Weöres Sándor: A tanév-nyitáskor (részlet)
Almát, körtét, szilvát, szőlőt
hoz szeptember,
nekünk új tanévet, tudja
minden ember.
Mint az égen átcsóvázó
üstökösök,
ragyogjanak munkánk nyomán
az ötösök.
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BEMUTATKOZIK AZ ÁPRILY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÚJ IGAZGATÓJA

A

számtalanszor tapasztaltam, hogy egy közösség csak akkor tud jól dolgozni együtt, ha mindenki képességei és
tudása legjavát adja, eszerint teljesíti a feladatokat.

lapvetően nem pedagóguspályán kezdtem a
munkát. Pénzügyi középiskolai tanulmányaimat a
szüleim tanácsára kezdtem meg, mert abban az időben
a családok többsége azt szerette volna, ha a gyerek több
lábon is megáll az iskola elvégzése után. Kap érettségi
bizonyítványt és szakma is lesz a kezében. Miután elvégeztem a Berzeviczy Gergely Közgazdasági Szakközépiskolát
az irány szinte egyértelművé vált, vagyis a pénzügyi
terület. Több gazdasági és pénzügyi tanulmányt folytattam a következő időkben (pl. kivállalkozások gazdasági
ügyintézője, mérlegképes könyvelő államháztartási szak).
11 évet dolgoztam e területen és közben megszületett a
kislányom. Ezután az életem egy óriási fordulatot vett és
felszínre tört az, ami mindig bennem volt: a pedagógia
és a gyerekekkel való foglalkozás. Ekkor döntöttem úgy,
hogy elkezdem az Apor Vilmos Katolikus Tanítóképző
Főiskolát. Ezt követően a pedagóguspályámat 17 évvel
ezelőtt kezdtem meg az akkor még Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Katolikus Általános Iskola néven ismert intézményben. Kezdetben tanítóként,
végül 2013-ban az akkori vezetéstől és a tantestülettől
megkaptam a bizalmat arra, hogy igazgató-helyettesként
is bizonyíthassak. Pedagógiai és vezetői munkám során

Elsődleges feladatomnak érzem, hogy mindazt az
értéket, amit az elmúlt évtizedek alatt az iskola eddigi vezetése megteremtett a tantestülettel együtt,
megőrizzem, illetve gyarapítsam. Konstruktív együttműködéssel elérhetők az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazásra került célok. Ennek érdekében szeretnék egy olyan munkahelyi légkört teremteni,
ahol mindenki szívesen dolgozik egy közös célért, a gyermekek harmonikus fejlődéséért.
Eddigi vezetői munkám során is törekedtem, és ezután
is törekedni fogok arra, hogy mindenkit partnerként
kezeljek, és ugyanezt szeretném elérni munkatársaimtól,
hiszen egymás szakmai és emberi elismerése nélkülözhetetlen eleme a sikeres együttműködésnek.
Az intézményvezetés célja számomra, a szülői
munkaközösség és a nevelőtestület összefogásával, az eddigi értékeket megőrizve, építeni az előrelépés útját.
Hajdú Attiláné

Iskola látkép a Duna felől

Fotó: Greguss Tamás
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SZEPTEMBER 21-ÉIG TEKINTHETŐ MEG
A MAGYAR SZENT KORONA INSTALLÁCIÓ VISEGRÁDON
Elekes Gyula tűzzománc-művész, az installáció megálmodójának írása:

Magyar Királyság koronázási ékszeréből a magyar államiság jelképe lett.

Több éven keresztül egy nagysikerű gyermekfoglalkozás,
a koronamodellezés során meglepődve tapasztaltam, hogy
a kartonból való korona festegetése, modellezése a felnőtteknek is milyen nagy élmény. 2018 tavaszán megszületett az ötletem, hogy egy felnőtteknek is érdekes, figyelemfelkeltő, ismerethordozó építmény szülessen.
Egy olyan alkotás, ami felnagyított mása a magyar
Szent Koronának, hatásában egyedi élményt nyújtva.
Így végső formájában a váz egy alumínium szerkezet,
áttetsző polikarbonát (plexi) idomokkal, felépítménnyel.
A felső része a koronát mintázza, annak zománcképei
színes üvegablakként működnek. A beérkező fény átsüt a
zománcképeken, felfokozott élményt produkálva. A szerkezet kör formája egy szentélyt idéz meg. Az építmény
falai műanyagból készültek, belső felületein információs
anyag található
a zománcképeken
szereplő
szentekről, a Korona
általános
története. A külső
falakon a Koronával megkoronázott királyok
névsora, portréik.
Ugyanitt látható a
támogatók logói,
neve. Ez a Korona
nagyított mása,
az eredeti fotókat,
méreteket
fölhasználva készült.

A korona aranyból készült, rekeszzománc képekkel,
igazgyöngyökkel és drágakövekkel van díszítve. Felső
részét filigrán díszíti, a pántok szélén igazgyöngy és almandin ékkövek sorakoznak váltakozva, foglalatban.
Két alkotórészből áll:
Keresztpánt (alatta állva látható, vagy kívülről is.) 8
apostolkép (felső négyes: Péter, Pál, Jakab, János; alsó
négyes: András, Fülöp, Tamás, Bertalan) feliratuk latin
nyelvű.
Abroncs (az alsó körbefutó abroncs) A két oldalon (a
bejárat bal és jobb oldalán) Szent György és Szent Demeter, a harcos szentek képei következnek lándzsával, majd
Szent Damján és Szent Kozma, az orvosszentek következnek. Az abroncs hátulján, Dukász Mihály alatt, vele
háromszöget alkotva Konstantin társcsászár, Dukász
Mihály fia és trónörököse, valamint I. Géza magyar
király (1074–1077) képei következnek. Az abroncson a
zománcképek között nyolc négyszögletű lemezen egyegy nagyobb kő helyezkedik el. A koronán lévő ékkövek
nagyalakú csiszolt és csiszolatlan zafírok, gránátkövek,
rubinok és ametisztek. Emellett igazgyöngyök füzérei
veszik körül a korona alsó pántját. Az egyes lemezek teljes felületét zománc borítja, felirataik latin nyelvűek.
Az abroncson nincs filigrán, a gyöngysort drótra felhúzva rögzítették, a zománcképek a lemezek belső mélyedésébe illeszkednek és nem a teljes felületüket borítják.
A magyar Szent Korona minden tekintetben egyedülálló
alkotásnak tekinthető. A Szent Koronán jelenleg
27, zománctechnikával készült alkotórész található.
A zománcképek jelentőségét növeli, hogy ilyen mennyiségben és színvonalon megalkotott művet a középkorból
nem ismerünk.

A Szent Korona installáció Visegrádon

A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben
használt és mai napig épségben megmaradt beavató koronája. A beavatókorona jelentése, hogy csak egyszer
használták, kizárólagosan csak uralkodó koronázásakor.
A magyar államiság egyik jelképe, a kereszténység
szakrális tárgyává is vált, amely végigkísérte a magyar
történelmet. A történelmi hagyomány szerint I. István
király 1038. augusztus 15-én a Szent Korona képében fölajánlotta Magyarországot Szűz Máriának. Ezzel
elkezdődött az a történelmi folyamat, amelynek során a

Bízom benne, hogy az igaz magyar Szent Korona
összetart minket. Ezért született figyelemfelkeltés céllal
Székelyudvarhelyen, öröm, hogy eddig a 11 magyarországi településen közel százezren tekintették meg.
Nagy megtiszteltetés, hogy az Úrnak 2020. esztendejében augusztus 20-án az alkotásom Visegrádon kerül bemutatásra.
Elekes Gyula,
tűzzománc-művész
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VÁROSHÁZI MOZAIK
TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. augusztus 4-én tartotta legutóbbi, rendkívüli nyílt
ülését.

elsejéig nem sikerül eladni. A képviselők egyetértettek
abban, hogy addig is a buszt lehetőség szerint, telephelyre
kell szállíttatni a jelenlegi helyéről.

Elsőként elővásárlási joggal kapcsolatos döntések
születtek a 644/1, a 141, valamint a 126/5-ös hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. A Képviselő-testület döntéseinek értelmében az Önkormányzat egyik esetben sem
kíván élni ezzel a jogával.

A Képviselő-testület a 2020. február 20-ai ülésén
döntött arról, hogy támogatja a Visegrádi Sportegyesület
2020-2021. évre szóló – a Magyar Labdarúgó Szövetség
által meghirdetett – TAO pályázatát, mely az utánpótlás
nevelés, a tárgyi eszköz beruházás, a személyi jellegű
ráfordítás, valamint a képzéssel kapcsolatos támogatás
mellett, az elmúlt évekhez hasonlóan ismét tartalmazta egy 22x42 m-es, komplett műfüves pálya építését. A
Képviselő-testületnek most arról kellett nyilatkoznia és
döntenie, hogy amennyiben a műfüves pálya támogatásban részesül az MLSZ részéről és megépül, az Önkormányzat azt a beruházás értékéről szóló megállapodás
megkötése mellett 30 napon belül a tulajdonába veszi.
Ezt a képviselők egyhangúlag elfogadták.

Ismét napirenden volt a polgármesteri hivatal
tetőterének átalakítása, mivel dönteni kellett az egyes
részmunkákat elvégző vállalkozók kiválasztásáról. A
tetőtér üveg előtétfal kialakítására a MAX Üvegstúdió
Kft. kapott megbízást 1.942.000 Ft + Áfa összeg ellenében, a tűzjelző rendszer áttervezését és átépítését pedig
a Security Automatika Kft. végzi el 634.788 Ft + Áfa
összegért. Az Önkormányzat az Egererdő Erdészeti Zrttől vásárolja meg a hajópadlót, ennek ára 742.493 Ft +
Áfa. A polgármesteri hivatal tetőterének átalakításához
szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, a költségvetés 13. számú melléklete tartalmazza.

Még 2018-ban adott engedélyt közterület-használatra
az Önkormányzat az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit
Kft. részére, hogy Visegrádon is elhelyezhesse elektromos töltőállomásait. A céggel kötött megállapodásban
többek között az szerepelt, hogy mindez addig biztosított számára, ameddig szolgáltatását térítésmentesen
biztosítja. Időközben az e-Mobi 100%-os üzletrészét
megvásárolták (az MVM csoporthoz tartozó NKM Mobilitás Kft.), 2020. májusától pedig elindult a fizetős töltési
szolgáltatás. Mindezek okán szükségessé vált a korábbi
megállapodás módosítása, amiről a Képviselő-testület
ugyancsak az augusztus 4-ei ülésén döntött. A szerződésben foglaltak szerint fix összegű területhasználati díj helyett a töltőberendezésen felhasznált energiával arányos,
éves elszámoláson alapuló díj megfizetésére vállalt
kötelezettséget a cég.

Visegrád Város Önkormányzata még 2009-ben kötött
együttműködési megállapodást a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásával.
A Társulás egy pályázat keretében vásárolta meg azt a
Mercedes 0350 típusú, HDE 966 forgalmi rendszámú
buszt, mely éveken keresztül iskolabuszként funkcionált városunkban. Az Együttműködési megállapodás
értelmében a járművet az Önkormányzat vagyonkezelésbe vette és a teljeskörű üzemeltetési feladatokat is ellátta.
A Társulás kötelezettséget vállalt arra, hogy 5 év üzemeltetési idő lejárata után Visegrád Város Önkormányzat tulajdonába adja jelképes, 1.000 Ft-os vételár ellenében. Az
átírás azonban csak az elmúlt évi választásokat követően,
Eöry Dénes polgármester intézkedésének köszönhetően
történt meg. Idén februárban Képviselő-testületi határozat született arról, hogy értékbecslés alapján meghatározott összegért – 22.500 euró áron, 1 hónapos ajánlati
határidővel – hirdesse meg az Önkormányzat a buszt,
ennek sikertelensége esetén, 21.000 euróra csökkentse
a vételi összeget. Mivel az akkori hirdetésekre nem volt
jelentkező, így a Képviselő-testület újból napirendre vette
az értékesítés kérdését. Az egyhangúlag elfogadott döntés
alapján a korábbi iskolabusz kikiáltási ára 5 millió Ft, ami
500.000 Ft-tal csökken, amennyiben 2020. szeptember

A júliusban megjelent, Magyar Falu programhoz kapcsolódó pályázatokkal foglalkozott az Önkormányzat
által megbízott Tenderauditor Kft, valamint a polgármesteri hivatal több munkatársa. Örömteli hír, hogy a város
13.368.921 Ft-ot nyert a programba – a „Csukavölgy és
Kilátó utcák felújítására” (közmű fedlapok szintbe emelése,
útalap megerősítése, vízelvezetés, teljes burkolat cseréje)
– benyújtott pályázaton. A kiírt pályázatokkal kapcsolatban összefoglaló anyagot készítettek, amit a Képviselőtestület áttanulmányozott. Lapzártánkkor még javában
zajlik annak a két pályázatnak az előkészítése, amelyek a
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Fellegvár Óvoda fejlesztését szolgálnák. Az "Óvodaépület
felújítása" és az "Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése"
című pályázatok beadási határideje 2020. szeptember 4.

érintett települések képviselő-testületeinek el kell fogadnia. Az augusztus 4-ei ülésen azért volt napirenden a
módosítás, mert az a koronavírus-járvány idején szerzett
tapasztalatok alapján szükségessé vált. A legfontosabb
változás, hogy a Társulás írásbeli szavazás útján is hozhat
határozatot, ennek a részletes szabályait rögzítették a
megállapodásban.

Visegrád Város jelenleg működő, hivatalos weboldala
2008-ban készült. Az azóta eltelt 12 évben jelentős fejlődésen ment át az informatikai ágazat, amivel nem csak
érdemes, de szükséges is lépést tartani. Egy korszerű honlapnak minden eszközön, az adott eszköz képességeihez
mérten, maximálisan használhatónak kell lennie. Ez a
honlap megjeleníthetőségét (design) és használhatóságát
(ergonómia) is jelenti. A korszerű honlapok desktopon, laptopon, tableten és okostelefonon teljes értékűen
megjeleníthetők, megvalósítva a design és ergonómiai
egyezést az eszközök között. Mindezeken felül a honlapnak böngésző függetlennek is kell lennie. Ezeknek a
feltételeknek megfelelően több ajánlatot kért az Önkormányzat az új városi honlap elkészíttetésére. A legkedvezőbb árajánlatot a Neoplane design és Eper Stúdió
adta, így a Képviselő-testület egyhangúlag támogatta azt.
A vállalkozói díj nettó 3.5 millió Ft lesz, a Vállalkozási
Szerződés tervezetét az illetékes bizottságok tagjai megkapják véleményezésre.

A következő napirendi pontban arról született döntés,
hogy az Önkormányzat, mint a Visegrádi Városfejlesztő
Kft. taggyűlési jogait gyakorló szerv, szeptember végéig
szerződést köt Szabados Ákossal az ügyvezetői feladatok
ellátására. A korábbi ügyvezető ellenérték nélkül vállalta
a megbízást. A Kft. működésének további fenntartására a
várható újabb fejlesztések miatt van szükség.
2020. július 24-én közgyűlést tartott a Visegrád, Fő utca
44. szám alatti társasház lakóközössége. Az eseményen
részt vett Id. Schüszterl Károly alpolgármester és Abonyi
Géza képviselő, mivel az Önkormányzatnak résztulajdona van az ingatlanban. Az ülésen szó volt a társasházi közös költség emeléséről, biztosítás megkötéséről,
valamint az épület állagának megóvási lehetőségeiről.
A Képviselő-testület a közgyűlésről szóló tájékoztatót
elfogadta.

