világnak.

Február 18. szombat, 15.00

VIGYÁZZ, KÉSZ, SZÖRF 2.
Magyarul beszélő, amerikai családi animációs film, 88’, 2017
Rendező: Henry Yu
Valóra válik Cody, a vagány szörfös pingvin álma: a szigetre érkezik
az öt szörfös világsztár. Egy misztikus helyre indul velük, ahol a világ
legnagyobb hullámait akarják meglovagolni. Cody elfogadja a kihívást, hogy ő is a csapat tagja lehessen, ám ehhez elengedhetetlen az
erő, a gyorsaság és a csapatmunka.

2017. február

Tudományos ismeretterjesztő film, 65’, 2016
Rendező: Bárány Krisztián, Bárány Dániel
Szakértő-főszereplő: prof. dr. Pálffy Géza történész
A film az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport
eddigi legfontosabb kutatási eredményeit és felfedezéseit mutatja be.

Február 23. csütörtök, 19.15

TELJESEN IDEGENEK
Magyarul beszélő, olasz vígjáték, 97’, 2016
Rendező: Paolo Genovese
Főszereplők: Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini
Hét jó barát találkozik azért, hogy együtt vacsorázzanak. Az este folyamán egy furcsa játékba kezdenek: úgy döntenek, hogy az asztalra
rakják mobiltelefonjaikat és bárkinek is jelez a telefonja, együtt hallgatják meg a hívásokat, olvassák el a bejövő sms-eket. Mivel barátokról van szó, úgy hiszik, hogy ismerik egymást, de ez a játék váratlan titkokat is felszínre hoz.

Február 24. péntek, 17.00

FLORENCE – A TÖKÉLETLEN HANG
Magyarul beszélő, amerikai–angol vígjáték, 110”, 2015
Rendező: Stephen Frears
Főszereplők: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg
Florence, a gazdag örökösnő kislánykora óta arról ábrándozik, hogy
híres énekesnő lesz. Imádja az operát és nagyon elszánt. Még egy
olyan aprócska dolog sem tántoríthatja el, hogy fülsiketítően hamisan
énekel. Férje, az arisztokratikus fellépésű angol színész zártkörű koncerteket szervez, hogy imádott felesége csilloghasson a színpadon.
Az asszony egy nap bejelenti, nyilvános koncertet ad, méghozzá nem
is akárhol: a híres-nevezetes Carnegie Hallban…

Február 24. péntek, 19.15

DERÜLT ÉGBŐL APU
Magyarul beszélő, francia–angol vígjáték, 115’, 2016
Rendező: Hugo Gélin
Főszereplők: Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand
Samuel gondtalan agglegényéletet él. Egy nap váratlanul betoppan
egy régi barátnő és kiderül, hogy van egy lánya, akiről eddig nem is
tudott. A nő azonnal el is tűnik, hátrahagyva csecsemőjüket. Az újdonsült apuka kétségbeesésében lányával együtt útnak indul Londonba, hogy megtalálja a nőt, de nem jár sikerrel. Ahogy múlnak az
évek, a férfi szép lassan beletanul az apai szerepbe és lányával elválaszthatatlanok lesznek. Egy napon azonban újra felbukkan életükben
a kislány anyja.

Február 25. szombat, 15.00

SZELEBURDI SVÉD CSALÁD KIRÁNDUL

Amerikai–chilei–francia életrajzi dráma, 100’, 2016
Rendező: Pablo Larraín
Főszereplők: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig

Magyarul beszélő, svéd családi vígjáték, 95’, 2013
Rendező: Hannes Holm
Főszereplők: William Ringström, Morgan Alling
Sune izgatottan várja a családi utazást Dél-Tirolba, szülei volt nászutas rejtekhelyére. Apja azonban nem romantikus okokból választotta
ezt a helyet. Egy helyi művész festményét viszi magával, ami egy
vagyont érhet, ha sikerül aláíratni. A szeleburdi család utazása a szoknyavadász Suneval, rakoncátlan öccsével és menőző nővérével, sok
mulatságos fordulatot tartogat, a balesetek pedig elkerülhetetlenek.

Február 18. szombat, 19.15

Február 25. szombat, 17.00

Február 18. szombat, 17.00

JACKIE

A KAPTÁR - UTOLSÓ FEJEZET
Német–ausztrál–kanadai–francia akció-horror, 106’, 2016
Rendező: Paul W.S. Anderson
Főszereplők: Milla Jovovich, Ruby Rose, Iain Glen
Az élőhalottak hordái mindent elpusztítanak, és fogalmuk sincs róla,
hogy őket és ami megmaradt a civilizációból, egy óriásvállalat irányítja. Már csak Washingtonban tart ki az emberi ellenállás utolsó
fészke. De van egy titkos fegyverük. Egy nő bőrruhában, motoron,
gyötrő lelkiismeret-furdalással és gyilkos ösztönökkel. Ő Alice.

Február 22. szerda, 16.30
A SZENT KORONA ÉS KORONÁZÁSI KINCSEINK
NYOMÁBAN – ISMERETTERJESZTŐ MOZI

FLORENCE – A TÖKÉLETLEN HANG
Magyarul beszélő, amerikai–angol vígjáték, 110”, 2015
Rendező: Stephen Frears
Főszereplők: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg

Február 25. szombat, 19.15

A SÖTÉT ÖTVEN ÁRNYALATA
Magyarul beszélő, amerikai romantikus dráma, 119’, 2017
Rendező: James Foley
Főszereplők: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger
A trilógia második részében Anastasianak szembe kell néznie az
irigységgel és dühvel, amit Christian volt barátnői táplálnak iránta,
miközben a férfi egyre nagyobb küzdelemben áll belső démonaival.
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Arany János:

TÉLI VERS
Ej, ej, garázda tél apó!
Ki ördög hítta kelmedet,
Hogy sz. Mártonnap tájba' hó
Borítja házi telkemet?
Hogy bámul a vén vaksi hold
Hópelyheken át, mint szitán!
Pedig milyen jó szeme volt
Nyáron, szerelmesek után!
Mily villogó szemmel lesett
Minden sovárgót, csintalant;
Tudta nélkül alig esett
Szerelmi légyott és kaland.

