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Egy szót se szólj. Csak nézz a napba,
míg én a fejemet lehajtom.
Két mozdulatlan kőszoborra,
így hulljon ránk a nyári alkony.

Áprily Lajos



2021. AUGUSZTUS

2

A Visegrádi Csoport 2021. február 15-én ünnepelte 
megalakulásának 30. évfordulóját. A kerek évforduló 
alkalmából a Lengyel Köztársaság budapesti 
nagykövetsége a Nemzetközi Visegrádi Alappal (IVF) 
együttműködve, a visegrádi csoport lengyel elnöksége 
keretében készítette el a visegrádi csoport történetét 
és tevékenységi körét bemutató kiállítást, melyen 
nyomon követhető a visegrádi együttműködéssel 
kapcsolatos összes legfontosabb esemény, kezdve a 
tagállamok közötti kölcsönös együttműködés céljait és 
feltételeit meghatározó visegrádi nyilatkozat aláírását 
megelőző demokratikus változásoktól, egészen a 
kortárs eseményekig. A kiállítás továbbá bemutatja 
azon területek széles skáláját, amelyekben a Nemzetközi 
Visegrádi Alap támogatja a V4 országok közötti 
együttműködést a kultúrától kezdve, az oktatáson át, a 
kutatáson és innováción keresztül a vállalkozásokig. Ezzel 
párhuzamosan a lengyel Külügyminisztérium a Visegrádi 
Csoport országainak – Lengyelország, Csehország, 
Szlovákia és Magyarország – képzőművészei számára 
hirdetett plakátpályázatot, az alkotók feladata a Visegrádi 
Csoport 30 éves együttműködésének bemutatása volt.

2021. július 7-én a Királyi palotában került 
sor a kiállítások megnyitására, az eseményen 
részt vett Vitályos Eszter az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért 
felelős államtitkára, Jerzy Snopek a Lengyel Köztársaság 
nagykövete, Eőry Dénes Visegrád polgármestere, és 
Buzás Gergely a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás 
Király Múzeuma igazgatója.

Vitályos Eszter kiemelte, hogy a Visegrádi Csoport 
harmincéves együttműködése sikerének kulcsa az 
összetartozás, amelynek kohéziós erejét a történelmi 

távlat adja. A V4-ek jó példa az Európai Unión belüli 
sikeres regionális együttműködésre, egy olyan közös 
gondolkodásra, amely együtt formálja annak politikáját 
és erősíti a tagországok gazdasági versenyképességét – 
tette hozzá. Az államtitkár úgy fogalmazott, a visegrádi 
csoport a józan észt, az együttműködést, a lojalitást és azt 
az erőt jelenti, ami ahhoz kell, hogy a járványhelyzet után 
Európában teljes erővel újra lehessen indítani az életet.

Jerzy Snopek lengyel nagykövet felidézte, az 
Antall József magyar miniszterelnök kezdeményezésére 
1991-ben – akkor még Lengyelország, Csehország és 
Magyarország részvételével – létrejött visegrádi csoport 
megalakulása történelmi esemény volt. (Szlovákia 1993. 
január 1-jével csatlakozott.) A csoport tagjai alapvető 
céljuknak az Európai Unióhoz és a NATO-hoz való 
csatlakozást tekintették. Beszélt arról is, hogy a V4-ek 
ellenzik az unió föderációs koncepcióit, és a szuverén 
állam mellett teszik le a voksot. A nagykövet kitért arra, 
dolgozni kell azon, hogy mindenki számára evidens 
legyen: a politikai konjunktúrától függetlenül a visegrádi 
csoport valódi érték. Úgy fogalmazott, a közös elvek 
és értékek alapján a négy ország számára a visegrádi 
csoport nagyobb biztonságot, nagyobb erőt és jobb 
együttműködést jelent.

Ünnepelhetünk, büszkék lehetünk, hiszen az elmúlt 
három évtized egyértelműen bebizonyította, hogy a 
V4 szervezet Közép-Európa egyik legfontosabb és 
legerősebb együttműködési intézményévé vált – emelte ki 
Eőry Dénes polgármester.