Ugyancsak támogató döntést hozott a testület az Áprily
Lajos Általános Iskola testnevelési órák helyszínének biztosításával kapcsolatban. Az Önkormányzat a 2020-21-es
tanév első félévében anyagi támogatást nyújt (az SZMSZben meghatározott összeghatár – 2.000.000 Ft – erejéig)
azok megszervezéséhez, a Magyar László Tornacsarnok
felújítása idejére.

Ez év tavaszán kezdődött el a Fellegvár Óvoda felújítása, melynek eredményeként minden csoporthoz külön,
új mosdó és WC blokk épül, hőszigetelést kap a belső,
udvari homlokzat, a rossz állapotban lévő nyílászárók
helyett újak kerülnek beépítésre. Utóbbi munka a Városi Konyha esetében is megtörténik. A kivitelezést végző
vállalkozó levélben kérte a szerződésben szereplő 2020.
augusztus 20-ai határidő módosítását az alábbiak szerint: Belső munkák esetében: 2020. augusztus 24. Külső
munkáknál: 2020. szeptember 20. A módosítási kérelmet
a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, valamint
a szociális szolgáltatások és ellátások olyan feladatok,
amelyeket a helyi önkormányzatnak helyben biztosítható
közfeladatok körében kell ellátnia. Annak érdekében,
hogy az Önkormányzat eleget tegyen a fent említett feladat-ellátási kötelezettségének, több önkormányzattal összefogva – 2013. január 1. napjától határozatlan
időtartamra – társulási megállapodást kötött, és közösen
létrehozták a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást, mely önkormányzati
Társulásra átruházták az említett feladatok ellátását. A
megállapodást időnként módosítani szükséges, amit az

Az ülés utolsó napirendi pontjában arról döntöttek a
képviselők, hogy a Visegrádi Építész Tábor által korábban építeni kezdett, és a volt kemping területén található „Kupolát” a sportpálya területére szállíttatja. A
döntés lényege, hogy az új helyszínen többen fogják
majd használni az építményt, amelynek befejezése az idei
építésztábor feladata lesz.

Mária Kápolna reggel

Fotó: Schandl Lóránt
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MEGÚJUL A SZÉCHENYI UTCAI HÍD
A Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesület
idei tervei között szerepelt a Széchenyi utcai híd lefestése. Időközben felismerve a műszaki és esztétikai
problémákat, Abonyi Géza az egyesület vezetője, önkormányzati képviselő és Schüszterl Károly alpolgármester
egyeztettek a beavatkozással kapcsolatban Füzes András
főépítésszel, aki Polgármester úr kérésére építészeti javaslatokkal kísérte a híd megújítását. Kőlábazatot kapott
a híd, továbbá kőoszlopok kerültek a megfelelő helyre.
A tetejére fakorlát kerül. A tervezés és a kivitelezés stati-
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A híd előreláthatólag szeptember közepére készül el
teljesen. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki munkájával, anyagi hozzájárulásával segítette a híd megújulását.
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kus bevonásával zajlott, a kövek jelentette súlytöbblet nem
okozhat problémát. Az egyesület a híd négy pillérének finanszírozását vállalta, Schüszterl Károly alpolgármester
pedig a többi pillér és kőlábazat elkészítésére tiszteletdíját
ajánlotta fel. Az Önkormányzat a szükséges anyag megvásárlásáról gondoskodott.

M=1:50

Az új Széchenyi utcai híd tervei

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A koronavírus járvány miatt a nyári időszakra tolódott
a szokásos éves lomtalanítás lebonyolítása.

hanem négy napig tartott. Ifj. Schüszterl Károlynak és
kollégáinak ezúton is köszönjük a munka megszervezését
és lebonyolítását.

Jól látható, hogy bevált az a módszer, miszerint a Városgazdálkodási Csoport munkatársai előzetes egyeztetést
követően házhoz mennek, és nincs szükség a lomok
ingatlanok elé történő kihelyezésére. Az elmúlt évektől eltérően a díjmentes lomtalanítás idén nem három,

A veszélyes és elektronikai hulladék gyűjtése
előreláthatólag októberben lesz, további információkkal
a Visegrádi Hírek későbbi számában és a városi honlapon
jelentkezünk.

PÉLDÁT MUTATNAK II.
A Visegrádi Hírek augusztusi számában Példát mutatnak címmel indítottunk új sorozatot, melyben hónaprólhónapra olyan visegrádi polgárokat, valamint az idegenforgalom és vendéglátás területén tevékenykedő
vállalkozókat ismerhetnek meg az olvasók, akik szűkebb
környezetük ápolásával és szépítésével járulnak hozzá a
pozitív városkép kialakításához.

gondoskodik a fűnyírásról, Erzsi néni pedig időről-időre
szebbnél szebb virágokat ültet. A rózsáira a legbüszkébb.
Kérdésünkre elmondta, hogy a növények szeretetét, a
róluk való gondoskodás igényét otthonról hozta. Úgy
nőtt fel, hogy az idősebbektől is ezt látta. Ma már menye,
Eszter, valamint unokái, Zolcsi és András vannak az ő
segítségére, legyen szó ültetésről, gazolásról, az ágyásokba elhelyezett virágok gondozásáról. Erzsi néni elmondása szerint, ameddig az egészsége állapota engedi, folytatni
fogja – véleményünk szerint valóban példamutató – tevékenységét.

Ebben a hónapban elsőként Sallós Istvánné Erzsi nénit
mutatjuk be, aki 1972 óta él férjével a Harangvirág
utcában. Már a kezdetektől nagy szeretettel gondozza az
ingatlanukat körülvevő zöld felületet. Férje, Pista bácsi
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Rózsák a kerítés tövében

A sárga virágok is jól mutatnak a járdaszegély mellett

Ahogyan Erzsi néni, úgy Fieszl Józsefné Babi néni is
azt vallja, hogy ez az egész tevékenység fejben dől el. A
hozzáállás mellett nagyon fontos, hogy otthonról mit
hoztunk magunkkal, milyen példát láttunk már gyermekkorunkban. Babi néniék Sziget utcai házát ugyancsak

körülveszi zöldfelület, aminek gondozását mindenféle
kérés nélkül magára vállalta. Ez számára évtizedek óta
teljesen természetes. Nem mindig ugyanazokat a virágfajtákat ülteti, de a szeretet, amivel körülveszi őket, az
állandó.

Virágágyás a Sziget utca és a Fő utca sarkán

A vízelvezető árok fölötti kis hidat is virágok szegélyezik

Ezúton is köszönjük Erzsi néni és Babi néni áldozatos munkáját, további jó egészséget kívánunk mindkettőjüknek!
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FOLYTATÓDIK A CBA FELÚJÍTÁSA
A CBA felújítása hamarosan látványos részéhez érkezik! A külső falak és az új tetőszerkezet gyártása már folyamatban
van! A kivitelezéssel járó kellemetlenségekért szíves megértésüket és türelmüket szeretnénk kérni! Természetesen most is
arra törekedtünk, hogy a bolt bezárása nélkül valósuljon meg a kivitelezés, így mindvégig vásárlóink rendelkezésére fog
állni üzletünk.

CBA üzlet, vázlatterv - Krizsán András terve
A rovatot írta és összeállította:
Grósz Gábor,
kommunikációs referens,
Visegrád Város Önkormányzata

Égbolt

Fotó: Schandl Lóránt
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DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN
AZ ISTENANYA SZEPTEMBERI ÜNNEPNAPJAI

Sz

ent István királyunk 1038-ban sok országot
évszázadokkal megelőzve felajánlotta Magyarországot a Mennyek Királynőjének, Szűz Máriának.

kereszt alatt áll, míg fia kiszenved. A hagyomány szerint földi élete végén fölvétetett a mennybe. Máriát az
őskeresztény kortól tisztelték, a történelem folyamán
számos alkalommal megjelent egyes hívőknek, csodás
gyógyulások (Lourdes), és jelek (Fatima) kíséretében.
Több katolikus országnak Szűz Mária a védőszentje, így
Magyarországnak, Portugáliának és a Fülöp-szigeteknek
is.

Európa több katolikus országában is nagy tisztelet övezi,
templomok, zarándokhelyek, kolostorok viselik a nevét,
ahol a hívek hozzá fohászkodnak.
Magyarországra bevándorolt német őseink akár katolikusok vagy reformátusok voltak, mind nagy szeretettel, mély hitvallással fordultak Szűz Máriához.
Mária ünnepnapok az év minden hónapjában egyszer,
kétszer vannak. Szeptember hónapban három Mária
napot ünneplünk a katolikus egyházban: szeptember 8-án Kisboldogasszony-Mária születése, szeptember 12-én Mária szent neve, 15-én Fájdalmas anya.
A katolikus, görögkeleti, anglikán hagyományban Mária
az Isten Anyja, mely dogmát az efezusi zsinat 431-ben hirdette ki.
Az egyház tanításában négy dogma szól Isten Anyjáról:
Mária Isten Anyja
Mária szüzen foganta és szülte Szent Fiát
Mária szeplőtelenül fogantatott
Halála után Mária fölvétetett a mennybe
Az első Mária a héber Biblia szerint Mirjam, Mózes
nővére volt.
Jézus anyja az időszámításunk előtti 1. században született a jeruzsálemi Bethesda fürdő mellett, most a Szent
Anna templom áll ezen a helyen. Kisboldogasszony napja
azért lett szeptember 8-a, mert ezen a napon szentelték
fel ezt a templomot.
Szűz Mária édesanyja Anna volt, édesapja Joákim, idős
korukban született nekik Mária, ekkor váltak szülővé.
Nagylány korában eljegyezték Józseffel az áccsal. Mikor
Gábriel arkangyal elmondja Máriának, hogy gyermeknek fog életet adni, ki fiú lesz és Jézusnak kell hívni.
József fel akarja bontani a jegyességet, de Mária „nem
ismert férfit”.

Mária gyermekével és a kis Keresztelő Szent Jánossal
(Esterházy Madonna)

Magyarországon közel 180 Kisboldogasszony templom vagy kápolna van, melyek ezen a napon tartják
búcsújukat. Mária kegyhelyeink: Máriaremete, Mátraverebély, Szentkút, Máriapócs, Csíksomlyói-búcsú.
Külföldi zarándokhelyek: Mariazell (Ausztria), Altötting
(Németország).

Népszámlálás miatt a család Betlehembe költözik, ahol
Jézus megszületik.
Mária egész életében a háttérben kíséri Jézust, a fiát,
ott van az első csodatételénél a kánai menyegzőn, és a

Kékessy-Herendi Ida
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AUS DER KÜCHE DER UNGARNDEUTSCHEN
POWIDLTASCHERL / POWIDLTATSCHKEL – BARÁTFÜLE SZILVALEKVÁRRAL TÖLTVE
Sós vízben 4 közepes krumplit megfőzünk, majd
leszűrjük. Összetörjük, hozzáadunk két tojást, sót és
annyi lisztet (kb.100g) hogy közepesen kemény tésztát kapjunk. Kinyújtjuk vékonyra és közepes nagyságú
köröket szaggatunk. Megtöltjük házi lekvárral (a legjobb
keményre főzött szilvalekvárral!) és félbehajtjuk, villával
a szélét lenyomkodjuk, hogy a lekvár ki ne folyjon. Sós,
kissé lobogó vízben kifőzzük, mikor feljön a felszínre,
szűrőkanállal kivesszük, hirtelen hideg vízzel leöblítjük.
Pirított zsemlemorzsába forgatjuk és tálaljuk.

Ursprünglich österreichische und böhmische Küche
Zutaten: 4 mittelgroße Erdäpfeln /Kartoffel/ , 2 Eier, Salz,
etwa 100 g Mehl, Semmelbröseln, Marmelade zur Füllung
Zubereitung: Die Kartoffeln in Salzwasser kochen, das
Wasser abgießen. Die Kartoffeln zerstampfen, mit zwei
Eiern, Salz , und Mehl zu einem festen Teig verarbeiten. Etwa 3 mm dick ausrollen, mit einer mittelgroßen
Ausstechform Kreise ausstechen. Die Teigstücke mit
hausgemachter Marmelade-Powidl /Pflaumenmus/ füllen, in der hälfte falten, mit einer Gabel die Ränder fest
andrücken, damit die Powidl nicht herausfließt. Die
Taschen in Salzwasser kochen, in gerösteten Semmelbröseln wenden und auftischen.

Kékessy-Herendi Ida

Barátfüle szilvalekvárral töltve
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KOR-KÉP
FŐ UTCA 22. – SZANDTNER HÁZ
Minden visegrádi jól ismeri ezt a romantikus, borostyánnal befuttatott házat, ahogy a templomtól sétálunk az
óvoda felé, bal oldalon, a Salamon-Rácz és a Müller ház
között. A Szandtner család felmenői már az 1800-as évek
végén Visegrádon töltötték a nyarakat; kezdetben házat
béreltek, majd 1918-ban Szandtner Károly megvásárolta
ezt az ingatlant Szohner József orvostól. Nagy élet zajlott
itt nyaranként, a kert végében kiépített móló állt, ahonnan lépcsőkön lehetett a Dunát megközelíteni. Ez az építmény a hatalmas fákkal jelenleg is kellemes pihenőhely a
sétány mellett.

1950-ben államosították az épületet; Egon, Károly
fia 2 szobát visszavásárolt, így továbbra is itt nyaralhatott a család. Az utcafronti házrész állami bérlakás lett.
Az udvarban álló kisházat az unoka tavaly szerezte vissza,
igyekeznek az ingatlant régi fényéhez méltóan felújítani.
Egon 1978-ban papírra vetette emlékeit a századelő
Visegrádjáról. A következő hónapokban az ő írásaiból
közlünk részleteket a História rovatban. Ezúton is szeretném megköszönni Kádár Attilának, hogy nagyapja
visszaemlékezéseit a rendelkezésünkre bocsátotta.

1939-ben lengyel menekülteknek adtak szállást, Trojanovszky herceg, a varsói hadtest parancsnoka egy évet
töltött itt tisztjei társaságában.

Kangas Kinga

Az utcafronti épület belső tornáca, 1930 körül

Az udvari kis ház egy múlt század eleji akvarellen

és a mostani állapot
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HISTÓRIA
ARCOK VISEGRÁD MÚLTJÁBÓL - EMLÉKEZÉS EGY TUDÓS PAP ÉLETÚTJÁRA
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éve halt meg a régi Visegrád egyik figyelemre méltó, de igen kevéssé ismert személyisége,
KanyurszkyGyörgy római katolikus pap, orientalista,
egyetemi tanár
(1853. március 10., Nemesmilitics,
Bács-Bodrog vm.- 1920. május 23. Visegrád).

egyetem rektora, dr. Kanyurszky György, az arab és szyr
nyelvek nyilvános rendes tanára, dr. Goldzieher Ignác, a
sémi filológia nyilvános rendes tanára és Kunos Ignác, a
török nyelv és irodalom magántanára, a keleti kereskedelmi akadémia igazgatója fogadta.” (Világ, 1911. október 2.
évfolyam, 244. szám, 13.)