Hanem bent ül kedélyesen
S tollmardosó dolgot mivel:
,,Óh, természet halála, tél!
Emígy kapaszkodik bele ,,S te hófehér hó, mint Adél
Fehér, hideg hókebele...”
Pedig jól tudja, a kötél,
Hogy a lány keble nem hideg:
Csak, persze, tiltja szép Adél
Körmét annál hevitni meg.
De én kemencém oldalán
Csak fumigálom a telet;
Megfér kivül szobám falán!
Ne bántsa ezt a kis helyet.

De most bezzeg bámulhat ám,
Míg, amivel lát, kiapad, –
Mégsem jön ifju és leány:
Nagyon szabad künn a szabad. Most fázok, mert van benne mód
Míg el nem ég félölnyi fám:
Akkor... ha elrontom a szót
Sőt a fakó poéta sem
Motollál a négy végivel,
És fázom, – nem az én hibám.
(1850 november)

Egy veszni hagyott
,,örökség”
Hol van már az a szép idő, amikor sok férfi borbéllyal szabadította meg arcát kinőtt szőrzetétől. Visegrádon régebben több borbély, fodrász is az élethez szükséges anyagiakat ezzel a szakmával teremtette elő. Visszagondolva gyermekkoromra, jómagam is
legtöbbjüket személyesen is ismertem. Például ,,borbély József”
(Scheili J.) vagy hogy rokonomra említsem, szeretett unokabátyámat, Kiss Antit. Humorát, jó kedélyét munkavégzés közben is
csillogtatta. ,,A fülek maradnak?...” – kérdezte vendégét a borotválás kezdete előtt. Manapság, mivel a szakáll vagy minimum a
nagyra nőtt borosta dívik, borotválásra nemigen kerül sor.
Írásom címéhez visszakanyarodva apámról szeretnék néhány
sort ejteni. Témám arra kényszerít, hogy a negyvenes éveket
idézzem fel. Apám mindig frissen borotvált volt. A művelethez
borotvakést használt. Szinte az egész folyamatot magam előtt látom: a kés megfenése, bőrszíjon történő élfinomítás. Arca szappanozásához hengeres borotvaszappant használt, a habosításhoz
borotvaecsetet. A vizet hozzá egy csillogó, fénymázas, kék findzsából nyerte, majd percekig tartó, akkurátus szappanozást követően az említett borotvakéssel nagy-nagy odafigyeléssel
,,nyeste le” szakállát, bajuszát. A késen lévő ,,anyag” többnyire
a Nemzeti Sport újság egy-egy szeletkéjén landolt. Az egész folyamatot – fürdőszoba hiányában – a konyhában végezte el, sezlonon ülve, a hokedlire állított kis talpas, billenthető tükör előtt.
Apám halála után mindezen eszköz emlékül rám szállt, kivéve
– ki tudja, miért és hogyan – a legaranyosabb, a csillogó, tengerkék findzsa.
Álmaimban azóta is sokszor lepereg az egész jelenet. De szép
is volt!
Scheili Béla
(Budapest)
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Búcsú
egy szerkesztőségi barátunktól
Vannak emberek, akikkel mindig jó találkozni,
mert barátságosak, mindig lehet velük egy-két jó
szót váltani, nem zsörtölődnek, nem szidnak mindig valakit, vagy valamit. Lehet, hogy borúlátó
vagyok, de szerintem egyre kevesebben vannak,
mégis természetesnek vesszük létezésüket, s talán
nem is becsüljük meg őket különösebben. Ilyen
volt, így élt közöttünk Jung Endre, akitől most
fájdalmas búcsút kellet vennünk. Jung Endre
2002-től négy éven át volt a Visegrádi Hírek szerkesztőségének tagja mint a német nemzetiségi önkormányzat delegáltja. Kedves, jó humorú, jóindulatú embert, kollégát ismerhettünk meg benne.
Endre érdeklődését és segítőkészségét magam is
megtapasztalhattam. 2013-ban a doni katasztrófáról készítettem előadást, s ő megkeresett és rendelkezésemre bocsátotta a keleti frontot megjárt
családtagja immáron történeti értékű dokumentumait az előadás céljára. 2016 őszén összefutottunk az utcán, s beszélgetésünk közben egy értékes ajándékot ajánlott fel a múzeumnak: egy működőképes régi szövőszéket.
Búcsúzunk Tőled, Endre, a Visegrádi Hírek
szerkesztősége és jómagam nevében. Köszönjük
Neked az együtt töltött vidám és emberi pillanatokat!
Gróf Péter