A kiállítás 2021. augusztus végéig tekinthető meg a 
Mátyás Király Múzeum és a Királyi palota nyitva tartása 
szerint.

forrás: https://vasarnap.hu és https://www.facebook.
com/vitalyoseszter 

„A VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS 30 ÉVE 1991-2021”
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ÖSSZEFOGLALÓ VISEGRÁD FEJLESZTÉSÉRŐL

Visegrád, 2021. július 12. – A visegrádi királytalálkozó 700. évfordulójára, 2035-re teljesen megújul a visegrádi vár és 
környezete. A már idén megkezdődő munkálatok részeként nemcsak a festői környezetben lévő visegrádi fellegvár és a 
királyi palota, de az alsóvár és a Salamon-torony, valamint a völgyzárófal és a vízibástya rekonstrukciója is megvalósul. 
A kulturális és turisztikai fejlesztések mellett pedig a településen élők érdekeit szolgáló beruházások is zajlanak.

A Salamon-torony és az alsóvár, valamint a fellegvár állapotának felmérésével és átfogó régészeti feltárásával kezdődik 
el a visegrádi együttműködés szimbolikus helyszínének megújítása. A kiemelt kormányzati beruházást Fodor Gergely, a 
Budavári Palotanegyed és a Citadella megújításáért is felelős kormánybiztos irányítja.

 „A V4 elnökségét átvevő magyar fél vállalja, hogy a négy nemzet számára is kiemelten fontos visegrádi várat 
jelentőségéhez és múltjához méltó módon állítja helyre. A „Visegrád 700” programnak köszönhetően 2035-re, a közép-
európai együttműködés meghatározó visegrádi királytalálkozó 700. évfordulójára, a várat, a várhoz kapcsolódó 
történelmi épületeket és a környező területeket a hely szelleméhez méltó köntösbe öltöztethetjük” – hangsúlyozta 
Fodor Gergely kormánybiztos.

Az épületek állapota az utóbbi évtizedekben jelentősen leromlott, a teljeskörű rekonstrukció nem halasztható tovább. 
Jól mutatja ezt, hogy a Salamon-torony gyilokjárója életveszélyessé vált, az alsóvár épületei közül több beázik. A fellegvár 
területének egy része szintén nem látogatható. Volt, ahol egész boltívek omlottak le.

Fodor Gergely kormánybiztos
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A királyi palota, a Salamon-torony és a fellegvár

A „Visegrád 700” program keretében helyreállítják és megerősítik a Salamon-tornyot és az alsóvár többi épületét, megvalósul 
a völgyzárófal és a vízibástya rekonstrukciója, megújul a visegrádi fellegvár és a királyi palota. Emellett akadálymentesítik a 
területet, valamint összekapcsolják a várrendszer két pontját, biztosítva ezzel a szabad átjárást. A jelenleg már korszerűtlen 
kiállításokat is átalakítják, úgy, hogy azok igazodjanak a 21. századi látogatói igényekhez.

Visegrádi Királyi Palota
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A Várkapitányság irányításával zajló program nemcsak kulturális és turisztikai célokat szolgál, de a település és a térség 
hosszútávú fejlődését is segíti. Része ugyanis egy új városközponti parkoló és sétány kialakítása, a Makovecz Imre által 
tervezett Magyar László Tornacsarnok korszerűsítése és a Viktorin sétány felújítása.

„A fejlesztési program kiemelt célja, hogy magas minőségű, többdimenziós területfejlesztési keretet adjon, amely 
során összehangolt ingatlanfejlesztési, kulturális, infrastrukturális és turisztikai beruházások valósulhatnak meg. 
Visegrád az ország fővárosa, a kontinens meghatározó művészeti és szellemi központja volt, és most közösen éppen 
azon dolgozunk, hogy a XXI. században is egy rendkívül jelentős hely legyen” – mondta el Dr. Vitályos Eszter, az 
EMMI Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára és a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Pest megye 3. számú 
választókerületének elnöke.