Kalocsán végzett teológiai
t a n u l m á ny a i
után, 1875. augusztus elsején szentelték
pappá, majd a
bécsi Augustineumban tanult teológiát,
ahol 1877-ben
k itü nte té s s el
doktori
oklevelet
szerzett. Emellett
elvégezte
a
bécsi egyetem
keleti (bibliai)
nyelvek szakát
is. Rövid lelkipásztori munka után 1878 júliusában,
a kalocsai szemináriumban a szentírási tudományok
tanára és tanulmányi felügyelő, valamint főszékesegyházi hitszónok is lett. A helyi tanítóképzőben a német
és a horvát nyelv tanárává nevezték ki.1882-ben a Budapesti Tudományegyetem Teológiai Karán működő
Keleti Nyelvek Tanszékére rendkívüli, majd 1886-tól
rendes tanári kinevezést nyert, ahol a szír, káld és arab
nyelveket tanította. 1892-ben Bécsben jelent meg „A
klasszikus arab nyelvtan kézikönyve” című alapműve.
Teológiai jellegű szakirodalmi munkássága mellett Pázmány Péter műveinek kiadását is ő szerkesztette. Tagja
volt az Országos Pázmány-Egyesületnek és az Aquinói
Szent Tamás Társaságnak. Kanyurszky szakmai tekintélyét
mutatja, hogy az orientalisták VII. nemzetközi kongresszusán, amelyet 1886-ban Bécsben rendeztek meg a
magyar keletkutatást Vámbéry Ármin és Goldziher Ignác
társaságában ő képviselte.

Pázmány Péter műveinek kiadása kapcsán kifejtett
munkássága is elismerést váltott ki a kor szellemi életében. A korabeli sajtó erről így tudósított: „A budapesti
tudományegyetem theologiai fakultása tudvalevőleg kiadja az egyetem halhatatlan emlékű megalapítójának, Pázmány Péternek műveit. Tegnap jelent meg a hatalmas munka hatodik kötete, amely Pázmány remek prédikációinak
első felét foglalja magában. A kötetet nagy szakavatottsággal a fakultás tudós tanára, Kanyurszky György- rendezte
sajtó alá s úgy a kötet megjelenésének ünneplésére, valamint azon alkalomból is, hogy Kanyurszky tegnap töltötte
be 50-ik évét, Kanyurszkynak számos barátja tegnap
este kedélyes vacsorára gyűlt össze a Muhr-féle vendéglő
külön termében. A megjelentek közt ott voltak: Kubik
Béla, Barabás Béla és Hock János országgyűlési képviselők,
Margalits Ede, Ballagi Aladár. Kiss János. Csuday Jenő,
Kuzsinszky Bálint, Herczegh Mihály egyetemi tanárok,
Siposs Antal zeneművész, Taller Ferenc, Lung György,
Bárczy István fővárosi tanácsosok, Toszt Lajos miniszteri osztálytanácsos… Dedek Cr. Lajos, Tóthfalussy Béla
plébános… és még számosan. Vacsoraközben melegen ünnepelték Kanyurszkyt, a jókedvet pedig nagyban fokozták
a Farkas Bandi kvartett tagjainak: Göndöcs István. Herok
Ferenc, Varga Lajos és Póly Ferenc kitűnő énekelőadásai.”
(Alkotmány, 1903. március 11. 8. évfolyam, 60. szám. 7.)
Az egyetemi tanársága idején hetente három napot tanított, egyébként Visegrádon élt, de a fővárosi társadalmi és
irodalmi élet legkiválóbb személyeivel tartott fent szoros
barátságot, elsősorban Krúdy Gyulával. Kanyurszky fiatalkoráról Füst Milán az alábbi anekdotát örökítette meg:
„Fiatalkorának legendája pedig ez volt: a papneveldében
fogadást kötött osztálytársaival, hogy egy hét alatt megtanulja a görög szótárt, s ha nem csinál több hibát, mint hármat, akkor társai öt liter bort fizetnek neki. – És megnyerte
a fogadást. De hamarosan meghallotta ezt a dolgot a szent
püspök is. – Tíz liter bort kapsz – mondta neki –, ha megtanulod az arab szótárt is. Itt öt hiba van engedélyezve és két
hónap a tanulásra. – Kanyurszky György ezt is megnyerte.
S ekkor így szólt hozzá ugyanez a szent püspök: – Bejuttatlak a Pázmáneumba öcsém, csak azt fogadd meg szent

1911-ben Ahmed Fuad herceg, a kairói mohamedán
tudományegyetem rektora Budapestre érkezett, s látogatást tett a budapesti tudományegyetemen. „Az előkelő
vendéget az egyetemi tanács élén dr. Fröhlich Izidor, az
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fogadással, hogy sosem iszol meg egyszerre egy liter bornál
többet. Fogadd meg a szent kereszt előtt és csókold meg ezt
a gyűrűt. – Kanyurszky György pedig tényleg megcsókolta
a gyűrűt s hogy végül is megtartotta-e, ezt fogadalmát, azt
már nem tudom. Ez kétes. Tény az, hogy huszonkét éves
korában a bibliai és rokonnyelvek tanára lett a pesti egyetemen.” (Füst Milán: Emlékezés Krúdy Gyulára. Művelt
Nép (1955) 37, 4-5.)

Sakkpartnerei közé tartozott Maróczy Géza (1870 – 1951
sakkozó, nagymester, sakkolimpiai bajnok, a világ egyik
legjobb sakkozója.
Kanyurszky György Visegrádon a Fő u. 117. sz. alatti
házban lakott – ma ennek helyén Visegrád legcsúfabb
épülete, a többnyire üresen álló ELTE-üdülő betonkockája áll – majd halála után, Hermin testvérének (Éghy Ferencné) unokája Lányi Rózsa révén, annak férje Várady
Jenő székesfővárosi tiszti főügyész helyettes birtokába
került.

Krúdy Gyula több írásában emlékezett meg a tudós
papról. „Éjszaka, magános fiatalember koromban néha
a Baross-kávéházba jártam újságot olvasni… Ugyanott,
a kávéház távoli sarkában szokta fővárosszerte nevezetes
sakkvitáit vívni Kanyurszky György főtisztelendő úr, aki
egyetemi professzor létére nem érhette meg azt az időt,
hogy a visegrádi svábok, (akik között télen-nyáron lakott
villájában) valaha is „méltóságos úrnak” szólítsák. (Csak
egy méltóságos úr lakott még akkor Visegrádon: Bornemissza báró. Görgey Artúrt csak „tábornok úrnak” nevezték.) „(Krúdy Gyula munkái A XIX. század vizitkártyái
Portrék Görgey, a visegrádi remete)
A Baross kávéházban a kor jeles írói Mikszáth Kálmán,
Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Babits Mihály
is megfordultak. Ismét Krúdy leírásával idézzük fel a
kávéházi hangulatot: „Mivel töltötte még Kanyurszky
főtisztelendő úr az idejét, amikor a pesti asztaltársaságokat
látogatta? Nevezetes apostola volt ő a sakkjátéknak, amelyre szeretett volna mindenkit megtanítani. Az első sakkversenyek voltaképpen az ő kezdeményezésére folytak,
de ezenkívül minden éjszaka megjelent a József körúti
kávéházban, ahol a sakkpartnerek már türelmetlenül
várták. Két-három sakkpartnerrel játszott egyszerre különböző játékokat, és néha bizony nem huszonnégy óráig, hanem három napig is egyhuzamban. Ilyenkor az asztaltársaságok hiába várták. Kanyurszky tanár úr elmélyedt a
sakkban, és mindent felejtett. Otthonában, Visegrádon,
ahol igazán a legszebb baráti körben élte mindennapi életét
ez a tudós, bölcs, ritka professzor: otthonában már nem
tudták mire vélni, hogy napokig nem került meg a házigazda… Végre egyszer csak megérkezik a visegrádi villába, de nagy társasággal, a sakkpartnereivel, akikkel nem
tudta a partikat befejezni. – Csónakban, a Duna közepén
folytatjuk a játékot! – indítványozta a főtisztelendő úr, és
valóban ki is evezett a Dunára a sakktáblájával. A jövőmenő gőzhajóknak ugyancsak kellett ügyelniök a visegrádi
kanyarodásnál,
hogy a játékban elmerült sakkozókat
csónakjaikban fel ne borítsák.” 1926. (Krúdy Gyula Egy
krónikás könyvéből • Portrésorozatok, emlékezések )

Váradi Jenő testvére Váradi Aranka színésznő, gróf
Bánffy Miklós felesége a Rév u. sarkán levő ún. Halápyvillát vette meg ekkor. Édesapjuk Váradi Antal(1854-1923)
író, újságíró, műfordító, színiakadémiai tanár is gyakran
időzött Visegrádon, s jó viszonyban volt Kanyurszkyval. A kiterjedt Váradi-család és Kanyurszky György
közös sírhelyen nyugszanak a visegrádi temető ravatalozókápolnája mellett.
Emlékezzünk tisztelettel
halálának
100. évfordulóján a
magyar keletkutatás,
sakkélet és Visegrád e jeles személyiségére Kanyurszky
Györgyre.

Kanyurszky a magyar sakkéletben is jelentős szerepet
játszott, az 1899 április 29-én megalakult Magyar Sakkklub egyik alelnöke, a Budapesti Sakkozó Társaság
választmányi tagja is volt. (Magyar Sakkvilág, 1913.
április – 1914. március 22. 3. évfolyam, 24. szám, 368.).

Gróf Péter
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma
www.visegradmuzeum.hu
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MAGYAR KIRÁLYLÁNY SPANYOL TRÓNON – AVAGY MI KÖZE IV. BÉLÁNAK
ARAGÓNIÁHOZ?

A

Castellón de la Plana települését még "a legmagyarabb
spanyol város" néven is említik turisztikai oldalak, bár ez
némileg túlzás. Azonban a visegrádi táblát állító egyesület
szervezésében minden évben többnapos ünnepségeket
rendeznek a város megalapítására emlékezve. Ennek
keretében Árpád-házi Jolánta emlékére megválasztják
az ünnepség királynőjét, valamint megkoszorúzzák Jakab király és Jolánta szobrát (Homenatge a Na Violant
d’Hongria – Tiszteletadás Magyarországi Jolántának).

Visegrádi Hírek előző számában olvashattak a
IV. Béla szobor talapzatán található kerámia emléktábláról, melyet a Le Germandat Dels Cavallers de la
Conquesta spanyol lovagrend állíttatott 1994 júliusában.
Bizonyára többekben is felmerült, hogy mi is lehet a tábla
története, és vajon milyen spanyol kötődése lehetett IV.
Béla királyunknak.
Történetünk bár igen szerteágazó, a közvetlen kapcsolatot azonban IV. Béla húga, Árpád-házi Jolán jelenti, aki
I. Jakab aragóniai király, Castellón de la Plana alapítója feleségeként hatalmas tiszteletnek örvend Valencia
tartományban. Neve latinul Jolans Regina ex Pannonia, katalánul Violant d'Hongria, spanyolul Violante de
Hungría, magyarul pedig Jolánta formában is előfordul, az ógörög eredetű Jolanda, „ibolyavirág” jelentésű
névből. Esztergomban született 1219-ben II. András
magyar király és második felesége, Courtenay Jolán
konstantinápolyi latin császári hercegnő egyetlen gyermekeként, és 1251. október 9-én hunyt el Huescában
Aragónia királynéjaként. I. Jakabbal kötött házasságából
összesen tíz gyermek született, köztük a későbbi Jolán,
kasztíliai királyné, Péter, Aragónia királya, Jakab, Mallorca királya, vagy Izabella, Franciaország királynéja.

A magyar és spanyol dinasztikus kapcsolatoknak volt
korábbi előzménye is. Aragóniai Konstancia hercegnő, II.
Alfonz aragóniai király leánya például Imre királyunkkal kötött első házassága révén Magyarország királynéja
volt 1198 és 1204 között. Gyermekük a korán elhunyt III.
László magyar király. Imre halála után Konstancia II. Frigyes császárral kötött második házasságakor német-római császárné is lett.
A hercegnők férjhezmeneteléről és jövőjéről természetesen hosszútávú politikai és dinasztikus szempontokat
figyelembe véve döntöttek. Leginkább a pápaság befolyására azért választhatták I. Jakab aragóniai királyt egy
magyar hercegnő jövendőbelijének, mert az így létrejövő
magyar–aragóniai szövetség magában foglalta a Földközi-tenger nyugati medencéjét és a délkelet-európai
térséget, megfelelő ellenpólust képezve a Német-római
Birodalommal szemben.
Csifó Tamás A Magyar Királyság kapcsolatai Hispániával a 12. század végén és a 13. század első felében
című tanulmányában így ír Jolánta házasságának dinasztikus szempontjairól: „Miközben I. Jakab számottevő
sikerei révén Aragónia a Hispániai-félsziget, egyúttal a
Nyugat-Mediterráneum legjelentősebb államává vált,
addig a Földközi-tenger keleti térségében az Árpádoknak is alkalmuk nyílt érdekszférájuk kiterjesztésére.
A Magyar Királyság Bizánc 1204-es bukásával a
közép-kelet-európai régió egyik meghatározó nagyhatalma lett, királya, a külpolitikájában minden korábbinál
intenzívebb és nagyratörőbb hódítási szándékot mutató
II. András pedig a Balkán-félszigeten keletkezett hatalmi
űr betöltésére törekedett.
Ez alapján kimutatható a nagyhatalmi érdekazonosság
Aragónia és Magyarország között, s ennek összeegyeztetése végett szükségessé vált a két ország között a dinasztikus kapcsolat felújítása.” (Móra Akadémia 4., 2017.
165.)
Hogy a középkor folyamán milyen kiterjedt kölcsönhatások érték a magyar és a spanyol kultúrát, elég

Violant szobra Castellónban
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Szent Erzsébet tiszteletére állítandó oltár munkálatait
a katedrálisban. Violant ﬁa, II. Jaume/Jakab Mallorca
királya, itt terjeszti el nagynénje, Árpádházi Szent Erzsébet kultuszát, végül Violant unokája lesz portugáliai
Szent Erzsébet, aki Constanza lányának Manuel herceggel kötött házasságából született.” (Omnis creatura significans. Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára.
Szerk., Tüskés Anna, Centrart, Bp. 2009. 55-56.)

megemlíteni, hogy Konstancia révén jelent meg először
a trubadúr költészet Magyarországon. Peire Vidal és
Gaucelm Faidit költőket név szerint is ismerjük a királynő
kíséretéből. Anderle Ádám A magyar-spanyol kapcsolatok ezer éve (Szegedi Egyetemi Kiadó, 2006.) című
könyvéből pedig megtudhatjuk, hogy mintegy 28 ballada,
népdal, valamint egy aragóniai patak is őrzi különböző
formákban, Hungría/Ungria, azaz Magyarország nevét.
Sőt, a katalán balladák között fennmaradt egy magyar
ihletésű csodaszarvas-történet is, és további magyar
vonatkozásról árulkodnak a különböző széphistóriák,
siralmas énekek, melyekben a nagyhatalmú magyar
királyokhoz szóló fohászokat fogalmaztak meg a török
veszély elleni segítségért.