A visegrádi
MAHART hajóállomás
ez évi újdonságai
Nagy örömmel jelenthetjük, hogy TDM szervezetünk
tagja, a MAHART Passnave Személyhajózási Zrt. tovább folytatja a visegrádi hajóállomás regionális központtá történő fejlesztését. Mint arról már az újságban
olvashattak, a MAHART és a Visegrád Tours elvégezte
a kikötő és a benzinkút közötti terület parkosítását és
díszburkolatokkal ellátott parkolók kiépítését.
Az új hajózási menetrend – mely április 29-ével lép
életbe – legjelentősebb változása, hogy heti hat alkalommal Budapestről a Dunakanyarba gyorsjáratot indítanak az eddigi lassú hajótípusok helyett. A szárnyashajók hatvan perc alatt érik el Visegrádot, Budapestről 10
órakor indulnak és egy váci megálló után 11 órakor kötnek ki nálunk. Ez óriási előrelépést jelent az eddigi három és fél órás menetidővel szemben. Ezek a hajók tovább közlekednek Esztergomig. Azokról sem felejtkeztek meg, akik a régi, hagyományos hajózást szeretnék
választani, hiszen részükre a Budapest–Szentendre–Leányfalu–Visegrád útvonalon a Kis-Duna-ágon indítanak járatokat.
A már évek óta itt állomásozó sétahajóra új útvonalakat vezetnek be. Március 11-től indul a „HOP-ONHOP-OFF KÉK Túra” Visegrád–Nagymaros–Dömös–Nagymaros–Visegrád állomásokkal, valamint a
„HOP-ON-HOP-OFF ZÖLD Túra” június 21-től Visegrád–Vác–Visegrád útvonallal.
Hajózással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak a
TDM irodához.
VKTM Egyesület
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Királyi vadászatok Visegrádon
(IV. rész)
Száz éve halt meg Ferenc József
Azt, hogy mi volt ekkor a hivatalos álláspont a Görgei-kérdésben, azt jól mutatja gróf Tisza István miniszterelnök a tábornok halálát követően, 1916. május 25-én özv. Görgey Istvánnéhoz írt alábbi szövegű levele.
„Nagyságos Asszonyom!
Fogadja kérem Görgei Artúr elhunyta alkalmából igazi részvétemnek az elhunyt nagy ember emléke iránt érzett mélységes
tiszteletemnek kifejezését.
Nagy ember volt Görgei Artúr úgy a cselekvés órájában,
mint a nemes büszkeséggel elviselt néma szenvedés hosszú évtizedeiben. Küzdött mint egy oroszlán: s midőn a küzdelem
folytatásának céltalan voltáról meggyőződött habozás nélkül
vette magára a befejezés egész ódiumát és tűrte egyetlen jajszó nélkül a félrevezetett nemzet átkait és gyűlöletét.
Végzete a Habsburg-birodalom és a magyar nemzet között
évszázadokon át vajúdott világtörténelmi probléma ütközőpontjára helyezte. Egymásra törtek azok az erők, a melyeknek
az őket környező ellenségekkel szemben vállvetett küzdelemben egymást kellene támogatniuk.
Ez a harc tette híressé és élte delén ez kényszeríti tétlenségre
azt a férfiút, a kinél a király és nemzet együttes szolgálatára
senki sem lett volna alkalmasabb. A ki minden ízében arra lett
volna hivatva, hogy egy hosszú, áldásos életen át bocsássa a
királyával együtt nemzete rendelkezésére fényes tulajdonságait.
A mai győzedelmes világháború lélekemelő, dicsőségteljes
napjaiban hatványozott erővel érezzük, mennyi becses erőt
emésztettek föl a múlt küzdelmei és adunk hálát az isteni gondviselésnek és mindazoknak, a kik a király és nemzet közötti
végleges béke áldásainak részesévé tették a nemzetet.
Ezt a békét erős lelke egész hevével üdvözölte Görgei Artúr
is s ha nem vehette is ki részét a kiegyezés alapján megindult
áldásos munkából, megengedte a Gondviselés, hogy megérje
a személyét környező félreértések eloszlatását, az igazság diadalát s mint az egész nemzet hálás tiszteletétől környezett
nagy aggastyán fejezte be életét.
Legyen áldott emlékezete,
Tisza István”
A levél a Budapesti Hírlap 1916. május 25-i száma Napi hírek rovatában jelent meg.
Görgei Artúr 1916. május 21-én, a budai vár visszavételének
napján hunyt el Pesten, sógornője Mária Valéria utca 17. alatti
lakásában. Pontosan hat hónappal később, 1916. november
21-én követte őt az öröklétbe egykori ellenfele, majd uralkodója, Ferenc József, akinek a halála után alig néhány évvel az
addig hatékonyan működő államszövetség szűnt meg.
A vesztes világháború és a trianoni trauma okozta kábulatból
lassan magához tért országban a már meglévő Kossuth-kultusz mellé felzárkózott a katonaideált megtestesítő Görgei emlékezete. Megszaporodtak a tábornokról szóló különböző
szintű írások. 1930-ban megjelent Pető Sándor kötete, amely
népszerűsítő irodalmi formában mutatta be Görgei életét. Néhány évvel később, 1936-ban kiadták a pályáján akkor induló
fiatal, tehetséges történész, Kosáry Domokos doktori disszertációját, amely tudományos alapossággal dolgozta fel a
Görgei-kérdést és történetét. A Nyugat című folyóiratban egymást követő három évben, 1930–1932-ben Móricz Zsigmond
Görgeiről szóló cikkei jelentek meg.

A lassan népszerűsödő egykori honvéd fővezér nevét 1930ban felvette a szentendrei laktanya. Visegrádon 1933-ban helyi kezdeményezésre az egyik kisebb hegycsúcson emlékművet avattak. A budai várban 1935. május 21-én leplezték le
Görgei Artúr lovas szobrát. Magas koruk, betegségeik, haláleset és egyéb okok miatt az 1930-as években megjelent egyegy cikk Görgei Artúr gyermekeiről a fővárosi lapok hasábjain. Emlékeztetőként ideírom, hogy Görgeinek karintiai
száműzetése alatt két gyermeke született Klagenfurtban.
Előbb Berta (1850), majd Kornél (1855), aki nem nősült meg,
és nem volt leszármazottja. A testvérek ugyan lemondtak
édesapjuk vagyonából járó kötelesrészükről, de nagybátyjuk,
Görgey István 1908-ban módosított végrendelete alapján 1010.000 koronát kaptak, amelyet atyjuk halála után fizettek ki
nekik.
A Pesti Napló 1933. november 11-i száma arról tudósít,
hogy két nappal korábban a Horthy Miklós Közkórházban (ma
Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest X., Maglódi út) 76 évesen (valójában 78 volt) szívelégtelenségben elhunyt Görgey
Kornél. Az elhunytat senki sem látogatta, szegény volt, egyetlen viseletes ruha maradt utána. A néhai egyébként egyik nőrokonánál lakott az Ybl Miklós téren. Valamikor a kultuszminisztériumban volt alkalmazásban, azután csak szerény nyugdíjat kapott.
Néhány hónappal később, a Budapesti Hírlap 1934. május
6-i számában Illés Endre (1902–1986, neves író, 1957-től a
Szépirodalmi Könyvkiadó igazgatója) tollából jelent meg egy
tudósítás, amely Görgei lányáról, özvegy gróf Bubna-Litić Ferencné Görgey Bertáról szólt. Ebből az írásból megtudjuk,
hogy az özvegy grófné közel húsz éve Alsó-Ausztriában,
Mödling mellett egy Gumpoldskirchen nevű falucskában él
borzalmas körülmények között. Egy asztalosmester parasztházának lyukszerű udvari szobájában lakik. A nyolcvanéves
(valójában 84) asszony eddig a miniszterelnökségtől kapott
szerény kegydíj mellett kerti munkából és takarításból szerzett
keresetéből tartotta el magát. Ez a híradás nem múlt el visszhangtalanul, mert a hírlap két nappal későbbi számában arról
olvashatunk, hogy Rákosi Szidi (1852–1935) híres drámai színésznő felajánlja, hogy otthont nyújt Görgey Bertának. A hazaköltözésre, ha az egyáltalán felmerült, már nem kerülhetett
sor, mert Berta 1934. december 15-én meghalt Gumpoldskirchenben.
Berta fiatalon, mindössze 17 évesen ment először férjhez
báró Bohus Lászlóhoz (1839–1914), aki földbirtokos, országgyűlési képviselő, örökös főrendiházi tag volt. Földbirtoka Világoson volt, az ottani Bohus-kastélyban írta alá Görgei a
fegyverletétel okmányait. Az esküvőt még Görgei hazatérése
előtt a karintiai Viktringben tartották. Házasságukból két lány,
Elma (1870–1943) és Margit (1876–1939) született. Berta
1885-ben elvált Bohus bárótól, majd később férjhez ment gróf
Bubna-Litić Ferenchez (1844–1905), akivel egy ideig Londonban élt. Bár az új férj gazdag volt, költekező életmódjuk
miatt hamarosan tönkrement a házasságuk. Ez volt Berta nyomorúságos öregkorának az oka. Lányai kétszer házasodtak, de
gyermek egyik házasságban sem született. Elmondható tehát,
hogy Görgei Artúrnak nem volt egyenesági leszármazottja.
Görgei Artúrnak még életében felmerült, hogy van egy harmadik személy is, aki mint „gyermek”, hozzá kötődik. Erről
először egy, a Görgey és a Sváby nemzetség történetéről írt 
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 kötetben olvashatunk, amely 1909-ben Iglón jelent meg. A
kötet szerzője Görgey Albert, aki a tábornok unokaöccsének
Görgey Kornél egykori honvéd alezredes, majd cs. kir. altábornagy és főrendiházi tag és annak családjának leírásánál
említi fiúkat, Gusztávot, akkori lőcsei főszolgabírót. Görgey
Gusztáv (1864–1952) kétszer nősült, mert első felesége, Johny
Euphemia (1867–1897) fiatalon meghalt. A három apró kislánnyal özvegyen maradt férj másodszor 1900. február 6-án
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nősült. Feleségül vette az 1868. augusztus 8-án Pesten született Gambelli Klárát (meghalt 1922. április 26-án Lőcsén), aki
az árva kislányok mellé a következő évben egy fiút szült a férjének. A fiú, Görgey Ferenc (1901–1978) a háború után az
USA-ba került, és a kaliforniai Pasadenában élt, ott is temették
el. Gambelli Klára neve mellé, valószínűleg a nyomda hibájából a következő megjegyzés került: „Görgei Artúr nevelőlánya” nevelt lánya helyett.