Dr.Vitályos Eszter államtitkár

A Dunakanyar páratlan panorámájával rendelkező történelmi épületegyüttesét évente több százezer látogató keresi fel. 
A felújítások hozzájárulnak a település turisztikai fejlődéséhez.

Az Alsóvár és a völgyzárófal
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„A Visegrád 700 fejlesztési program keretén belül megvalósuló projektek arra hivatottak, hogy a visegrádi polgárok 
és vendégeink napról napra jobban érezhessék magukat. A munkák során rendkívül fontos szempont a város 
működésének fenntartása” – fogalmazott Eőry Dénes, Visegrád polgármestere.

Eőry Dénes polgármester

A munkálatok ütemezetten zajlanak, a rekonstrukció idején a fellegvár és az alsóvár is látogatható lesz. 

(Fotók forrása: Várkapitányság)

EŐRY DÉNES POLGÁRMESTER 2021. JÚLIUS 12-ÉN, 
AZ ORSZÁGOS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN ELHANGZOTT BESZÉDE 

Kedves Visegrádiak és Kedves Vendégeink itt és a Dunakanyar valamennyi településén! Kedves Honfi társaink!

Köszöntöm Önöket Visegrádon az élő középkor városában, a Dunakanyar szívében. 

Napjainkban hazánk legkisebb városai közé tartozunk, 1801 visegrádi polgárral, de felelősségünk és feladatunk annál 
nagyobb, hiszen itt őrizzük történelmünk, épített örökségünk, nemzeti értékeink meghatározó hagyatékait.

A rendszerváltás óta eltelt évtizedekben (és talán már az azt megelőző években is) sok-sok álmunkat megfogalmaztuk, 
papírra vetettük és meg is terveztünk, (volt, amit többször is).  Azt szokták mondani, hogy az idő múlása begyógyíthatja 
sebeinket, a várakozás türelemre tanít, és azt pedig tudjuk, hogy a türelem rózsát terem! 

A mai naptól kezdve a „Visegrád 700” fejlesztési program biztosít lehetőséget számunkra, hogy a megvalósítással 
foglalkozzunk. Az elmúlt másfél évben újult erővel kezdtük meg a korábban félbemaradt építkezéseink befejezését, romos 
épületeink felújítását. A következő években épített örökségünk, műemlékeink rekonstrukciója mellett számos fejlesztés is 
megvalósulhat városunkban!
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A „Visegrád 700” fejlesztési program biztosít számunkra forrást a Magyar László Tornacsarnok felújításának befejezésére.  
Az épületet Makovecz Imre Ybl- és Kossuth-díjas építész tervezte és személyes irányításával épült fel.  1987-ben vettük 
birtokba, akkor nyolcadikos diák voltam a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskolában.  Több mint másfél évtizede 
fogalmazódott meg először a szándék a város részéről, hogy felújítsa a tornacsarnokot, amely most a régi-új pompájában 
fog tündökölni még idén ősszel.

Folytatjuk és befejezzük az elmúlt évben megkezdett városközponti parkolónkat is, melyhez kapcsolódó sétányon még 
idén nyáron a 40 éves Makovecz Építésztábor résztvevői egy pihenő pavilont építenek, és 40 őshonos gyümölcsfát ültetnek 
az országos Tündérkert program keretében. A gyümölcsfákat visegrádi gyermekek fogadják örökbe és gondozzák majd!

Folytatjuk a Duna-parton a vízi élet újra indítását, melyet még a nyolcvanas évek derekán a Bős-Nagymarosi vízlépcső 
építését megelőzően vettek el tőlünk, visegrádiaktól. 

Talán még nagyobb jelentőséggel bír, hogy megújulhatnak útjaink, melyek összekötik a visegrádi Fellegvárat és 
városunkat, ennek kapcsán megújul a Kálvária és a Viktorin sétány egyaránt. 

A több mint másfél évtizede megkezdett homlokzat felújítási programunkat felgyorsítjuk.