Külön érdekességként még megemlítjük, hogy ugyanezen a néven, Árpád-házi Jolánként vagy Magyarországi Jolánként ismerik Lengyelországban IV. Béla leányát,
aki 1827-es boldoggá avatását követően Boldog Jolán
(lengyelül: Błogosławiona Jolenta) néven ismeretes. Ő
1235 körül született, és Jámbor Boleszláv lengyel herceggel kötött házasságából született egyik leánya révén a
későbbi Nagy Lajos magyar király anyai dédanyja lett.
A két Jolán több boldoggal és szenttel is közeli rokonságban volt, hiszen II. András egyik első házasságából származó lánya Szent Erzsébet, IV. Béla további gyermekei
pedig Szent Kinga, Boldog Konstancia és Szent Margit.

Jankovits Katalin Árpád-házi Jolánta/Violant temetkezéséről írt tanulmányaban külön kitért arra, hogy
„Violantnak köszönhető, hogy nagyon korán elterjed
az Ibér-félszigeten féltestvérének, Árpád-házi Szent
Erzsébetnek a kultusza. Erzsébetet 1235-ban avatja IX.Gergely pápa szentté. Okleveles adat áll rendelkezésünkre, hogy 1250. december 24-én Violant királynő Tarragonába utazott, hogy személyesen ellenőrizze féltestvére,

Dobri Imre

SZANDTNER EGON VISSZAEMLÉKEZÉSEI VISEGRÁDRÓL, LEJEGYEZVE 19781979-BEN
mindkét hajózási társaságnak állandó járata volt Budapest és Wien között.

HAJÓFORGALOM
Az első világháború első éveiben, sőt az azt követő kb.
10 évben a dunai személyhajó forgalom igen jelentős volt.
Nagy örömmel tartózkodtunk a késő délutáni órákban a
Dunán, mert komoly látványnak számított az akkor lebonyolódó hajóforgalom.

Közlekedtetett ezeken felül a DDSG „gyorshajójáratot”
Wien és Belgrád között. Úgy emlékszem, hogy ezeket
egészen a 2. világháború kitöréséig fenntartották, és hetente kétszer vagy háromszor közlekedett.

Visegrádnak 3 hajóállomása volt: az MFTR (Magyar
Folyami- és Tengerhajózási Részvénytársaság) állomása a
mai állomás helyén; a DDSG ( Donau Dampfschiffahrts
Gesellschaft) állomása a Mátyás szobor magasságában, és
az átkelő propeller járat állomása, szintén a mai helyén.

Mind a „bécsi” Hajó, mind az „expressz” öt óra tájban
haladt el Visegrád előtt, felfelé pedig ½ 10-10 között. Esténként a Duna parton sétálva a bécsi hajó elhaladása
jelentette a zárórát.
ÁTKELŐ PROPELLEREK.

Az MFTR járatai a Kis-Dunán közlekedtek. A reggeli
hajó Budapestről 8 óra táján indult, 12 felé volt Visegrádon. A déli hajó 14 órakor indult és este 6 óra felé
érkezett Visegrádra. Ezek a járatok Dömösig mentek.
Volt ezen kívül az úgynevezett „kofa hajó”, a fő célja az
áruszállítás volt. Ez de. 11-kor indult felfelé, valamikor
kora délután érkezett és este 10 óra felé indult vissza,
gyümölcstermelő időszakban hosszan rakodva az egyes
állomásokon. A DDSG járatai a nagy Dunán közlekedtek. Ha jól emlékszem, Esztergomig vagy Szobig jártak.
Járatai az MFTR járatai közötti időkben jártak. Úgy emlékszem, hogy édesapám hétfő reggel mindég a DDSG
hajóval ment vissza Budapestre, mert az Visegrádról valamikor hét óra táján indult. E helyi közlekedésen kívül

Ezt a járatot az MFTR mint kötelezettséget tartotta fenn. Állandóan két propellere állt Nagymaroson.
A Szép Ilonka, ez bonyolította le az állandó forgalmat, és a
Kövesd. Ez nyaranta tartalék hajó volt, amely azonban az
esztergomi piaci járatot is teljesítette, hetente kétszer, de
ez volt a téli átkelő hajó. Ilyen szempontból teljesítménye
csodás volt, mert maga a hajótest, vagy ahogy a hajósok
mondják, az edény, a normálisnál sokkal erősebb lemezből készült. Így képes volt erősen zajló jég között is biztonságosan közlekedni. Gyakran előfordult, hogy olykor
fél óra hosszat is küzdött a zajló jégtáblákkal, míg sikerült
átkelnie a Dunán. Ha már a Kövesd sem indult útnak,
azt jelentette, 1-2 napon belül beáll a Duna. Ilyenkor az-
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tán a révészek a jégtáblák között leereszkedtek, a Bergmann –sziget alsó csücskéig, és beállították a Kövesdet
a csatornába. De amint ritkult a jég a Dunán, a révészek
azonnal szolgálatba álltak. Ha valakire, hát őrájuk ráillett
Plutarchos mondása, hogy „Navigare necesse est, vivere
non est necesse” – hajózni szükséges, élni nem. No, de
mindezek ellenére, ezeknek a révészeknek tudomásom
szerint soha nem történt semmi bajuk. A kompátkelés
világostól világosig működött. Persze az akkori max. 3
járművet befogadni tudó fából készült komp egy napon
sem említhető a mai 35 tonnás, vagy talán még nagyobb,
légszekrényes kompokkal.

bácsi a stéges ilyenkor nem is bírta egyedül a munkát,
segítséget kapott. Régen a hajók érkezését a kikötő harangjelzéssel fogadta. A szép csengésű rézharangon a
jelzést 2 erős kongatás vezette be, majd a kongatás üteme
gyorsult, majd két lassú hanggal fejezték be a fogadó
jelzést.

Közzétette,
Kangas Kinga

Vasárnaponként, meleg nyári időben olykor 5-6 hajót is
indítottak Budapestről Visegrád felé. Kutnyánszky Miska

1931 Visegrád egy MFTR vontatóhajóról fényképezve

Forrás: Fortepan (MMK Múzeum)
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METZKER KÁROLY VISSZAEMLÉKEZÉSEI…
FERENCJÓZSEF ÉLETÉBŐL:
A KIRÁLY ÁJTATOSSÁGA VISEGRÁDON

is jöjjön be a kápolnába, ahol azután általuk körülvéve,
közvetlenül közöttük térdelve, ájtatosan hallgatta a szentmisét és végezte ájtatosságát.

A király vallásos ember volt. Egyszer vasárnapon át is itt
tartózkodott Visegrádon.

A szentmise végeztével pár percig még gyönyörködött
a kápolnadombról nyíló szép panorámában, majd
köszönetet mondva a plébánosnak, a jelenlévő nép tiszteletteljes, csendes kíséretében visszament lakására.
Ezen kápolna falába helyezett márvány emléktáblán
Komócsy József szövegezésével a következő feliratú emléksorok láthatók:

A vadászkastéllyal szemben a Duna-parton fogadalmi
kápolna áll, melyet a törököket kiverő Lotharingiai Károly herceg vezetése alatt álló keresztények építettek.
A kápolna építéséről annak bejárata fölött elhelyezett
következő márványtábla emlékezik meg: Diese Mariahilf Kapelle in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts erbaut, 1788 zur Erhaltung für „immerwährende
Zeiten” von der Gemeinde übernommen, wird stets mit
treuer Verpflichtung durch die Nachkommen in gutem Zustande erhalten. Zum Andenken an die Erweiterung und
Verschönerung des Marienhügels im Frühjahr 1873. Das
Pfarramt.

„Hollós Mátyás dicsősége
Nagy Lajosnak fényessége
Hová tűntetek? Szól a Nemtő:
Jó királytok

A dombot a szomszédos kertekből egy éjjelen hordották
össze az ostromló keresztények, s innen lőtték ágyúikkal
a törökök birtokában lévő Salamontornyot. Az ostrom
kezdetén kérték a Boldogságos Szűz Mária segítségét.
Megígérték az Istenanyának, hogy ha sikerül nekik a
törököt Visegrádról kiverni, akkor ezen a dombon Szűz
Mária tiszteletére kápolnát építenek.

Fényt és áldást
Hoz reátok
Itt jár köztetek.”
„Ő Felsége I.Ferenc József Magyarország királyának
ezen kápolnában Portelki Tivadar plébános által szolgáltatott csendes misén való ájtatossága emlékéül.
1894 szeptember 23-án.”

A király ezen történelmi nevezetességű, bájos fogadalmi kápolnában kívánt szentmisét hallgatni.
Mikor belépett a kápolnába, látta, hogy a visegrádi nép
a kápolna körül a dombon helyezkedett el, s a kápolna
belül üres volt. A magyar szent korona viselője iránt
való tiszteletből ugyanis a nép nem foglalt helyet a kicsi kápolnában. A király rögtön intézkedett, hogy a nép

Közreadja:
Kékessy-Herendi Ida

A VISEGRÁDI KŐBÁNYA TÖRTÉNETE

Sz

eretném felidézni a Visegrádi Gordon-féle
kőbányának az ősi történetét. Sajnos nagyon zavaros a története. Ott, ahol őseink dolgoztak éhbérért,
nehéz fizikai munkával keresték kenyerüket. Akkor minden szombaton volt fizetés. Gépi munka nem volt, csak
kézzel lehetett dolgozni.
Most szeretném felsorolni azt a pár kőbányai dolgozót,
akik akkor alkották és vezették a kőbányát. (Sajnos nem
volt sok időm, hogy utána járjak a többi dolgozónak.)

Ferenc, Láng Sebestyén, id. Zeller Mihály, ifj. Zeller Mihály, Rolinek Vince, Hornyos Mihály, Vanek Károly, Nagy
József, Szajcz Ferenc, Kiss Ferenc, Budenszky Ferenc, Herr
Gyula; fékezők: Csernyi Ferenc, Baltringer János, Zeller
András; középső fékezők: Papp Gyula, Hübler Albert, id.
Meszárek József, Nádler József; csilleürítők: Tischler József,
Klemm Ferenc, Friedrich István, Gerstmayer István, Scheili József; kompresszorkezelők: Bergmann János, Hajer
György, Zeller Ferenc; a kőbánya vezetői: Havér Sándor,
Sárosi Bálint, Tóth Dezső, Pintér Lajos, Gyurián Zoltán.

Legelőször is a bányamesterek: Svajda Antal, Zeller
István, Franyó Adorján, Pásztor József, Gyurián Zoltán;
rakodómunkások és csillések: Rolinek István, Szedlacsek

Legaljára leérkező csillék jönnek, amit a kiürítő dolgozók végeztek. De itt csak akkor mehettek át a 11-es
úton a csillék, ha a zászlós hölgy vagy útőr tárcsával
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megengedte és jelzett, hogy szabad az út. Két személy
végezte azt a munkát: Pereszlényi Sándorné (Nusi) és Lark
Józsefné (Lenke).

Volt a kőbányának konyhája is, ahol a munkásoknak
főztek. Itt a vezető Széles Lászlóné volt, főzőasszonyok:
Szedlacsek Gizi, Szedlacsek Magdi, Szedlacsek Rózsi és
Herr Gyuláné (Ani); irodai dolgozók: Havér Sándor, Sáros
Bálint, Tóth Dezső, Magos Ica, Graczár Lujzi, Pintér Lajos.

Az alsó rész több szakaszból állt: a törőből, a zúzóból és
az osztályozóból, ahonnan különféle méretű kövek jöttek
ki. Az alsó részben voltak a műhelyek: lakatos, esztergályos, villanyszerelő és kovács. A törőnek és a zúzónak
volt két beosztott gépésze, akik zsírozták és kezelték a gépeket: Pereszlényi Sándor és Riedl Béla.

Röviden, pár szóban ennyit a visegrádi kőbánya
történetéből, ahol becsületes és tisztességes emberek dolgoztak. Sajnos közülük már nagyon kevesen élnek, de az
utókor tudja meg, hogy milyen volt annak idején egy termelő üzem.

Esztergályos: Sípos Gusztáv; lakatos: Schubauer István,
Zeller Ferenc, Szinay István, Zeller Róbert, kovács: Bohos
József, Vitéz József, Szigeti Lajos.

id. Szinay István

A RÉGI FŐZŐNŐK

A

napokban olvastam egy rendeletet a Visegrádi
Hírekben, hogy hirdet egy szakács állást. Hát olyan dolgokat olvastam, ami megütötte a fülemet. Most
már valóban iskolázott, főiskolai végzettséggel kell rendelkezni, hogy valaki meg tudjon főzni egy levest vagy
főzeléket?

Most a többi főzőnőt is szeretném bemutatni: Szinay
Boris néni, Mayer Sári néni, Trenkó Mici néni,Scheili
Boris néni,Fieszl Annus néni, Pintér Betti néni, Fröhlich
Kati néni, Gercsák Manci, Rencz Ani, Dubniczki Annus néni, Riedl Gáborné, Burgermeister Erzsi néni, Tóth
Gyuláné (Cirmi) és Domoszlai Teri.

Hát, Kedves Olvasó, ez valaha nem így volt! Úgy 40-50
évvel ezelőtt nem volt előírva, hogy van-e szakácsvizsgája, csak az, hogy tudjon főzni és sütni! Nem voltak
vizsgázott szakácsok, csak főzőnők. És ezek a főzőnők
otthonról hozták a főzőtudományukat, amivel sikerrel el
tudták készíteni a napi adagot, bőven meg tudtak ebédelni a gyerekek és a felnőttek.

Elnézést kérek azoktól, akiket kihagytam volna. Most
jutottam oda, hogy ezeket megírjam. Ezek az asszonyok
megérdemlik, hogy emlékezzünk rájuk. Sajnos már kevesen vannak közöttünk, de a többi már rég az égi konyhán főzi a finom falatokat.
Úgy érzem, kötelességem volt e remek főzőasszonyokról
megemlékeznem, hiszen nagyon sokan még ma is emlékeznek arra a sok-sok finom falatra, amit ők főztek
nekünk.