Az első visegrádi villatulajdonosok:

Bakody Tivadar dr.

Lichtenstein F. Lajos lapszerkesztő

Metzker Károly 1883–1907-ig, nyugdíjba meneteléig Visegrádon községi jegyzőként dolgozott. Kortársként ismerőse
volt az idősödő Görgei tábornoknak, és személyesen találkozhatott a négy alkalommal Visegrádon vadászó uralkodóval.
Ehhez a két jeles személyhez fűződő emlékeit a családja kérésére rövid emlékiratban megírta, amely valószínűleg 1936ban egy kicsiny könyvecske formában nyomtatásban is megjelent. Az emlékirat Görgei Artúrról szóló résznek a Klagenfurt c. fejezetében a jegyző egy tragikusan indult történetet írt
le.
A történet úgy kezdődött, hogy a tábornok karintiai száműzetésének végén, vagyis 1866–1867 telén, egy kegyetlenül
hideg reggelen, az országúton tett sétája közben a hóval betakart kőkupacok között egy női holttestet talált. A megfagyott
nő mellén egy még életben lévő leánycsecsemő feküdt, akit
Görgei felemelt és a kabátja alá tett. A közben odaérkező osztrák csendőrök megpróbálták a szerencsétlen anyát életre kelteni, sikertelenül. Görgei a csendőrökkel együtt bement a kisbabával a városba, ahol a hatóságoknál bejelentették a történteket. Mivel abban, hogy ő mentette meg a csecsemő életét,
Isten akaratát látta, a tábornok úgy döntött, hogy magához veszi a gyermeket. A megfagyott édesanya olasz nőnek látszott,
ezért a Klagenfurt környékén élő olaszok között leggyakrabban használt nevet adták a kislánynak. Mivel az olaszok katolikusok, a gyermeket kezdettől fogva római katolikus vallás
szerint nevelték (Görgei evangélikus volt). Az Ausztriából hazahozott, szépen fejlődő kiváló képességű lánykát, amikor
Görgei Visegrádon lakott, az esztergomi érseki zárdába adták
további nevelés és oktatás céljából.
Görgei sógornője, Dedinszky Aurelia az Esztergomból viszszakerült felcseperedő lányt házimunkára fogta, és kitűnő háziasszonyt nevelt belőle. Később a felnőtt lánnyal az volt a
gond, hogy nem mehetett férjhez, mert születése nem volt
anyakönyvezhető. Ez csak akkor vált lehetővé, amikor az
1894-es XXX. tc., amely Magyarországon is kötelezővé tette
az állami anyakönyvezést, hatályba lépett. Ezután történt az,
hogy Metzker jegyző, aki Visegrádon anyakönyvvezető is
volt, a tábornok kérésére megcsinálta az anyakönyvezést. Így