A következő években a mogyoróhegyi szabadidő-központban nagyszabású fejlesztéseket, új turisztikai attrakciók 
létrehozását tervezzük a Pilisi Parkerdő Zrt-vel együttműködve.

Visegrádon évente több mint egymillió pihenni és kikapcsolódni vágyó vendéget fogadunk. 

A „Visegrád 700” fejlesztési program keretén belül megvalósuló projektek arra hivatottak, hogy a visegrádi 
polgárok és vendégeink napról napra jobban érezhessék magukat. A munkák során rendkívül fontos szempont a 
város működésének fenntartása.   

Mi visegrádiak csupán őrzői vagyunk ennek a csodálatos településnek, mely az egész Kárpát medencei magyarság 
kulturális öröksége.  A múltunk viszont csak akkor érdekes, ha van fi atalságunk és tovább tudjuk adni értékeinket 
gyermekeinknek, unokáinknak! 

Szeretném megköszönni mindazok áldozatos és kitartó munkáját, akik a „Visegrád 700” fejlesztési program elindításához 
hozzájárultak!

Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket!
Eőry Dénes

polgármester

Visegrád Városa madártávlatból
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2020. februárban érkezett a felkérés a Kormányzat részéről, hogy tekintsük át városunk 
helyzetét és fogalmazzuk meg, aktualizáljuk fejlesztési céljainkat.
A fejlesztési program összeállítása 2020 tavaszán kezdődött. A Képviselő-testület a veszélyhelyzet 

kihirdetését megelőző utolsó testületi ülésén, március 13-án pénteken, Polgármester úr kérésére 
döntött a fejlesztési program kidolgozásának elindításáról. 
A következő hetekben, hónapokban a munkák során Polgármester úr többször tájékoztatta 

a Képviselő-testület tagjait írásban – a veszélyhelyzetre való tekintettel – a terv állapotáról. 
A program végleges formája Pünkösd hétfőre készült el! 
Elnevezése egy közeli, városunk életében meghatározó történelmi eseményhez kapcsolódott! 

Külön köszönet illeti mindazokat, akik a pandémia első és talán legbizonytalanabb 
időszakában sokszor éjt nappallá téve dolgoztak a fejlesztési programon és annak részletein!
A „Visegrád, a 700 éves királyi székhely /1323-2023/” fejlesztési programban a városunkban 

évtizedek óta esedékes fejlesztések között rendkívül nagy hangsúlyt kaptak az első fejezetben 
műemlékeink - épített örökségünk (Fellegvár, Királyi palota, Salamon-torony, völgyzárófal, 
lovagi tornapálya és középkori kikötő) rekonstrukciója. Továbbá a fejlesztési tervben külön 
fejezetben szerepeltek a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében lévő területeken indokolt aktív- és 
ökoturisztikai fejlesztések. A Parkerdő és a Mátyás Király Múzeum munkatársai kérésünkre 
napról napra rendelkezésünkre bocsátották a szakterületüket érintő, és városunkhoz kapcsolódó 
fejezetek kidolgozásához szükséges információkat. A „Visegrád, a 700 éves királyi székhely” 
fejlesztési program az elmúlt évtizedekben elődeink által megfogalmazott városfejlesztési tervek, 
ciklusprogramok és a „Virágzó Visegrád” program egyes elemei alapján készült el, kiegészítve 
azokat új fejlesztési célokkal.
„Visegrád, a 700 éves királyi székhely /1323-2023/” fejlesztési programot és az abban 

megfogalmazott szándékainkat, kéréseinket 2020. júniustól kezdődő időszakban a kormányzati 
szervek megismerték. Számos egyeztetést folytattunk, melyek eredményeként ősszel néhány 
módosítást hajtottunk végre a dokumentumban. Örömmel fogadtuk a tájékoztatást, mely 
szerint 2020. decemberében az Emberi Erőforrások Minisztériumának közreműködésére a 
Miniszterelnökség a programot véleményezésre befogadta. Ezt követően 2021. februárjában 
Eőry Dénes Polgármester bemutatta a fejlesztési tervet a Miniszterelnökségen.
Fontos mérföldkövet jelentett a Kormány 1121/2021. (III. 12.) Korm. határozata, melyben 

a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló 
kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztost nevezett ki Fodor Gergely személyében. 
A következő hetekben-hónapokban a fejlesztések előkészítésével, lebonyolításával foglalkozó 