Most szeretném felsorolni az ilyen főzőnőket. Vezető
élelmezésvezető: Vidosits Béláné (Erzsi néni) és Karakas
Károlyné (Marika). Ők az óvoda napközis konyháján
dolgoztak. Segítőik a következők voltak: Neubrandt Ili
néni, Szedlacsek Gizi, Szedlacsek Magdi, Szinay Magdi
és Fröhlich Boris néni.

id. Szinay István

TEJESKÁVÉ TEJSZÍNHABBAL

A

mai gyerekek – legalábbis a nagy részük – szinte beleszületnek a földi jóba. Szerencsére nem kell megvárniuk az év nagyobb ünnepeit, – húsvétot, karácsonyt
– hogy hozzájussanak finom falatokhoz, komolyabb
ajándéktárgyakhoz. A mi családunk mindig kispénzű
volt. Ennek csak egy haszna volt és van: könnyebb megjegyezni valamit, emlékezni valami különlegesre, ami
nem ünnepekhez kötődik.

hajóállomásig vezetett. Bementünk a Pap vendéglő – a
mai Reneszánsz vendéglő – kerthelyiségébe és helyet
foglaltunk egy asztalnál. Nagymamám rendelt – de csak
nekem – egy szelet kuglófot, tejszínhabos tejeskávéval.
(Csak remélni merem, hogy legalább belekóstolt!) Ha a
kuglóf nem is volt számomra ismeretlen, – édesanyám
minden karácsonykor sütött – de a tejszínhab eddig igen.
Életemben ez volt az első alkalom, amikor megtapasztaltam a tejszínhab különleges finomságát. Azóta is kedvenc
édességem.

Az én kis történetem számomra mégis ünnepnek
számít két okból is: először, mert imádott nagymamámhoz, másodszor, mert Visegrádhoz fűz. 1944-ben, féléves
nyaralásom vége felé egy szép napon, sétánk egészen a

Tisztelettel:
Scheili Béla
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PULZUSSZÁM
VSE HÍREK
Tisztelt Visegrádi Lakosok, Kedves Sportbarátok!

millió forint értékben. Tisztelettel kérünk ezért minden
vállalkozót, vagy olyan gazdasági szereplőt, akinek lehetőségében áll a társasági adó terhére támogatást nyújtani az egyesületnek, az tegye meg, hiszen mindannyiunk
közös érdeke a közösségünk számára minél magasabb
szintű sportolási lehetőség megteremtése. Különösen
fontos az utánpótlás számára a folyamatos, színvonalas
edzési és versenyzési lehetőség megteremtése, melyről
Lajos személye biztosít bennünket, aki az elmúlt években
megszokott módon biztosítja az utánpótlás nevelést, és
az egyesület, azon belül is a futball szakosztály megfelelő minőségű eszközökkel, sportfelszerelésekkel történő
ellátását. Ebben fog további segítséget nyújtani az új
műfüves pálya, mely a nagypálya és a parkoló közötti
részen, a nagypálya mögött fog elhelyezkedni.

Az elmúlt hónapok „izgalmasan” alakultak a sportpálya
életében, ami elsősorban annak köszönhető, hogy az árvízvédelmi beruházás korábbi elmaradása, illetve csúszása következtében szükségessé vált a gát eredeti nyomvonalának módosítása. Időközben változtak a vonatkozó
szabályozások, melyek megnövekedett védőtávokat írnak
elő a gát mindkét oldalán és így alakult ki egy olyan új,
számunkra rendkívül kedvezőtlen nyomvonal, melynek
áldozatául esett a meglévő csónakház, a műfüves futballpálya, a strandröplabdapálya és a központi épület mögötti gyakorló pálya.
Ez a váratlan helyzet nehéz körülményeket okozott
valamennyiünknek, különösen a város vezetésének, a
sportpálya üzemeltetőjének, a futball szakosztálynak, és
minden sportolónak, sportolni vágyónak.

Természetesen köszönet illeti városunk képviselő
testületét, aki támogatásával biztosította a pályázaton való
részvétel lehetőségét, és biztosítja az elnyert pályázathoz
szükséges önrészt.

Újra kell gondolni a teljes sportpálya jövőképét, az egyes
funkciók helyeit úgy, hogy az új gát nyomvonal és az azzal járó megnövekedett védőtávolság miatt lecsökkent
területen az elveszett és a jövőben tervezett létesítmények
megkapják új helyüket. Az alábbi rajzon jól látható a
korábban tervezett sárga színű gát és a kialakult új gát
narancs színű nyomvonala, valamint az új gáthoz társuló
sraffozott fenntartási védőtáv, mely nem hasznosítható és
azon létesítmény nem helyezhető el.

Egyesületi terveink között szerepel a meglévő szakosztályaink körének további bővítése. Tervezzük kajak-kenu,
valamint röplabda szakosztályok megalapítását és ezen
sportágak által, egy még szélesebb körű szabadidős, és
akár versenysport lehetőségének biztosítását gyermekeink, valamint a felnőtt lakosság számára.
Buzdítunk mindenkit, hogy olvassa híreinket, tájékozódjon a lehetőségekről, versenyekről és vegyen részt
sportolóként, szurkolóként vagy éppen támogatóként
azért, hogy minél többen tartozzunk az Egyesülethez,
kötődjünk a sportélethez és alkossunk egy jó csapatot.

Azért a sok rossz hír mellé nagyon vágytunk már valami
jóra is, amiről örömmel számolok be. Hosszú előkészület
és számos fáradtság után a sportegyesület elnyerte az idén
3. alkalommal megpályázott, korábban kétszer elutasított
műfüves sportpálya telepítésére vonatkozó pályázatot.
Az érdem többeké, de akiket mindenképpen meg kell
említeni az Szendrey Lajos elnökhelyettes és Eőry Dénes
polgármester, korábbi egyesületi elnök, akik a pályázat többszöri kidolgozásának és a szükséges támogatási
egyeztetéseknek köszönhetően, 3 év munkájával érték
el, hogy gazdagodik településünk egy 22x42m méretű,
univerzális műfűvel ellátott, megvilágított, professzionális műfüves kispályával, mely nagyban segíti a labdarúgó szakosztály munkáját, valamint a rekreációs célú
sportolás lehetőséget. A pálya kivitelezése az egyesület
lebonyolításában fog megvalósulni, tervezetten januári
kezdéssel, márciusi földmunkával és májusi befejezéssel.
Mindezeknek előfeltétele, hogy idén decemberig összegyűjtsük a szükséges TAO támogatásokat, mintegy 18

Sportra fel!

Üdvözlettel,
Lelkes László, elnök
Visegrádi Sportegyesület
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EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)
BESZÁMOLÓ A PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉG JÚLIUS-AUGUSZTUSI PROGRAMJAIRÓL
Örömmel tájékoztatjuk a kedves Visegrádiakat, hogy
elkészült a plébánia melléképületében kialakított közösségi termünk a Magyar Falu Program pályázatán elnyert
összegből. A helyiségek egybenyitásával egy nagyobb
termet alakítottak ki, és egy vizesblokkot építettek hozzá.

Július 31-én a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében Lakitelekre látogattunk. A Gózon Gyula Színház
művészeinek előadásában megtekintettük az Agyigó
című, Szabó Magda életéről szóló színdarabot. Ebéd
után bejártuk a Nemzeti Művelődési Intézet Országos
Központjának tavasszal átadott épületét, sétáltunk a
Hungarikum Liget csodaszép virágos szoborparkjában
és megszemléltük a folyamatosan épülő létesítményeket.

A munkálatok a későbbiekben folytatódnak majd a
tető és a homlokzat felújításával, mert sikerült egy újabb
pályázati támogatást elnyerni.

Ezúton is köszönjük a Nemzeti Művelődési Intézetnek,
hogy díjmentesen részt vehettünk ezen a szép kiránduláson, és élményekben gazdagodva térhettünk haza.

Augusztus első heteiben a hittantáborozó gyerekek
színes, vidám programokkal birtokukba is vették az új
létesítményt.

Augusztus 8-án az Angelico kvartett ifjú művészei (Ott
Annamária hegedű, Dósa Csenge hegedű, Haraszti Violetta brácsa, Papp Henrik cselló) először koncerteztek
templomunkban. Műsorukon többek között Händel,
Haydn, Mozart művei, Ott Rezső átiratai szerepeltek.
Nagyszerű játékukat hallgatva reméljük, hogy máskor is
élvezhetjük az előadásukat.

„Vígadj boldog Pannónia…” címmel Pálmai Árpád
énekművész július 18-án este magyar szentjeink énekes
imádságai közül válogatott egy szép csokorra valót, Szent
István korától kezdődően. Az egyházzenei áhítathoz
kapcsolódóan újabb kori versek is elhangzottak.
A művész énekeket is tanított a hallgatóságnak, együtt
daloltuk a refréneket, végül közös énekléssel zárult a felemelő műsor.
Július 24-én az esős időjárás miatt a templomban figyelhettük Mirkó királyfi hősies küzdelmeit, aki végül kiszabadította az elrabolt királykisasszonyt, és elnyerte a kezét.
A Magyar Népmese Színház művészei a gyerekeket is
bevonták a közös éneklésbe, meseszövésbe.
Július 25-én a Somogyi Vonósnégyes (Somogyi Péter
hegedű, Lendvai György hegedű, Tóth Balázs brácsa,
Pólus László gordonka) valamint Csizmadia Ilona oboaművész Mozart és Beethoven hangversenye adott felejthetetlen zenei élményt a szépszámú hallgatóságnak.
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SZEPTEMBERI PROGRAMOK AZ ÚJ KÖZÖSSÉGI
TEREMBEN:

Péntekenként 16-17 óráig pingpongozásra, közös
játékra várjuk a gyerekeket, fiatalokat.

Szeptember 8-tól keddenként 16:30-tól 17:10-ig Suttogó
foglalkozásra, éneklésre, játékra várja Balázs Marietta az
édesanyákat és a 3 év alatti gyermekeket.

A TEMPLOMBAN:
Szeptember 12-én szombaton 19 órakor Petrás Mária
népdalénekes Mária-énekeket, és az egyházi ünnepekhez
kapcsolódó énekeket énekel.

Szerdánként 18 órától tartja a próbáit templomunk
énekkara, szeretettel várják az énekelni szerető új tagokat.

Szeptember 20-án vasárnap 9 órakor Veni Sankte- Jöjj
Szentlélek, tanévkezdő gitáros mise.

Szeptember 17-én, csütörtökön 18 órától Huba Judit
gyógypedagógus-logopédus, főiskolai adjunktus 5 részből álló előadássorozata kezdődik „Ép és eltérő fejlődés
az iskolaérettség szempontjából” címmel. Szeretettel várjuk a szülőket.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a programokra,
amelyekről a plakátokon, és a plébánia facebook oldalán is tájékozódhatnak.
Szabóné Mayer Katalin

NOÉ BÁRKÁJA ÖKUMENIKUS HITTANTÁBOR
Plébániánkon 2020. augusztus 3. és 8. között került sor a
Noé bárkája elnevezésű ökumenikus, napközis hittantábor megtartására. A táborozó 18 katolikus és református
gyerek és a 3 táborvezető felnőtt „lakhatta be” először a
plébánia új közösségi házát. A gyerekek pillanatok alatt
otthon érezték magukat a régi kis szobákból egybenyitott
hatalmas térben és örömmel vették birtokba a Magyar
Falu Program eszközpályázatán nyert, állami támogatásból vásárolt pingpongasztalokat, kosárpalánkot, labdákat
és tollasütőket.

Visegrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület készült számunkra „meglepetésprogrammal”. Felnőtteket és gyerekeket
egyaránt lenyűgözött Szabolcs és Balázs bemutatója.
Rengeteg eszközt vehettek kézbe a gyerekek és közben
észrevétlen megtanulták azt is, mi a teendő baj vagy baleset esetén.
Csütörtökön túráztunk egy nagyot az Apátkúti völgyben. A kirándulásra Tibor atya is csatlakozott hozzánk.
Menet közben vízre tettük és kipróbáltuk a tutajokat.
Mókásra sikeredett a verseny, mert azon a részen, ahol
letáboroztunk, alig volt áramlat a patakban. A gyerekek
kézzel, lábbal, bottal, kővel, tüdővel próbálták száguldásra bírni csiga lassan mozgó hajóikat. Nagyokat szurkoltunk, sokat nevettünk és vastaps kísérte az első befutókat.
Pénteken már csak a bárka befejezésével foglalkoztunk
és az esti programra készültünk, meghívtuk ugyanis
a szülőket, hogy előadjuk nekik Noé történetét. Amíg
mi készülődtünk a szülők felállították a sátrainkat,
mert ezen az éjszakán, aki szeretett volna, ott alhatott a
plébániakertben. Este 8 órára mindennel elkészültünk és
Tibor atya vendégszereplésével előadtuk Noé történetét
és a táborindulót. A lelkes közönség nagyon élvezte az
előadást és vastapssal jutalmazta a szereplőket. Ezután
egy kis vacsora majd közös játék következett. Kilenckor elbúcsúztunk a szülőktől és tábortüzet gyújtottunk.
A tűz körül ülve átbeszélgettük tábori élményeinket és
mindenki elmesélte, mit tanult Noétól, miben szeretne
rá hasonlítani. Közös ima után mindenki lefeküdt aludni, őrök vigyázták az álmunkat és a tábortüzet. Reggel, a
közös reggelit követően, összepakoltunk, majd a szülők
segítettek lebontani a sátrakat és rendbe tenni a közösségi házat. Élményekben gazdag és eredményes táborozást
tudhatunk magunk mögött.

A tábor témájának Noé történetét választottuk, aki egy
rossz világban is ember tudott maradni, és rendíthetetlen hitről tett tanúbizonyságot. Szerettünk volna ebből
megismertetni és átadni valamit a gyerekeknek. A tábor ideje alatt minden nap foglalkoztunk egy kicsit Noé
történetével és ezt egy lapbookban örökítettük meg,
amelyet a tábor végén mindenki hazavihetett magával.
Lischka Zoltán felügyeletével egész héten folyamatosan építettük a bárkánkat, amelybe pénteken be is lehetett szállni. A bárkába, akárcsak Noé, magunkkal vittük a kartonpapírból kivágott állatainkat. Vaik Mónika
segítségével minden gyereknek lett korhű ruhája, magunk festettük meg hozzá az anyagokat, a lányok ékszereket is készítettek. Megtanultunk egy Noéról szóló dalt
is, ez lett a táborindulónk.
Kedden és szerdán ellátogattak hozzánk Dániel Réka
és Kerekes Pálma népi iparművészek. Szőttünk, fontunk, nemezeltünk és közben rengeteget tanultunk az
alapanyagokról. Gyönyörű alkotások születtek. Kedd
délután Izsák Márton segítségével kis tutajokat barkácsoltak a gyerekek, amiket ki is festettünk. Marci gondosan előkészítette a faanyagot, így a kisebbek is saját
maguk szögelhették össze a hajójukat. Szerda délután a
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Köszönjük a szülőknek a közösségi ház kitakarítását,
az eszközök összeszerelést és előkészítését a táborra, köszönjük a segítséget a sátrak felállításában és lebontásában, valamint a tábor utáni takarításban. Köszönjük a süteményeket, a palacsintát és a bele való tölteléket.
Köszönjük a „Gameszos fiúk” segítségét a székek és

padok pakolásában és köszönjük a városi konyhának
a finom ebédeket. Külön köszönjük a hívek támogató
imáit, amelyek végig kísértek minket az egész tábor alatt.
Vaik Mónika, dr. Vaik Dóra és Lischka Zoltán
táborvezetők

Készülnek a tutajok

Tűzoltó-foglalkozás

Noé bárkája

24

KIKIÁLTÓ
KISFALUDY PÁLYÁZAT
A magyar Miniszterelnökség a Kisfaludy Fejlesztési Programon keresztül pályázatot írt ki kis szállásadók
számára. A pályázatban lehetőség nyílt a magán- és kis
szálláshelyek részére, felújításra és fejlesztésre. Nagyon
régóta vártunk erre, hiszen ennek a szektornak is égetően
szüksége van a pályázati forrásokra. A szobánként
1.000.000 forintos támogatás lehetőséget nyújt bútor
cserére, fürdőszoba felújításra és egyéb modernizálásra. Óriási segítséget jelent a sikeres pályázóknak, hogy
még az ősz és a tél folyamán elkészülhetnek a tervezett

és a pályázat által finanszírozott felújításokkal; és így a
tavaszi szezont megújulva kezdhetik meg. Ez a pályázat
nagyon sokat segít a versenyképesség megőrzésében és a
hosszútávú fentarthatóság biztosításában.
Nagy örömmel jelenthetjük, hogy Visegrádról 26
magánszállás részesült összesen 67.000.000 forint
támogatásban. Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Cseke László
TDM elnök

Fotó: Schandl Lóránt

Ébredő Visegrád II.
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BÚCSÚ BÁNÓ LÁSZLÓTÓL

2020.

március 20-án, a korona vírus miatt,
Bánó László hamvait csak a felesége és
három lánya, valamint Tibor és Csaba atya kísérhette
utolsó útjára. Az utolsó úton csak ők voltak vele? Vele,
a nagy közösség építővel, a nagy útépítővel. Ezért írtam
a szobámból, hogy Pannika, Zsófi, Panni és Rita, veletek
voltunk. Együtt voltunk mind azokkal is, akik szívük
szerint ott álltak volna a visegrádi temetőben. A tiszteletadás, emlékezés mécseseit otthon gyújtottuk meg és
csendben imádkoztunk. Laci, barátok voltunk és azok
is maradunk, – most már végérvényesen. Ezért vagyok
elfogult. Ezért vállalom az elfogultságot.