Görgey István ügyvéd, közjegyző

elhárult az adminisztrációs akadály a nevelt lány elől, és férjhez mehetett. Az, hogy az előbbi esemény mikor történt,
Metzker nem említi. Az időpont meghatározásához talán az
visz közelebb, hogy a jegyző az anyakönyvezés után a hálás
tábornoktól egy dedikált arcképet, egy fotót kapott. Ennek a
fényképnek a másolatát megtaláljuk a nyomtatott emlékiratban. A fotóról, amely Görgei jobb profilban készült mellképe,
egyértelműen megállapítható, hogy a Strelisky-műteremben
(Pest, Dorottya u. 6.) készült, ugyanis ennek a felvételnek még
további két másolata is ismert. A Hadtörténeti Múzeumban őrzött egyik fotónak a hátlapján a következő szöveg olvasható:
„Dedinszky Istvánnak – Görgei Artúr – Visegrád, 1902. November 5”. A mellképpel egyidejűleg a Strelisky-műteremben
készült Görgeiről egy másik felvétel is, amelyet a Magyar
Nemzeti Múzeum Fotótára őriz. Ezen az 1901-ben készült
mellképen Görgei egy fehérgalléros kisfiút ölel át. Ez a mellkép és az előbbi felvétel valószínűleg egy időben készült, mivel a tábornok mindkét képen ugyanazt a ruhát viseli.
Az emlékiratban a szerző nem említi a nevelt lány nevét, az
olasz származásra való utalás alapján azonban minden bizonynyal Gambelli Klárára kell gondolnunk. Metzker jegyző az
általa néhány évtizeddel később leírt romantikus történetet jórészt hallomásból ismerte, ezért megpróbáltam másutt is utánanézni annak, hogy mennyire hiteles.
Bíztam abban, hogy egy árva, a halálból megmentett, majd
gondosan felnevelt lány neve és sorsa a család történetének
leírásánál valahol szerepel. A legkézenfekvőbbnek az tűnt,
hogy az eredeti levelek alapján a Görgey István által összeállított Görgei Atrúr a száműzetésben 1849–1867 c. kötet lapjain, amely a tábornok halála után, 1918-ban Budapesten jelenhetett meg, találok említést erről a történetről. Keresésem
eredménytelen volt, az olasz leánykáról nem találtam semmit.
Egy kissé hasonló esetre azonban akadtam. Görgei Artúrné
1858. július 23-án Viktringben kelt sógorának, Görgey Istvánnak címzett levelében megírja, hogy a cseperedő, akkor nyolc
éves Berta lányuk mellé fogadott nevelőnő tüdőbeteg lett. A
szerencsétlen beteg, rokontalan nevelőnőt nincs hova visszaküldeni, ezért Görgei Artúr megtartotta, és gyógyíttatta. 
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 A beteg helyett most felesége dolgozik, és tanítja kislányukat.
A jegyző megemlítette a fogadott lány esztergomi neveltetését is. Ezen a vonalon is megpróbáltam elindulni. Keresésem
azzal a meglepő eredménnyel végződött, hogy az Irgalmas
Nővérek vezetése alatt álló Leánynevelde és Tanoda 1888–
89-es tanévről kiadott évkönyvében (Esztergom, 1899) az oktatók között találtam egy Gambelli Klára nevű tanítónőt.
Metzker Károly Görgeihez fűződő személyes visszaemlékezéseire felfigyelt az 1930-as években a sajtó is. A Budapesti Hírlap már akkor neves tudósítója, Innoccent (Vincze) Ernő, aki
később híres drámaíró, dalszövegíró lett, 1935. május 20-án
(egy nappal Görgei budavári szobrának leleplezése előtt) felkereste Visegrádon az azon a napon 78. születésnapját ünneplő Metzket Károlyt. Az idős jegyző a beszélgetés során
többnyire azokat a Görgeihez fűződő emlékeit mondta el,
amelyek szerzői kiadásban év megjelölése nélkül nyomtatásban megjelentek. Jóval több mint fél évszázaddal Görgei halála után váratlan fordulat következett be, a róla szóló irodalomban élete más megvilágításba került. Illés Endre 1972-ben
két kötetben megjelentette Mestereim, barátaim, szerelmeim
c. visszaemlékezéseit. A mű első kötetében leírja, hogy annak
idején Móricz Zsigmond biztatására beszélgetett Görgey Bertával. Visszaemlékezve erre a beszélgetésre – és úgy tűnik
utólag hitelt adva a Berta által elmondottaknak – a tábornok
magánéletének legintimebb részleteiről számolt be. Berta
ugyanis azt állította, hogy apja vele igazán nem törődött, bezzeg a klagenfurti évek alatt az ottani kapcsolatából származó
törvénytelen leánygyermeket kiházasította. Berta szerin az apjának itthon sem volt makulátlan az élete, mert előbb elszerette sógornőjét, Auréliát (Rélit), majd egy idő után az anyát,
Rélit előbb egyik lányával, Pörével (Erzsébet, későbbi Sántha
Kálmánné) csalta. Később Pörét is megcsalta, mert még annak
testvérével, Lenkével is viszonya volt. Az író emlékezete szerint a beszélgetést követően Görgey Berta még 2-3 évig leveleket írt neki.
A fentebb leírtakkal nekem két problémám is van azontúl,
hogy azt nagyobb részt hiteltelennel tartom. Az első kérdésem
az évszámokkal kapcsolatos, amelyeknek Illés Endre is utánanézhetett volna. Ha a törvénytelen gyermek esetében
Gambelli Kláráról van szó, akkor a klagenfurti származás
alaptalan, mert ő Pesten született 1868-ban. Ebben az évben a
tábornok már itthon tartózkodott. A sógornővel való viszonyt
esetleg elképzelhetőnek tartom, mert ez a történelem folyamán másokkal is előfordult. Az 1870-es évek elejétől együtt
lakott Visegrádon az öccse családjával a tábornok, aki ötvenes
éveit taposta, a sógornője a harmincas éveinek derekán járt,
vagyis kialakulhatott köztük egy intim viszony. A lánygyermekek ebben az időszakban még csak kiskamaszok voltak.
Mire ők úgy másfél évtized múlva asszonykorba kerültek, addigra a tábornok a hetvenedik éve felé közeledett.
Nehezen tudom elképzelni, hogy a fiatal nők az idős férfival
viszonyt kezdtek. Az írót emlékezete is megcsalta, mert említette, hogy Görgey Berta még évekig leveleket küldött neki.
Az a bizonyos híradás, amelyet Illés Endre a Gumpoldskirchenben nyomorúságban élő Görgey Bertáról írt, a Budapesti Hírlap 1934. évi május 6-i számban jelent meg. Alig
több mint félévvel később, december 15-én meghalt Berta, tehát ő már nem küldhetett évekig leveleket az írónak.
A Görgey Artúr magánéletéről szóló, mai szóval bulvár ízű
híradást átvette egy másik jeles író, újságíró, Féja Géza is, aki
ezeket részletként beillesztette az 1974-ben megjelent Visegrádi esték c. munkájába. Talán arra gondolt az író, amikor ezt
tette, hogy egy súlyos magánéleti problémákkal is küszködő,
Kossuthtal vitatkozó Görgei érdekesebb lesz olvasói számára.