Várkapitányság munkatársai és Fodor Gergely kormánybiztos úr több alkalommal Visegrádra 
látogatott és a helyszíneken egyeztetéseket folytattunk a fejlesztésekről, az érintett területekről. 
Ebben az időszakban a felmért feladatokat és a tervezett munkákat meghatározva, céljaink 
átdolgozásával megszületett a „Visegrád 700” program, mely az előttünk álló mintegy másfél 
évtized fejlesztéseinek megvalósulását biztosítja!

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A „VISEGRÁD 700” 
FEJLESZTÉSI PROGRAMRÓL
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2021. július 12-én megjelent a Magyar Közlönyben a Kormány 1454/2021. (VII.12.) Korm. határozata a 
„Visegrád 700” fejlesztési programról.
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ISMÉT NYERTES PÁLYÁZATOKNAK ÖRÜLHETÜNK

Ez év tavaszán több pályázati lehetőség is megjelent a Magyar Falu Program keretében. Örömmel tájékoztatjuk Önöket 
az eredményekről.

Fellegvár Óvoda játszóudvar 4.999.997 Ft

Fellegvár Óvoda fejlesztése férőhely 
bővítéssel

99.999.999 Ft

Egészségház felújítása 124.794.832 Ft

Mozi köz-tornacsarnok közötti 
összekötő út

39.999.994 Ft

Közösségi tér – Zöld ház 
homlokzatfelújítása

24.999.998 Ft

Fellegvár Óvoda

Visegrád Város Önkormányzata a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett “Óvodai játszóudvar és 
közterületi játszótér” című, MFP-OJKJF/2021 kódszámú 
pályázaton sikeresen elnyert 4.999.997,- Ft vissza nem 
térítendő támogatást (a teljes igényelt összeget) a Fellegvár 
Óvoda játszóudvarának megújítására, melyhez még az 
önkormányzat 555.289 Ft önerőt biztosít. A támogatásból 
az óvoda udvarának játszótéri eszközállománya újul meg 
többek között hintával, csúszdás tornyos várral és rugós 
játékokkal. A projekt megvalósulásával az idei év végére 
új eszközök várják a gyermekeket az óvoda udvarán. 

Visegrád Város Önkormányzata a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett “Önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanok fejlesztése”-„Óvodaépületek felújítása, 
korszerűsítése, új óvoda építése” című, MFP-
ÖTIK/2021/5 kódszámú pályázaton sikeresen elnyert 
99.999.999,- Ft vissza nem térítendő támogatást (a teljes 
igényelt összeget) a Fellegvár Óvoda fejlesztésére férőhely 
bővítéssel. A projektben megépülő új szárnyban egy 60 
nm-es, és akár 30 gyermek befogadására is alkalmas 
új csoportszoba létesül, ahová a nagycsoportosok 
átköltözhetnek. Az új csoportszoba egy új épületrésszel 
csatlakozik a jelenlegi épülethez. A meglévő helyiségek 
is átstrukturálásával közös és szociális helyiségek 
létesülnek, a csoportszobák elosztása optimálisabb lesz. 
Az óvoda épületének bővítésével 12 új férőhelyet tudunk 
biztosítani a gyermekeknek, akár 2,5 éves kortól. Az 
építési költségekhez 15.930.300 Ft önerő szükséges. A 
tavalyi év végén támogatást nyert a szintén a Magyar Falu 
Program keretében meghirdetett „Óvoda sportterem, 

tornaszoba fejlesztése” című MFP-OTF/2020 kódszámú 
pályázatunk, melynek eredményeként az elnyert 
29.999.999 Ft támogatási összegből megépül az óvoda 
saját tornaterme. A projektnek köszönhetően az óvodások 
sportfoglalkozásai, közösségi rendezvényei épületen 
belül megtarthatóak. A tornaszoba és az új csoportszoba, 
valamint kiszolgáló helyiségek berendezéséről az 
önkormányzat gondoskodik.