Az általad szervezett hazai és határon túli tanulmányútjaidon tapasztalhattuk ezt. Szlovénia, Horvátország,
Ausztria, Kárpátalja emlékei kitörölhetetlenül bennünk
élnek. De Szigetközi, Kisalföldi, Kecskeméti, Ópusztaszeri útjaid is feledhetetlenek maradnak.
Ugyanezzel a szenvedéllyel fogadtad és szervezted a
hozzánk, térségünkbe érkező társ csoportok útjait is.
Éltetted a kapcsolatot a rokon szakmát képviselő Dorogi
Bányászok csoportjával is.
Soproni egyetemisták, erdész-technikus jelöltek is hálás
szívvel emlékeznek az általad szervezett dunakanyari tanulmányutakra.

Ahogy Áprily Lajos írja szívszorító versében, így vagyok
ezzel én is:

Egy példát a sok közül: negyedéves erdőmérnök hallgatóknak mutattad be a Börzsönyben, az általatok épített
erdészeti főfeltáró utat. Tábortüzes vacsoránál, amikor
megtudtad, hogy testületileg másnap Aradra készülnek a
vértanúkra, október hatodikára emlékezni, támogatásul
az útjuk költségét teremtetted elő.

„Eltávoztál – mint aki hegyre ment,
s nem hallja már a völgyek bús neszét.
Sirassalak? Sugaras csendedet
mért árnyékolja búcsúzó beszéd?

Népszerűségednek köszönhetted, hogy megválasztottak az Egyesület főtitkár helyettesének.

A hősi gyásszal hogy köszöntselek
én, élni induló: Áve, Halott –

Ebben a pozíciódban elfogadtattad az elnökséggel és
a választmánnyal, hogy készíttesse el az Egyesület zászlóját. Megkaptad a nagyszerű feladatot az elkészítésre
és avatására, szentelésére. Azóta, évente magasra emelik, meglengetik erdészeti vándorgyűléseken. Fiatal
kollégáink nem ismerik ennek a zászlónak a felszentelési
ceremóniáját, történetét, amit Te szerveztél és másodpercre dolgoztál ki az 1991-es soproni vándorgyűlésre.

mikor lelkemben még a szörnyű súly:
csendet parancsoló ravatalod.
Viszlek magammal, mindig, mindenütt.
Viszem a szenvedést, viszem a dalt…”
1982-ben, Visegrádra kerülésemkor kötöttünk
barátságot, fonódtak össze gyökereink. Három évvel
később már számomra és sokak számára törzset növesztettél.

Reményik Sándor írja versében:
„Új zászló leng most itt közöttetek,

Az erdőgazdaság építésvezetőjeként lettél az Országos
Erdészeti Egyesület Visegrádi Helyi Csoportjának titkára. Csoportunkból olyan közösséget kovácsoltál, ami
talán az akkori Egyesület legjobbjai közé tartozott. A Te
alaposságoddal, olyan tanulmányutakat szerveztél, ami
átívelt a szakmánkon. Felismerted, hogy az erdész, –
családi háttér nélkül, – nem lesz hivatásszerető.

Senki ellen, - csak magatok miatt.
………………………………
Ez a zászló nem fog lobogni már
Se vár fokán, se sáncárok felett.
Egyet jelent: a gyűlölet erős,
De mégis erősebb a szeretet.”

A „Lombokból” csak néhány levelet helyezek ide:
Arra törekedtél, hogy ne csak az erdővel, de a teremtett
világgal és épített környezetünkkel is együtt lélegezzünk.
Arra törekedtél, hogy közben a „selmeci szellem”, és a
magyarságtudat is erősödjön bennünk. Tetted ezt olyan
hittel, amiben megvallottad a keresztény szellemiséged is.

Ez a szeretet országos tiszteletté vált általad.
A nyolcvanas évek közepén Te kezdeményezted:
örökítsük meg szakmánk jeles erdészeink életét, portréit
kezdetben még videó felvételekként. Ezekből a felvételek-
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ből a Pápai házaspár formált írott könyveket „Gyökerek
és lombok” címmel. Húsz évvel ezelőtt, 2000-ben indult
el és a 12. kötet után zárult le a sorozat. A kötetek kiadását jelentős összeggel támogatta az Utilis Kft, aminek
ügyvezető tulajdonosa lettél.

Fiatal erdőmérnök korodtól Visegrádon laktál, éltél.
Családot is itt alapítottál. Olyan kapcsolatokat alakítottál
ki, olyan barátságokat kötöttél, amiben az EMBER volt a
főszereplő.
Visegrád városát, amikor csak tehetted támogattad. A
plébánia templom felújításához is önzetlen és szép anyagi
támogatást nyújtott a céged. 2019 szeptemberében, már
betegséged előjeleivel, adtátok át a városnak, lakosainak
ünnepélyes keretek között a fiatal Görgey Artúrt ábrázoló
bronz mellszobrot. Méltán kaptad meg Visegrád város
Díszpolgára címet. A gyertyát mindig két végén égetted.
A fa koronája hónapokig sápadozott. A „lomb” február
25-én végképpen lehullt. Többször küzdöttél komoly
betegségekkel, amíg az Úr magához nem szólított, hogy
pihenj meg végre. Most már Pál apostol Timóteushoz írt
második levelével együtt mondhatod: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, hitemet megtartottam.”

Egy másik nagy ötleted, ami átlépte az erdészeti ágazatot és azt bizonyítja, hogy mennyire egyetemes volt
magyarságtudatod. Az államiságunk ezer esztendejének
tiszteletére, erdészek támogatásával jelent meg a közel
ötszáz oldalas nagy mű, a Grétsy László által szerkesztett
„A mi nyelvünk – Íróink és költőink a magyar nyelvről”
című kötet. Erdészeti Egyesületünk vállalta a könyv megjelentetéséhez a sok-sok támogató adományának összegyűjtését. Grétsy professzor felkérése és a kötet megjelenéséig, a jeles professzorral való kapcsolattartás is a
Te vállad terhelte.
Egyesületünk, kimagasló elhivatottságodat Bedő Albert
emlékéremmel díjazta.

Hány alkalommal szerveztél barátaidnak, szeretteidnek ünnepélyesen felemelő, máig emlékezetes temetést,
búcsúztatót. A Tied úgy lett az, hogy lélekben, gondolatban sokan, nagyon sokan voltunk ott melletted.

Már a sikeresen működő, általad létrehozott Utilis Kft-t vezetted, amikor régi nagy útjaidat felidézve
Észak-Erdélybe szerveztél egy olyan nagyszerű tanulmányutat, amivel felelevenítetted egyesületi múltadat.
Hálás szívvel gondolok most is rá.

Laci! Féltettél bennünket a fertőzés lehetősége miatt,
ahogy Családod közvetítette vélhető akaratodat.

Zarándokútjaidról csak hírből hallottam. Az egyik
ilyen zarándok utatokról Rómából hazatérve, az első
világháború olasz és osztrák-magyar nagy, küzdelmes
ütközeteinek színterét is meglátogattátok. Úgy emlékeztél egy történelmi és irodalmi hanganyag összeállításával
„Doberdó” címmel, ami élővé tette zarándoktársaidnak a
nagy háborút.

A járványos vészhelyzet múlásával, – remélhetőleg 2020.
szeptember első felében, – születésnapod környékén szeretnénk összejönni és emlékezni életedre, munkásságodra.
Adjon a jó Isten most már békességet, nyugalmat.
Kertész József

Fotó: Greguss Tamás

Dunakanyari látkép
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ÖKO-AGORA
AZ AUTÓS TERHELÉS SZABÁLYOZÁSA AZ APÁTKÚTI-VÖLGYBEN
A Pilisi Parkerdő területén jelen lévő évi 25 millió látogató elsősorban a frekventált kirándulóhelyeken és
környékükön eredményez – főképp hétvégente – kritikus természeti terhelést. Ezt a terhelést mérsékelni,
szabályozni kell, egyrészt azzal, hogy a kirándulók
újabb, kevésbé ismert célpontokat fedeznek fel, másrészt olyan infrastrukturális fejlesztésekkel, mint amilyen az Apátkúti parkolóé.

mentes fizetőeszközzel. A parkolóhelyek elrendezését a
kerékpáros közlekedés figyelembevételével alakítják ki.
A kivitelezés augusztus elején kezdődik, várhatóan szeptember elejéig tart.
Mire fordítja a Parkerdő a parkolási díjakat?
A fizetős parkolási szolgáltatásból befolyó árbevétel
olyan, a terület karbantartásával kapcsolatos feladatokra
fordítható, amelyek elvégzését jelenleg a Pilisi Parkerdő
kizárólag saját, erdőgazdálkodásból származó forrásaiból
finanszírozza.

Aki kirándulószezonban, hétvégén a frissen felújított Apátkúti-tavat, a Bertényi Miklós Fűvészkertet, a
Telgárthy-rétet, az Ördögmalom-vízesést vagy a Kaán
Károly-forrást választja a Pilisi Parkerdő gyönyörű
helyszínei közül, jó idő esetén valószínűleg a fővárosi bevásárlóközpontok péntek délutáni parkolóképével
találkozik. Autó autó hátán, hely sehol, tülekedés, sokan
pedig a nagy nehezen leparkolt kocsiktól pár méterre,
a Telgárthy-réten telepednek le piknikezni, számukra
egy nehéz parkolás, néhány lépés séta és a zsúfolt
réten leterített pléd adja meg a hétvégi természetjárás
élményét. Egy-egy ilyen hétvége után a Telgárthy-rét és
az Apátkúti-völgyben kialakított parkoló úgy fest, akár
a fesztiválhelyszínek zárás után: ételmaradék, otthagyott
lufik, műanyagpalackok, keréknyomok mindenütt.

Az egyre növekvő turizmus azonban mind több és
több karbantartási ráfordítást igényel. E feladatok közül
kiemelt jelentőségű a hulladékkezelés és a Telgárthy-rét
hatalmas látogatottsága miatt indokolt nyilvános erdei
illemhely működtetése, de a fizetős parkolással teremthető meg a tűzrakóhelyek, pad-asztal garnitúrák,
egyéb közjóléti berendezések fenntartási költsége, továbbá a rendszeres kaszálások és az erdei játszótér üzemeltetésének forrása is.
A Pilisi Parkerdő reményei szerint az apátkúti fizetős
parkoló elindítása jelentős és a Parkerdő látogatói
számára is érzékelhető lépés a jelenleginél rendezettebb
és fenntarthatóbb visegrádi turisztikai környezet megvalósítása felé.

A Pilisi Parkerdő a fenntartható erdőgazdálkodásban és a fenntartható erdei turizmus megvalósításában
elkötelezett. Ez utóbbi fontos eleme, hogy az erdőt látogatók létszáma és magatartása összeegyeztethető legyen
az erdei élővilág érdekeivel, hiszen az erdőben mégiscsak
mi, emberek vagyunk a vendégek, a vadon élő növények
és állatok pedig az erdő lakói.

Hogyan érinti a fejlesztés a Visegrád lakosokat?
A Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója és Visegrád Város
polgármestere több alkalommal is egyeztetett az Apátkúti-völgyben zajló forgalomszabályozás kapcsán, melynek eredményeképpen az erdőgazdaság a helyi lakosok
részére a gépjárművel történő behajtást továbbra is biztosítani kívánja a Telgárthy-rétig, az előzetes tervek szerint
jelképes, évi 2.000 Ft-ért gépjárművenként. A rendszámot
a visegrádiak a Parkerdőnél tudják majd regisztráltatni.
A pontos folyamatról szóló tájékoztatást várhatóan szeptember elején, még jóval a rendszer élesítése előtt adja át
az erdőgazdaság az önkormányzat részére. A Kaán-forráshoz a behajtás továbbra is engedélyköteles, viszont
az engedélyt kiváltóknak nem kell külön díjat fizetniük
a regisztrációért. Az önkormányzat további lépéseket
tervez az autós forgalom csökkentésére és a parkolási
problémák felszámolására a város belterületén, a helyi
lakosság nyugalmának biztosítása érdekében.

Az Apátkúti-völgyben található parkoló fizetőssé tétele
2020 szeptemberétől elsősorban a fenntartható erdei turizmus megvalósításának egyik eszköze. Egyrészt szabályozza, mérsékeli az Apátkúti-völgy és a Telgárthy-rét
terhelését, másrészt a fizetős szolgáltatásból befolyó árbevétel forrást biztosít a terület gondozására, folyamatos
tisztítására, karbantartására.
A Pilisi Parkerdő a napi parkolási díj összegét mindössze
1.000 forintban határozta meg, amely bármilyen városi
parkolással összehasonlítva is alacsony ár.
De miről is van szó pontosan?
Apátkúton egy 95 férőhelyes parkoló várja majd a területrendezés után a látogatókat, amelyben behajtás közben,
érintés nélkül lehet fizetni, kártyával vagy egyéb, érintés-

Pilisi Parkerdő Zrt.
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VISEGRÁDI ÍZEK
BUNDÁZOTT, VADDISZNÓPÖRKÖLTTEL TÖLTÖTT PAPRIKA

A

vaddisznó vagy szarvas húsdarabokat ujjpercnyi vagy akár apróbb darabokra is vágjuk, majd
főzzünk belőle nagyon rövid lével pörköltet ki-ki a saját
ízlésének, szokásának megfelelően.