2017. február

Illés Endre ugyancsak 1974-ben még egyszer visszatért Görgey Berta történetére. A Népszabadság 1974. április 21-i számában Magánvizsgáim (Móricz-emlékek) c. cikkében leírja,
hogy Görgey Berta nyomorúságos sorsára tulajdonképpen
Szekfű Gyula, a nagyhírű történész hívta fel a figyelmét. Illés
Endre előbb röviden leírja Berta kalandos életét, két házasságát, és megemlíti az osztrák szeretőket is. Szóba került Berta
túlzottan költekező életmódja is. Amikor a pénz elfogyott, hazajött, és mindenkitől pénzt kért. Az író járt is nála, a lakás
Budapesten volt egy szűk mellékutcában, igen szerényen berendezve, mert már minden értékesebb darabot eladtak. (Eddig éppen az ő cikke alapján úgy tudtam, hogy Görgey Berta
életének utolsó húsz évét Gumpoldskirchenben élte meg, és
nem jött haza.)
Móricz Zsigmond elolvasta Illés Endre írását erről a (valóságban meg nem történt) találkozásról, amelyben szó esett a
tábornok törvénytelen gyermekéről és zűrös magánéletéről.
Állítólag Móricz Zsigmond regényt akart írni Görgei Artúr
életéről, valószínűleg amikor elolvasta Illés Endre írását, lemondott erről a tervéről.
Végül röviden kitérnék Visegrádhoz kötődő két család,
Metzker és Bene család történetére. Metzer Károly fiatal
kezdő jegyző, valószínűleg 1882. végén került a visegrádi
községházára. Jegyzői hivatalát 1883. március 30-án foglalta
el.
Napi hivatali munkája mellett tevékenyen kivette részét Visegrád közéletéből is. Minden igyekezetével azon volt, hogy
a község fejlődjön, felvirágozzon, és kellemes üdülőhellyé
váljon. Zoller Máriával kötött házasságából egy lány, Mária
származott, aki Bene Vince gyógyszerész felesége lett. Bene
Vince (1873–1945), aki 1898-ban szerzett gyógyszerész diplomát, 1900-ban Görbőről (Tolna megye) került Visegrádra.
Görgey István közjegyző előtt a Pesten, 1900. január 26-án
kelt letéti jegyzőkönyv szerint ugyanis Bene Vince 18.000 Ftért megvette Klein Zsigmond visegrádi gyógyszerésztől a „Reményhez” nevű patikáját a teljes felszereléssel együtt. A fiatal
gyógyszerész 1903-ban Visegrádon házasságot kötött Metzker
Máriával. Még ebben az évben megszületett első fiúgyermekük, Lajos, majd 1907-ben még egy fiúk született, akit Imre
névre kereszteltek. Bene Vince a visegrádi patikát mindössze
egy évtizedig, 1910-ig vezette. A következő évben Budapestre
(VIII., Röck Szilárd u. 17.) költözött családjával, és megvette
a VII., Rákóczi u. 70. alatti Szent Rókus patikát. Ugyanakkor
Pozsonyban is volt egy gyógyszertára. Korábban, 1905–1907
között a dunabogdányi ,,Madonna” gyógyszertár is Bene
Vince tulajdona volt.
Metzker Máriával kötött házassága nem bizonyult tartósnak,
1923-ban elváltak. A feleség egy időre visszaköltözött a szüleihez Visegrádra. Az elvált férj a következő évben, 1924-ben
újra nősült, Rakytiák Emíliát vette feleségül.
1925. októberében tragikus esemény történt Visegrádon,
szívbénulásban meghalt a fiatalabb, mindössze 18 éves gimnazista Bene fiú, Imre. A kétségbeesett anya, aki napokig abban reménykedett, hogy a fia nem halt meg, csak tetszhalott,
a hetedik nap után engedte meg eltemetését. A fiatalon meghalt Bene fiú emlékét a család úgy is kívánta megörökíteni,
hogy a visegrádi plébániatemplom jobb oldali, korábban Szent
Gyula mellékoltárát átalakíttatták, és Szent Imre tiszteletére
szentelték. Az új, Szent Imrét ábrázoló oltárkép Wünsche Re(Vége)
zső (1871–1940) helyi festőművész alkotása.
PS: Úgy tűnik, mintha messze elkalandoztam volna a cím sugallta témától, de ilyen a történelem és az élet. Minden mindennel összefügg.
Szőke Mátyás
c. múzeumigazgató
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strand helyének kijelölése és működtetése. Strandőrt kellett
alkalmazni, aki egy megfelelő mentőcsónakkal is rendelkezett. A Dunakanyar Intéző Bizottság közreműködésével
katonai pontonokból épített, úgynevezett „kosaras strandot” kapott Visegrád. A Duna-parti kápolna mellett találtunk az elhelyezésére alkalmas területet. Strandőr itt is volt.
Igen nagy gondot okozott, és igen költséges volt a kezelése, mert minden ősszel be kellett vontatni a központi téli
kikötőbe, ahol megfelelően gondoskodtak a téli hónapokban a jégmentesítéséről. Ugyanis nem tárolhattuk itthon,
mert a jég összeroppantotta volna. Gond volt tavasszal a
kivontatásával is, mert nagyon széles volt, így több uszály
segítségével tudták csak vontatni.

Autóparkolók építése
Autóparkolók épültek a Fő utcában, a fellegvárnál, Mogyoró-hegyen, Lepencén a meleg vizű strandnál és a révnél. Tehát beindult az idegenforgalom. A helyi kisiparosok
kivitelezésében Szentgyörgypusztától a kórházig autóbuszvárókat is építettünk. A Fő utcai autóparkoló mellett
megépítettük a KRESZ-parkot, ahol a gyerekeknek alkalmuk nyílott megismerkedni a KRESZ-szabályokkal.
Ugyanitt létesült a községi park, melyhez nyilvános WC-t
is építettünk. Az autóparkoló melletti üres telken pedig felépült az úgynevezett Ágasház több – az idegenforgalmat
kiszolgáló – pavilonnal. Így egytálételt kiszolgáló, palacsintasütő, gyümölcsöt árusító, lángossütő pavilon is épült.
Továbbá létesült ott ruházati üzlet, horgászfelszerelést is
lehetett kapni, volt ajándéküzlet, még fagylaltozó is. A fellegvári parkoló mellett is pavilonsor létesült.
Már a bevezetőmben is említettem, hogy a nagyvillámi
kilátó felújítása és a fellegvári autóparkolótól a Silvanushoz vezető lépcsősor megépítése is a mi feladatunk volt.
Nyilvános WC-t is létesítettünk az autóparkoló mellett, a
pavilonsornál. A városkaputól kezdve sétányt építettünk a
Duna-parton, egészen Lepencéig. A Nagy Lajos utca felújításával együtt épült az Áprily Lajos park, ahol Mikus
Sándor Áprily-szobrát helyeztük el. A Nagy Lajos utca 6.
számú ház előtt egy kicsi parkot építettünk, ahol Szabady
Vera szobrásznő szökőkútja kapott helyet. A kálváriához
vezető utat is rendbe kellett hoznunk, egészen a fellegvárig. Itt helyeztük el és ünnepélyes keretek között avattuk
fel a Zách Klára-szobrot.
Az Apát-kúti-patak belterületi szakaszának felújítására is
sor került. Tervet kellett készíteni, a kivitelezésre állami
hitelt biztosítottak. Rendbe kellett hozni a Csukavölgyi-patakot is, de a Bánya-patak karbantartása is a mi feladatunk
volt. Egyedül a Lepence-patak tartozott a Vízügyi Igazgatósághoz, így vele nem volt különösebb gondunk.