Egészségház

Visegrád Város Önkormányzata a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett “Önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanok fejlesztése”-„Orvosi rendelők 
fejlesztése, építése” című, MFP-ÖTIK/2021/4 kódszámú 
pályázaton sikeresen elnyert 124.794.832,- Ft vissza 
nem térítendő támogatást (a teljes igényelt összeget) 
az Egészségház felújítására. Az egészségház épületének 
tartószerkezetét könnyező házigomba fertőzte meg. Az 
év elején elvégzett szakértői vizsgálatok (a szakértők 
egyetértésével) eredményeként megállapítást nyert, hogy 
az épületet meg lehet menteni, felújítható. Az épület 
felújítását és belső átalakítását követően a felnőtt és 
gyermek háziorvos, a védőnő, valamint a fogorvos külön 
helyiségekben folytathatja tevékenységét. A kötelezően 
előírt és működésükhöz feltétlenül szükséges helyiségek 
is kialakításra kerülnek az épületben. A beruházáshoz 
677.844 Ft önerő szükséges.

Mozi köz – tornacsarnok közötti összekötő út

Visegrád Város Önkormányzata a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett “Út, híd, kerékpárforgalmi 
létesítmény építése/felújítása” című, MFP-UHK/2021 
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kódszámú pályázaton sikeresen elnyert 39.999.994,- 
Ft vissza nem térítendő támogatást (a teljes igényelt 
összeget) a Visegrád, Mozi köz – Magyar László 
Tornacsarnok közötti összekötő út építésére és közvetlen 
útcsatlakozás átépítésére a 11. számú másodrendű főúttal. 
A támogatásból a jelenleg földes, murvás területen 
szilárd burkolatú út épül. Az összekötő út megépítése 
városunk fejlődése szempontjából kiemelkedően fontos, 
megléte nélkül nem valósulhat meg későbbi ütemekben a 
városközponti parkoló-férőhelyek bővítése.

Zöld ház homlokzatfelújítása

Visegrád Város Önkormányzata a Magyar Falu 
Program keretében meghirdetett “Önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése”-„Közösségi 
terek fejlesztése” című, MFP-ÖTIK/2021/6 kódszámú 
pályázaton sikeresen elnyert 24.999.998,- Ft vissza nem 
térítendő támogatást (a teljes igényelt összeget) Közösségi 
tér kialakítására – a Zöld ház fejlesztésére. Az épület 
eddig magántulajdonban lévő részét az önkormányzat 
2021 májusában megvásárolta, azzal a céllal, hogy 
Visegrád központjában közösségi teret alakítson ki. 
A helyi védelem alatt álló épület homlokzata teljes körű 

felújítást igényel. A projekt során az épület eredeti nyílás 
rendjét visszaállítjuk, a homlokzati vakolatot felújítjuk, 
nyílászáróit cseréljük, hiányos vakolat díszeket pótoljuk, 
javítjuk. A közösségi tér funkcióbetöltéséhez ez az 
elsődleges feladat. A kivitelezési munkákhoz szükséges 
további 6.378.955 Ft összeg önerőt az önkormányzat 
biztosítja.

Járdafelújítás

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására a Belügyminisztérium által meghirdetett 
pályázati kiírásra beérkezett pályázatról június végén 
született döntés. A támogatói döntés alapján városunk 
sikeresen elnyert 9.611.741 Ft vissza nem térítendő 
támogatást. A projekt teljes költsége 19.223.482 Ft. 
A támogatás 50% intenzitású, ennek megfelelően a 
beruházási költségek fennmaradó 50%-át (9.611.741 
Ft) az önkormányzat önerőként vállalja. A projekt 
keretén belül a megújul a Királyi palotával szemközti 
járdaszakasz, valamint a Széchenyi utca Patak híd -  Fő 
utca közötti szakasza. 