Paprikánkét egy-egy közepes kockákra darabolt burgonyát sós vízben főzzünk omlósra, majd kevés vajjal és
tejjel keverjük simára.
Hosszába kettévágott bundázott töltött paprika, burgonyapürével és savanyúsággal, gusztusosan mutat a
tányéron.

Készítsünk elő néhány Tv paprikát óvatosan, hogy ne
repedjen késsel, csumázzuk ki és a magokat rázzuk ki
belőle. Egyenként keményre töltsük meg a kihűlt pörkölttel, majd egy füstölt szalonna szeletkével zárjuk le a paprika nyílását, hogy sütés közben a szaft ne szivárogjon
ki. A töltött paprikákat kézzel vékonyan olajozzuk be és
lisztbe, felvert tojásba, és zsemlemorzsába alaposan forgassunk meg (panírozzuk), ügyelve, hogy a panír mindenütt egyenletes legyen. Sercegősre felforrósított olajba
először a nyílásokkal lefelé, majd elfektetve néhányszor
meghengergetve, süssük arany barnára.

Ezt az ételt a Visegrádiak is kóstolhatták a pár évvel ezelőtti Gasztro Fesztiválon a Kovács-Kert Étterem
standjánál!

Kovács Gábor
Kovács-Kert Étterem

Forrás: sokszinuvidek.24.hu
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OLVASS, HOGY LÁSS
A DUNAKANYAR KALANDKÖNYVE

K

pedig külön ötleteket nyújt a települések és kirándulóhelyek legpraktikusabb megközelítési lehetőségiről.

önyvajánló sorozatunkban most egy minden korosztálynak szóló, kiemelkedően olvasmányos és
részletgazdag túrakönyvet mutatunk be. Balogh Tamás
magyarországi tájegységekről szóló könysorozatának
harmadik kötete a Dunakanyar kalandkönyve, mely
tágabb térségünk kirándulóhelyeit ismerteti személyes
élményekkel fűszerezve.

A Dunakanyar térségét valóban tágan tárgyalja, a
vízi túrák között olvashatunk a Garam és az Ipoly lehetőségeiről is, a települések leírását Párkánnyal kezdi,
de Nyugat felé Kesztölc környéki, északra pedig Bernecebaráti kirándulásokra is elkalauzol. A Duna bal partján
Vácig vezet bennünket, a jobb parton Esztergomtól Kisorosziig tart az utunk. A hegységek között bemutatja a Pilis nyugati és északkeleti oldalát, a Visegrádi-hegység és a
Börzsöny látnivalóit és útvonalait. A számtalan túraötletet között családbarát kiruccanásokat, folyó menti sétát,
kenutúrát, élménybringás útvonalat, tájfutást vagy hegyi
kirándulást éppúgy találunk, mint gasztronómiai ajánlót, hogy hol mit érdemes esetleg megkóstolnunk. És
rengeteg apró csodát, igazi meglepetést és felfedeznivalót kínál, mint a Táti szigetek, vagy a Hirsch-obeliszk
és szirtje, esetleg a Kesztölc feletti sziklákon átvezető
Postás túra. Külön fejezetet szentel még a bányászatnak,
a Pálosoknak és a térség kisvasutainak is.

A szerző saját kiadásban jelenteti meg túravezető
kalandkönyveit a BABOR Kreatív Stúdió gondozásában.
2015 óta elérhető a Káli-medence, Mátra és a Bükk, a
Tátra, valamint a Dunazug régiójába vezető kötetei. Jelenleg a Duna kalandkönyvén dolgozik, ami a forrásvidéktől
Budapestig kíséri majd végig az utazókat, illetve egy, a
Budai-hegységet bejáró kötetet is tervez kiadni. Könyvei
nem csak praktikusságukkal és érdekességeikkel tűnnek
ki a megszokott közhelyes útikönyvek sorából, hanem
megkapó személyességükkel is: igazi „élménynaplóként”
írta meg őket, és a leírásokat számtalan saját emlékkel,
vagy akár szépirodalmi idézetettel gazdagította, valamint
gyermekkori vagy közelmúltbeli útjainak régi-új családi
fotóival is illusztrálta.

Szívből ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, hogy Balogh Tamás szavai nyomán megtapasztalja, a Dunakanyarban „pár órás különbséggel élhetjük át a magashegyi túrák hűvösét, a lefelé csordogáló patakok zenéjét
és a napsütötte kis szigeteken való napozás vagy éppen a
kenuval tovasiklás élményét.”

A könyv elején minden évszakra kapunk kirándulási
tanácsokat, milyen felszerelelésre lenne szükségünk egy
téli túrán, vagy mely hegyoldalak a legalkalmasabbak
egy tavaszi barangolásra. Közben a lehető legszélesebb
közönséghez szól, a tömegközlekedőktől az autósokon át
a hajóval vagy akár kenuval érkezőkig, a kerékpározóknak

Dobri Imre
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Gyerekek!

a 7-8. osztályosoknak Wéber Anikó: El fogsz tűnni
című művét kell elolvasniuk és a hozzá tartozó feladatlapot kitölteniük. Korosztályonként az első három helyezett jutalomban részesül. Szeretettel várom munkáitokat
sok sikert kívánva hozzá!

A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár olvasópályázatot hirdet 2020. szeptember 7. (hétfő) és október 6. (kedd) között. Eredményhirdetés október 7-én
lesz 17 órakor a könyvtárban.
A 2-3. osztályosoknak Finy Petra: Milu az olimpián,
a 4-6. osztályosoknak Astrid Lindgren: Harisnyás Pippi
hajóra száll,

Kotz Eszter könyvtáros

Új könyveink

Gyerekeknek:

Gallo, Max: Caesar

Csapody Kinga: Irány a Dunakanyar

Girard, Bernard: A google-modell. A menedzsment forradalma

Fiala Borcsa: Balatoni nyomozás

Hyeonseo, Lee-John, David: A lány hét névvel

Gimesi Dóra: Csomótündér

Illyés Gyula: Atlantisz sorsára jutottunk

Gimesi Dóra: Időfutár 7. Az ellopott időgép

Irving, John: Garp szerint a világ

Gimesi Dóra: Időfutár 8. A visszazökkent idő

Kézikönyv a Bibliához

Lackfi János: Paradicsomleves betűtésztával

King, Stephen: Intézet

Pásztohy Panka: Pitypang születésnapja

Nesbo, Jo: Vér a havon

Felnőtteknek:

Nyáry Krisztián: Életemnél is jobban

Aiken, Johann: Lady Catherine nyakéke

Owens, Deila: Ahol a folyami rákok énekelnek

Bartis Attila: A kéklő pára

Pearse, Lesley: Titkok utcája

Christie, Agatha: Balhüvelykem bizsereg

Térey János: A Legkisebb Jégkorszak

Follett, Ken: A Tűzoszlop

Várkonyi Zsuzsa, F.: Férfiidők lányregénye

Fotó: Schandl Lóránt

KRESZ Park
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MEGHÍVÓK
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI 2020
"A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma tisztelettel meghívja Önöket a Kulturális Örökség Napjai keretében a visegrádi Sibrik-dombra, ahol 2020. szeptember 19-én, szombaton 10 órakor "A késő római erőd és a középkori
ispánsági vár legújabb kutatási eredményei" címmel Boruzs Katalin régész tart helyszíni szakvezetést és beszámolót."

MEGHÍVÓ - EINLADUNG
Szeptember 13-án vasárnap délelőtt 10 órakor a Visegrádi Német nemzetiségi Önkormányzat szeretettel várja kedves
vendégeit a hagyományőrző Mária-kápolnai búcsúra, misére. A pandémiára tekintettel idén a megvendégeléstől el
kell tekintenünk.

KEDVES VISEGRÁDIAK!
A 2020. évi QUADRIBURGIUM JÁTÉKOK SZEPTEMBER 5-ÉN, 17 ÓRAKOR
a Rendezvénytéren kerül bemutatásra.
A szereplők felvonulása és az áldozatbemutatás után kezdődik a római kavalkád.
Idén megismerkedhetnek a hetvenkedő legionáriussal, aki elmondja hihetetlen hőstetteit.
Gladiátorok, akik élnek halnak a küzdelemért
A római katona egy napja
Megkóstolhatják a római katonák ételeit

Lesz fegyverbemutató, kézműves foglalkozások, játék és pénzverés,
kiállítás a Dunakanyar római koráról.
A műsorban fellépnek a Familia Gladiatoria, a Legio II. Adiutrix és Legio Leonum, valamint a Soproni Sándor
Egyesület tagjai vendégművészekkel.
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A Mátyás Király Művelődési ház
szeretettel hív minden gyereket és felnőttet

A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit
szeptember 19-én szombaton 19 órára
a római katolikus plébániatemplomba

szeptember 6-án vasárnap 16 órától
a Rendezvény téren
tartandó

Az Ars Sacra Fesztivál zárónapján

GYEREK DÉLUTÁNRA

Haramza László

A sok játékról a Petimi színház gondoskodik,
a Visegrádi Önkéntes Tűzoltók játékos tűzoltó verseny szerveznek, de megismerkedhetnek a résztvevők
a tűzoltó autókkal és eszközökkel is.
A programot 18 órától a szekszárdi Holló együttes
koncertje zárja

operaénekes
koncertjére
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hívja Visegrád lakosságát
2020. szeptember 27-én, vasárnap 17 órára
a Rendezvénytérre
egy rendhagyó

MEGHÍVÓ

B O R N A Pagyarok
RA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA
A VÁROS POLGÁRAIT

Visegrádon
században
Lesz bor-,aés18.
sajtkóstoló,
zsíros kenyér és mulatság.
A helyi csoportok fellépése után

A VÁROSHÁZA UDVARÁN
2020. SZEPTEMBER 12-ÉN, SZOMBATON

19 órától

17 ÓRÁTÓL MEGRENDEZENDŐ

Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról

VÁROSI ÜNNEPSÉGRE,

a dunabogdányi Fakult egyesület
előadása

MELYNEK KERETÉBEN ÁTADJUK
A VÁROS KITÜNTETÉSEIT

Mindenkit szeretettel várunk!

A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit,
INGYENES KERÁMIA SZAKKÖR!!!

2020. szeptember 25-én pénteken 18 órára
a Királyi Palotába

Szeptember 18-tól újra minden pénteken 17 órától
szeretettel várok mindenkit
a művelődési házban.

Kováts István:
Németek és magyarok

Visegrádon a 18. században

GYERE EL, PRÓBÁLD KI
MILYEN AZ AGYAGGAL JÁTSZANI.

című kötetének bemutatójára

Érd.: 06-20/5454-788
Králik Liza

A program ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!
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2020. SZEPTEMBER
A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit,
gyerekeket és felnőtteket egyaránt

2020. szeptember 26-án szombaton
15-19 óráig a művelődési házba egy

Családi Játszódélutánra
Most is mint minden alkalommal
közel száz játékból választhatják ki a jelen lévők,
hogy mit próbálnának ki!
A játékot Horváth Zoltán játékmester
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja.
A program ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Egy fa a patak partján

Fotó: Schandl Lóránt

Mindenkit szeretettel várunk!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A járványhelyzetből adódó esetleges változások miatt kérjük, figyelje a város honlapját!

Fotó: Greguss Tamás

A Bertényi Miklós Füvészkert bejárata

34

SZEPTEMBERI MOZIMŰSOR
Belépőjegy: 1.000,- Ft, Kedvezményes jegy: 700,- Ft (18 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!
Szeptember 3. csütörtök, 18:00

A MÁSIK BÁRÁNY
feliratos, ír-belga-amerikai horror-dráma, 97’, 2019
Rendező: Malgorzata Szumowska
Főszereplők: Raffey Cassidy, Michiel Huisman
Selah, a kamaszlány egy eldugott női szektában nőtt fel. A
szekta vezetője a Pásztor, aki a rituális kultusz jegyében uralja
a csoport tagjait: egyszerre védelmezőjük, tanáruk, és szeretőjük. A vezető éveken át bizarr rendben gyűjtötte maga köré a
nőket: többségük a felesége, vagy a lánya. Selah elvakultan
hisz a férfinek, aki kitünteti figyelmével a tiszta és érintetlen
lányt. A nővé érés küszöbén azonban elkerülhetetlen az ő feleséggé válása is. A lányt sötét víziók kezdik gyötörni, lassan
megkérdőjelezi a hitét és a világa brutálisan hullik darabokra.
Szeptember 4. péntek, 17:00

A MÁSIK BÁRÁNY
feliratos, ír-belga-amerikai horror-dráma, 97’, 2019
Szeptember 4. péntek, 19:15

Egy csapat ifjú mutánst pszichiátriai megfigyelés céljából
tartanak bent egy a világtól elzárt kórházban. Amikor új mutációs képességeiket és barátságukat is próbatétel elé állító, különös dolgok történnek, a fiatalok elszánt küzdelembe kezdenek, hogy élve kijussanak.
Szeptember 10. csütörtök, 18:00

ÍGÉREM, HOGY VISSZATÉREK
szinkronizált, francia-német dráma, 107’, 2019
Rendező: Alice Winocour
Főszereplők: Eva Green, Matt Dillon, Sandra Hüller
Sarah az egyetlen női tagja az európai űrprogramnak, ami
rengeteg idejét veszi el. Egyedül neveli nyolcéves lányát és
bűntudata van, hogy nem tölt több időt a gyerekével. Az anyalánya kapcsolat újabb válságba jut, amikor Sarah-t beválasztják egy egyéves űrutazásba, a Proxima küldetésbe. Sarah látszólag megoldhatatlan válaszút előtt áll: imádott gyerekét egy
évre hátrahagyja, és élete álmát megvalósítva a karrierjét válassza, vagy lemondjon mindenről és maradjon a kislányával?

PALM SPRINGS

Szeptember 11. péntek, 17:00

szinkronizált, amerikai romantikus vígjáték, 90’, 2020
Rendező: Max Barbakow
Főszereplők: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons
A szakítófélben lévő Nyles napról-napra elkíséri barátnőjét egy
Palm Springs-i esküvőre. Ugyanarra. Nyles ugyanis időhurokba került, és mindig ugyanaz a nap ismétlődik az életében. Az
éppen aktuális napon a menyasszony nővérére, Sarah-ra hajt, a
vendégekkel gyűjtött tapasztalatait kihasználva gyorsan egyenesbe is kerül. Ekkor azonban Sarah is belekerül az időhurokba. Az idei év vígjáték szenzációja a Sundance Filmfesztiválon
debütált, és bemutatásának pillanatában kultuszfilmmé vált.