Gázcseretelep
A gáztűzhelyek elterjedésével nagy gondot jelentett a lakosság gázpalackkal való ellátása. Felvetődött egy
gázcseretelep építésének lehetősége. Szerencsére sikerült
kisajátítással megfelelő telephelyet biztosítani, és az építkezésre is sikerült központi támogatást kapni, így a lakosság megelégedésére egy jól működő cseretelep létesülhetett.

Szabad strand
Mivel a visegrádi Duna-part szakasza fürdésre nem volt
nagyon biztonságos, mindig gondot okozott a szabad

Tv-átjátszó
Visegrádon a televíziós vétel akadályokba ütközött. Volt
olyan településrész, ahol lehetetlen volt a tv-adás vétele.
Ezt a problémát nem lehetett belenyugvással kezelni, ezért
valamilyen megoldást kellett keresni.
Szerencsére az ország területén sok hozzánk hasonló, vételi lehetőséggel nem rendelkező terület volt, így ez központi problémává nőtte ki magát. Ezen probléma megoldására az ország több területén kezdtek átjátszó állomásokat
létesíteni. Így mi is elindultunk ezen az elég nehéz úton.
Vizsgálatokat kellett végezni, hogy hova helyezhető el az
átjátszó állomás.
Végül az illetékes szakemberek megállapították, hogy a
nagymarosi 482 méter magas Hegyes-tető alkalmas erre a
célra. Mivel Nagymarosnak nem volt szüksége átjátszóra,
így ők nem szálltak be ebbe a tervbe, csak hatósági szinten
volt érdekeltségük benne (területfoglalás, engedélyezési
eljárás stb.).
Dömöst szintén nem érintette ez a probléma, így a létesítéssel kapcsolatos összes eljárás minket terhelt. Az anyagi
feltételek biztosítása nem kis feladat volt, de a tervezés, a
hatósági eljárások, a kivitelezés, vagyis a létesítés összes
fázisát nekünk kellett biztosítani a Posta Vezérigazgatóságának közreműködésével. Felemelő esemény volt az átjátszó elemeinek felszállítása és felállítása a Hegyes-tetőn.
Örültem, hogy ennek az eseménynek részese lehettem.

Visegrád nagyközség
Visegrád – a lélekszámát tekintve – kisközség volt. Történelmi jelentőségénél fogva azonban az illetékes legfelsőbb szervek nagyközséggé nyilvánították 1971-ben. Ez
azzal járt, hogy sok közigazgatási hatáskör átkerült a járástól hozzánk. A lakosság nyert vele, mert ettől fogva ügyeiben nem kellett a járáshoz, Szentendrére utaznia, hanem
itthon intézhette ügyeit.
Például lekerült az építéshatóság, a gyámhatóság bizonyos része, a birtokháborítási ügyek, a házasságkötési engedélyezési ügyek és még tovább sorolhatnám. Vagyis
szakigazgatási szervvé alakultunk, vezetője pedig a korábbi beosztás fennmaradása mellett a VB-titkár lett. Ez a
változás nagy szakigazgatási ismeretet követelt.
Szerencsére ez a változás akadály nélkül ment végbe, pedig a dolgozók létszáma nem emelkedett, a régi gárda szépen helyt állt a váltásnál, az összefogásnak szép példáját
adván.
Horváth Margit
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Állami támogatás
a visegrádi Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
és Gyógyfürdő részére
2016 év végén az állami fenntartású visegrádi Szent
Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház sikeresen pályázott az egészségügyi ellátás biztonságosságát, hatékonyságát, színvonalát emelő, a ráfordítási
költségeket csökkentő fejlesztések címén meghirdetett 15 milliárd forint kormányzati támogatásra.
A benyújtott hat pályázatunk közül öt nyert sikeres
elbírálást, melyek megvalósítására összesen közel
47,5 millió forint összeget nyertünk el.
Mint ismeretes, szakkórházunk 230 ágyon nyújt fekvőbeteg-rehabilitációs ellátást. Emellett a kórház
gyógyfürdő-szolgáltatásokat nyújt, és járóbeteg-ellátás területén heti 102 órában (56 szakorvosi – 46 nem
szakorvosi óra), 12 szakterületen vesz részt a térség
egészségügyi ellátásában.
Évente közel három és félezer fekvőbeteg részére
biztosítunk rehabilitációs ellátást a legmagasabb –
hármas – progresszivitási szinten. A rehabilitációs
igényeket és a magas szakmai színvonalat tükrözi
ágykihasználtsági mutatónk, mely meghaladja a 95
százalékot.
2017-ben az elnyert támogatásból az alábbi céljaink
valósulhatnak meg:
1. A felújított kazán- és fűtésrendszer felügyeleti és
szabályozási rendszerének kialakítása nem csak
tovább növeli a már jelenleg is nagyfokú üzembiztonságot, de a környezeti hőmérséklet-változások évszaktól független, automatikus reagálásával az épület belső komfort hőmérsékletének biztosítása a betegeink elégedettségén túl biztonságát is növeli, egyben éves szinten megtakarítást
eredményez a fosszilis tüzelő felhasználása terén.
2. A Duna mellett, a pilisi parkerdő lábainál fekvő
szakkórházunk klimatizált természeti környezetben helyezkedik el, de az emelt komfortfokozatú
betegszobáink a Makovecz-stílusú fürdőszárnyunk tetőtéri elhelyezkedésével a forróbb nyári
hónapokban így is sok panaszra adtak okot. Ezen
részlegek légkondicionálásának megteremtésével
igyekszünk emelni az ellátás színvonalát, betegeink komfortérzetét tovább javítani.
3. Energiatakarékos lámpatestek felszerelésével a
főépületben, a villamosenergia-felhasználás
csökkentésével szintén intézményünk energiaköltségeinek racionalizálását eredményezi. Az elnyert támogatásból mintegy 250–300 db energiatakarékos lámpatest cseréjét kívánjuk megvalósítani.

4. Szakkórházunk saját, négyszáz adagos konyhával
rendelkezik, mely a magas színvonalú dietetikai
szolgálatunk igényei mentén szolgálja a klienseink rehabilitációs szükségleteihez igazodó élelmezését. A gépek jelentős része erősen elhasználódott, állandósult a meghibásodások miatti
kapacitáskiesés, a több napos, esetenként hetes leállási időszak alatt minőségromlás jelentkezhet, a
javíthatatlan eszközök cseréi az elmúlt évben és
idén jelentős költséget indukáltak. Az elnyert támogatásból elektromos konyhai sütő-pároló/kombi gőzpároló, villanyzsámoly, gázzsámoly, burgonyakoptató, ipari pépesítő-aprító,
konyhai súrológép beszerzését tervezzük, így az
elhasználódott, magas javítási költségű és alacsony üzembiztonságú konyhai gépek cseréjével
megtakarítjuk a következő években várható magas összegű javítási, felújítási költségeket.
5. Gasztroenterológiai endoszkópos laboratórium a
közép-magyarországi térség teljes észak-budai
agglomerációban csak két helyen áll rendelkezésre; a túlterhelt szentendrei járóbeteg-szakrendelőben és szakkórházunkban.
A humán erőforrás mind orvosi, mind szakdolgozói területen jelenleg is biztosított, az endoszkópos laboratórium műszerezettsége döntően a
gasztroenterológiai rehabilitációs profil kapcsán a
fekvőbetegek nyomon követése mellett diagnosztikai célokat szolgál. A felső és alsó tápcsatornai
eszközök a rendszeres szervizelések ellenére
amortizálódtak, technikailag elavultak.
A térségi várólista csökkentése, továbbá a nemzeti vastagbélrákszűrő programban való részvételünk okán is elengedhetetlenné vált az eszközpark
fejlesztése, melyet szintén a fenti támogatásból
valósítunk meg. Ennek része a meglévő eszközök
bővítése és korszerűsítése mellett az operatív endoszkópia lehetőségének megteremtése.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ támogatásával elnyert
kormányzati forrásból az ez évben megvalósuló fenti
fejlesztések sikeresen járulnak hozzá, hogy mind Visegrád polgárai, mind a Pilis–Dunakanyar kistérség
lakosai egyre magasabb színvonalú, ugyanakkor
egyre költséghatékonyabb rehabilitációs ellátásban
részesüljenek, és minél előbb újra lakókörnyezetük,
családjuk és a társadalom aktív részeseivé váljanak.
Szent Kozma és Damján
Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő
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Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempéből
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634

FATELEP

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig;
gépi földmunka

2021 Tahitótfalu, Béke út 87.
(falu végén, Pócsmegyer irányába)

Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089

FAÁRU KEDVEZŐ ÁRON!
68.500 Ft/m3 áron
ZSÁKOS GYÚJTÓS
700 Ft/zsák

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Gerenda, szarufa, padló, deszka, stafni, tetőléc,
OSB, gipszkarton, lambéria, hajópadló,
zsindely, milesi festék, Ondoline, szigetelők,
tetőtéri ablakok, műanyag nyílászárók,
szegek, csavarok, kiegészítők, bádog, csatorna,
vörösfenyő, tetőfóliák, zsaludeszka

garanciával, korrekt áron

Herr Gábor
06 (20) 399-7027, 06 (20) 599-9337
e-mail: herrsta@gmail.com

Házhoz szállítás, gyalulás és méretre vágás
megoldható!
Nyitvatartás:
hétfőtől péntekig 7–16 óráig,
szombaton 7–12 óráig
Telefon: 06 (30) 181-1471
e-mail: tahifa87@gmail.com www.tahifaker.hu

Kedves Visegrádi Lakosok!
Dunabogdányban a 11-es főút mellett
(Kossuth Lajos út 116-ban)

zöldség-gyümölcs-savanyúság
bio és reform élelmiszerbolt
nyílt!
NAPI AKCIÓS ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK
HETI AKCIÓS LISZTEK, OLAJOK,
TÉSZTAFÉLÉK
Téli savanyúság akciós áron kapható,
savanyú káposzta 299 Ft/kg,
étkezési mák (magyar) 800 Ft/kg,
banán 390 Ft/kg, mandarin 399 Ft/kg,
sütőtök 65 Ft/kg
és még sok akciós zöldség-gyümölccsel várjuk
Kedves Vásárlóinkat!
BIOLISZTEK, HIDEGEN SAJTOLT OLAJAK,
TÉSZTAFÉLÉK, KEKSZEK,
ASZALT GYÜMÖLCSÖK ÉS MÉG SOK MÁS!

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Elérhetőségünk: 06 (30) 265-4679

TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
EŐRY CSABA
Tel.: 06 (30) 306-0516

Dr. Kádár Petra ügyvéd
Tel: 06 (20) 330-3196
E-mail: dr.kadar.petra@gmail.com
Cím: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 34.
Aliroda: 2000 Szentendre,
Paprikabíró u. 21–23./24. ir.
www.drkadarpetra.hu

SCHILLING AUTO
Karosszéria – Szakszerviz
–
–
–
–
–
–
–

Kárfelvétel, kárrendezés
Lakatos, fényező munkák
Vizsgáztatás, időszakos szerviz
Gumi, olaj, futómű
Autómentés
Csereautó lehetőség
Hozom-viszem szolgálat
2000 Szentendre, Kőzúzó utca 3.
Tel.: 06 (20) 954-0983
e-mail: szerviz@schillingauto.hu
www.schillingauto.hu
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