ÍGÉREM, HOGY VISSZATÉREK

Szeptember 5. szombat, 15:00

ÁLLATI JÓ KEKSZEK
szinkronizált, amerikai- kínai családi animációs film, 94’, 2017
Rendező: Tony Bancroft, Scott Christian Sava
Owen élete lélekölő munkája körül forog, így nem sok ideje
marad feleségére és kislányukra. Nagy az öröm, amikor nagybácsija rá hagyja vándorcirkuszát, így mostantól gyerekkori
álmuknak szentelhetik magukat. Ám a cirkusz elvesztette régi
fényét: állatok nincsenek, a társulat tagjai pedig túl öregek
ahhoz, hogy fellépjenek. Owen bácsikájának azonban van egy
titka, ami egy csapásra megoldhatja gondjaikat. Egy dobozban
mágikus kekszek lapulnak, amelyekkel olyan állattá változhatsz a porondon, amilyenné csak szeretnél. A fiataloknak
azonban túl kell járnia a nagybácsi gonosz testvérének eszén,
aki ismeri a doboz titkát és fáj a foga a mágikus kekszre.
Szeptember 5. szombat, 17:00

PALM SPRINGS
szinkronizált, amerikai romantikus vígjáték, 90’, 2020
Szeptember 5. szombat, 19:15

ÚJ MUTÁNSOK
szinkronizált, amerikai sci-fi akciófilm, horror, 98’, 2018
Rendező: Josh Boone
Főszereplők: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy

szinkronizált, francia-német dráma, 107’, 2019
Szeptember 11. péntek, 19:15

MULAN
szinkronizált, amerikai családi kalandfilm, dráma, 117’, 2020
Rendező: Niki Caro
Főszereplők: Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee
A Mulan nagyívű kalandfilm egy félelmet nem ismerő fiatal
nőről, aki férfinak álcázza magát, hogy csatasorba állhasson a
kínát fenyegető északi betörők ellen. A megbecsült harcos
legidősebb lányaként született Hua Mulan bátor, eltökélt, talpraesett ifjú hölgy. Mikor a császár határozata értelmében minden családból csatlakoznia kell egy főnek a hadsereghez, átveszi gyengélkedő apja helyét Hua Jun néven, s végül Kína legnagyobb harcosainak egyike válik belőle.
Szeptember 12. szombat, 15:00

ÁLLATI JÓ KEKSZEK
szinkronizált, amerikai- kínai családi animációs film, 94’, 2017
Szeptember 12. szombat, 17:00

SOSEM KÉSŐ
szinkronizált, ausztrál romantikus vígjáték , 95’, 2020
Rendező: Mark Lamprell
Főszereplők: James Cromwell, Dennis Waterman
Sok idő telt el azóta, hogy Caine, Bronson, Angus és Wendell
megszöktek a vietnámi fogolytáborból. Most egy új börtönben
tengetik idős napjaikat, mindannyian egy nyugdíjas otthon
lakói. Amellett, hogy nem viselik jól a bezártságot és szabályokat, mindegyiküknek van egy elintézetlen ügye a „kinti”
világban. Összeáll tehát újra a nagy csapat, hogy egy briliáns
mesterterv segítségével megszökjenek az intézet falai közül.
Szeptember 12. szombat, 19:15

MULAN
szinkronizált, amerikai családi kalandfilm, dráma, 117’, 2020

Szeptember 17. csütörtök, 18:00

Szeptember 24. csütörtök, 18:00

SOSEM KÉSŐ

PENINSULA – HOLTAK SZIGETE

szinkronizált, ausztrál romantikus vígjáték , 95’, 2020

dél-koreai horror, 116, 2020
Rendező: Sang-ho Yeon
Főszereplők: Dong-Won Gang, Jung-hyun Lee
4 évvel ezelőtt tanúi lehettünk, ahogy túlélők egy csoportja az
életben maradásért küzd egy busani járaton. A kór, amitől a
holtak feltámadnak és emberekre vadásznak tovább terjedt és
átalakította a világot. Jung-seok, aki a járvány kitörésekor
elvesztette családját, különleges megbízást kap. Vissza kell
térnie a karantén alá vont félszigetre, hogy felkutasson egy
élelmiszerrel, és több millió dollárral megpakolt teherautót.

Szeptember 18. péntek, 17:00

AZ ELFELEDETT HERCEG
szinkronizált, francia-belga vígjáték, családi film, 101’, 2020
Rendező: Michel Hazanavicius
Főszereplők: Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens
Djibi pedáns apaként egyedül neveli 7 éves kislányát, Sofiat.
Az esték elmaradhatatlan rítusa a mesék fantasztikus világa,
ahol csodálatos kalandok válnak valóra. A sármos herceg szerepében pedig a lány hőse, az apa tündököl. Öt évvel később az
immár kamasz Sofia lassan kinő apja meséiből, helyette inkább
korosztálya fiútagjaival ismerkedik. Ahogy az apa a mesék
világában is távolabb kerül imádott lányától, úgy a való életben is. Nincs más hátra, mindent el kell követnie, hogy hős
maradjon tinédzserré váló lánya életében.
Szeptember 18. péntek, 19:15

TÉBOLY
szinkronizált, amerikai thriller, 90’, 2020
Rendező: Derrick Borte
Főszereplők: Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman
Veled is szembejöhet a legrosszabb rémálmod. Rachel a reggeli rohanásban, a dugóban ülve ledudál egy idegent, és elhajt
mellette. A férfi ettől hirtelen bekattan, és egy halálos országúti bosszúhadjáratba kezd. Üldözőbe veszi a nőt, akit pokoli
leckék végtelen során keresztül próbál teljesen kikészíteni. A
tébolyult ámokfutó nem kímél senkit, aki az útjába kerül.
Szeptember 19. szombat, 15:00

SCOOBY!
szinkronizált, amerikai animációs vígjáték 93’, 2020
Rendező: Tony Cervone
Vannak sztárok. Vannak (kevesebben) szupersztárok. És van
(az egyetlen és utánozhatatlan) Scooby. A film nemcsak azt
beszéli el, hogy hogyan lett a beszélő és majdnem okos dán
dog kölyök egy bizonyos Bozont legjobb barátja, hanem azt is,
hogy miképpen lettek ők és új barátaik a természetfeletti bűn
állhatatos üldözői, hogy szembenézzenek minden idők leggonoszabb főgonoszával, aki Sanda Sólyom nevű űrhajójáról a
kutyokalipszist akarja rászabadítani a világra. Borzasztó terve
megvalósulását csak Scooby és Bozont akadályozhatja meg!
Szeptember 19. szombat, 17:00

AZ ELFELEDETT HERCEG
szinkronizált, francia-belga vígjáték, családi film, 101’, 2020
Szeptember 19. szombat, 19:15

TÉBOLY
szinkronizált, amerikai thriller, 90’, 2020
Szeptember 23. szerda, 18:00

A MI KODÁLYUNK
magyar dokumentumfilm, 90’, 2020
Rendező: Petrovics Eszter
Két fiatal muzsikus, Ránki Fülöp és Devich Gergely szemszögéből és egy száz éve elhangzott koncert apropóján ismerhetjük meg Kodály Zoltán egy kevéssé ismert arcát. Az alkotás a
művész gyermekkorát és fiatalkorát dolgozza fel, az 1910-es
szerzői estet állítva középpontba. A 2019-ben újból megrendezett hangverseny során nemcsak megszólaltatják Kodály darabjait, de a fiatal éveihez köthető helyszíneken barangolva
izgalmas gondolatokat is megosztanak a nézőkkel.

Szeptember 25. péntek, 17:00

BRIDGET NAPLÓJA
feliratos, amerikai vígjáték, dráma, 101 perc, 2019
Rendező: Alex Thompson
Szereplők: Kelly O’Sullivan, Braden Crothers, Charin Alvarez
Bridget 34 éves, identitászavarral küzd, kapuzárási pániktól
szenved, de végre kezdenek jól alakulni a dolgai: találkozik
egy fiúval, és munkát is talál bébiszittereként. Ám a tündéri
Frances meglehetősen öntörvényű, és miközben Bridget
megpróbálja elnyerni a bizalmát, a kislány szülei közötti
feszültséggel is meg kell küzdenie. Miközben zavaros emberi
kapcsolataiban próbál navigálni, onnan merít erőt, ahonnan a
legkevésbé várta: a nem mindennapi gyerekkel alakuló
barátságából. Bátor, szívmelengető film, amely humorral és
szeretettel mesél a női lét tabuként kezelt témáiról.
Szeptember 25. péntek, 19:15

HAB
magyar romantikus vígjáték , 89’, 2020
Rendező: Lakos Nóra
Főszereplők: Kerekes Vica, Mátray László
Dóra cukrász, aki mindent imád, ami a foglalkozásával kapcsolatos, tészták, habok között tölti a napjait, és mindezt egy
cuki kis boltocskában kínálja az édesszájúaknak. A sütimennyország azonban keserű jövő elé néz: ha nem szerez
hirtelen nagyon sok pénzt, lehúzhatja a rolót. Dóra kikever egy
ravasz tervet: benevez egy családi cégeknek hirdetett versenybe, és szerződtet hozzá egy vállalkozó kedvű agglegényt, aki a
vőlegényének hazudja magát. Ám a pasas megrögzött
csajozógép, és az csak a hab a tortán, hogy nagyon jóképű is.
Szeptember 26. szombat, 15:00

MEDVEVILÁG SZICÍLIÁBAN
szinkronizált, olasz-francia animációs film, 82’, 2020
Rendező: Lorenzo Mattotti
A mesebeli Szíciliában játszódó történetben Leander, a medvék királya levezeti a népét a hegyekből, hogy élelemhez jussanak és megtalálják régen elvesztett fiát. Az emberek világával megismerkedő medvék viszont egyre több emberi szokást
vesznek át, a városokban élve veszélybe kerül a medvelélek.
Szeptember 26. szombat, 17:00

HAB
magyar romantikus vígjáték , 89’, 2020
Szeptember 26. szombat, 19:15

PENINSULA – HOLTAK SZIGETE
dél-koreai horror, 116, 2020
Szeptember 30. szerda, 18:00

BRIDGET NAPLÓJA
feliratos, amerikai vígjáték, dráma, 101’, 2019

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

M

eg szeretnénk köszönni mindazoknak, akik
elfáradtak férjem, Molnár Béla gyászmiséjére.
Köszönöm az Atyának a konferálást, Mucikának, Kántor
úrnak, Margitkának a kiváló vendégházat, Scheili Pálnak, és mindazoknak, akik átsegítettek ezen a szomorú
napon. A temetésre Lövétén kerül sor. Isten áldja meg
Mindannyiukat!
“Van egy érzés a világon
Úgy hívják, hogy szeretet
Ami nélkül boldogulni
Szépen élni nem lehet.
Nem számít a mennyisége
Pénzben nem is mérhető
S bárhol élsz a nagyvilágban
Mindenhol elérhető.”
A gyászoló család:
felesége Molnár Éva, lánya Éva és unokája Lacika

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Sz

eretném értesíteni mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy Szabó Erzsébet (Erzsi) egykori villanyszámlás és
a Visegrádi Hangadó működtetője 2020. augusztus 4-én, életének 66. évében örökre eltávozott közülünk.

Emléke örökre megmarad köztünk.
férje,
Éberling Csaba

Fotó: Greguss Tamás

Visegrád; Királyi Palota
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AZ ÜNNEPI ESEMÉNYEK KÉPEKBEN

A Pénzügyőr zenekar ünnepi gálakoncertje

Kenyérszentelés

Utcabál a Madarak házibuli zenekarral

Szabó István a Pest Megyei Közgyűlés elnöke beszédet mond
a Magyar Szent Korona installáció megnyitóján

A Béke harang átadása és megszentelése

A Szent György Lovagrend tagjai a Magyar Szent Korona installáció
megnyitóján

A fotókat készítette Visegrád Város Önkormányzata megbízásából Papp Lajos.
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Uniós és Állami forrásból
HITELLEHETŐSÉG
MIKROVÁLLALKOZÁSOKNAK
Beruházásra és fejlesztésre, kezdő
egyéni vagy társas vállalkozásoknak is.
A hitel fix kamatozású,
az ügyleti kamat jelenleg

3,9%

- Maximális összeg: akár 2 * 10 millió Ft
- Maximális futamidő: 10 év
- Türelmi idő: max. 12 hónap
- 0%-os önerővel, előfinanszírozás mellett
- Kezdő vállalkozásoknak is

Gyors ügyintézés, max. 3 héten belül döntés!
Elérhetőségeink:
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Tel.: 20/290-3970
www.nmrva.hu
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Visegrádi Ingatlan
3DUNROyQiO )ĘXWFD WiUVDVKi] VRUKi]
1/1. sz. tulajdona eladó.
67 m2, 2 szobás, komfortos, 22 m2 terasz,
garázs, faház.
9t]YLOODQ\IUGĘV]REDIHO~MtWRWW,.($NRQ\KD
7HWĘWpUEHpStWKHWĘ

eUGHNOĘGQL-1/3312-882

dq/& ELADÓ
tölgy, bükk, gyertyán, akác
+36-30-890-87-59
tuzifa2023@gmail.com
Visegrád, Fellegvár - kiállítás
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Fotó: Greguss Tamás

2020. SZEPTEMBER
Cserépkályha építése,
átrakása,
~MpVUpJLFVHPSpEĘO
és téglakályha-építés
Honti László
Telefon: 06 (20) 356-6634

7ī=,)$(/$'É6
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
SZz^
Tel.: 06 (30) 306-0516

$XJXV]WXVYpJpQ9LVHJUiGUDN|OW|]Ę
NUHDWtYS|UJĘV&VDOiGNHUHVL
*RQGRV+i]YH]HWĘQĘMpW

HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS!
Mosogatógép, mosó- pVV]iUtWyJpSIĘ]ĘODSRN
HOHNWURPRVVWĘNLSDULPRVRJDWyJpSHNVWE
kozmetikai és szépészeti berendezések,
motorosan állítható ágyak,
szaunák, jacuzzik, medence gépészet,
és egyéb elektromos gépek és berendezések
szervízelése, javítása.

Keressük azt a Visegrádon vagy a környéken pOĘ
Hölgyet, aki mindennapi életünk megkönnyítésében
segítségünkre lesz.

Amiben számítanánk rá:
Családi házunk rendtartásával kapcsolatos
WHHQGĘN7DNDUtWiVEHYiViUOiVIĘ]pV QHPPLQGHQ
nap), vasalás, kisebb kerti munkák
Gyerekeink (4 és 7 éves) gardírozása:
Iskolából, óvodából elhozatal, felügyelet, néhány
órás gondoskodás (Ez természetesen nem napi
UHQGV]HUHVVpJGHKHWHQWHQpKiQ\V]RUHOĘIRUGXO

Kert-, és garázskapu automatizációk
telepítése, javítása,
EHOpSWHWĘpVIHOJ\HOHWLUHQGV]HUHN
kiépítése, szervízelése.

Az ideális jelölt7LV]WDV]tYĦV]HUHWHWWHOMHV
becsületes hölgy, aki nyugdíjas, vagy olyan munkát
keres, ami naponta átlagosan 4-5 órás
elfoglaltságot jelent.
Fontos, hogy szeresse a gyerekeket, értsen a
Q\HOYN|QLOOHWYHV]HUHVVHQIĘ]QL
Saját autó nem feltétel, de egy B kategóriás
jogosítvány igen.

,QIUDSDGOyIĦWĘIyOLiNWHOHStWpVH
HUĘV-, és gyengeáramú villanyszerelés,
érintésvédelem kialakítása.
Hartégen Károly
Visegrád
Tel.: 06-30/941-1194

(OĘQ\Rugalmasság, keleti konyhára való
nyitottság, tapasztalat a fenti tevékenységekben
illetve referenciák.
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