Visegrád Város Önkormányzata

ELKÉSZÜLT A JÁTSZÓUDVAR A FELLEGVÁR ÓVODÁBAN

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, az elmúlt 
évtizedekben megfogalmazott szándékot és előkészítő 
munkát követően Visegrád Város Önkormányzata a 
kerítések áthelyezésével megkezdte a 11-es főút mentén 
egy újabb városi park kialakítását a Mozi köz és a Palotaház 
közötti területen. A területrendezés során szükségessé 
vált az óvoda játszóudvara egy részének áthelyezése, amit 
a Városgazdálkodási Csoport munkatársai végeztek el 
és a közelmúltban lebontott, egykori rendőrségi üdülő 
kertjében került kialakításra. A SZAMEI Független 
Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft -vel bevizsgáltattuk 
a játszótéri eszközöket, a cég pedig ezt követően javaslatot 
tett azok javítására, áthelyezésére és elrendezésére. 
Eőry Dénes polgármester megkeresésére a Pilisi Parkerdő 
Zrt. és a Th ermál Hotel Visegrád felajánlotta támogatását. 
A játékelemek javításához, cseréjéhez a Visegrádi 
Erdészet térítésmentesen biztosította a szükséges 
faanyagot, valamint a terület rendezéséhez szükséges 
termőföldet. A változékony és zord tavaszi időjárás 
miatt a füvesítést hagyományos módon nem tudtuk 
megoldani, így nagy segítséget jelentett számunkra, hogy 
a Th ermál Hotel Visegrád támogatásaként teríthették 
le a Városgazdálkodási Csoport munkatársai a több 
mint háromszáz négyzetméter gyepszőnyeget. Ennek 
megőrzéséhez elengedhetetlen volt Schüszterl Károly 

alpolgármester úr felajánlása, melynek eredményeként 
automata öntöző berendezést építhettünk ki. A Fellegvár 
Óvoda és környezetének fejlesztése önkormányzatunk 
egyik legfontosabb célja, a korszerűsítés teveink szerint és 
a megjelenő pályázatok fi gyelembevételével a következő 
évek kiemelt feladata lesz.

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki bármilyen 
módon segítette és segíti törekvéseinket és munkánkat!

Visegrád Város Önkormányzata

A játszóudvar egy részlete
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CSOBBANÁSI UTALVÁNY

Társadalmi felelősségvállalási program keretében szervez há trá nyos helyzetű gyermekek szá má ra ingyenes kirándulást 
és kikapcsolódást a balatoni Aqua Fun Parkok egyikében az UBM Trade Zrt. Térségünkben tizenhét települést érint ez a 
kezdeményezés, köztük Visegrádot is. A felajánlott jegyek lakosság-arányosan kerültek elosztásra, a helyi általános iskolák 
bevonásával. Városunkban 4 gyermek részére biztosít a program utazási lehetőséget. A teljes költséget – beleértve a le- és 
visszautazás árát, a gyermek felügyeletet és az egész napos ellátást – a cég biztosítja. Az egyes települések polgármesterei 
nagy örömmel álltak a kezdeményezés mellé, továbbá támogatta azt dr. Vitályos Eszter Európai Uniós Fejlesztésekért 
Felelős államtitkár is. Dr. Szabó Ferenc jegyző felvette a kapcsolatot az Áprily Lajos Általános Iskola igazgatójával, aki 
javaslatot tett az utazó diákok személyére. Őszintén reméljük, hogy a gyerekeknek óriási élményt jelent majd mind az 
utazás, mind a helyszínen megvalósuló programok.

Eőry Dénes polgármester átveszi a CSOBBANÁSI UTALVÁNY-t dr. Vitályos Eszter Európai uniós Fejlesz-
téspolitikáért Felelős államtitkártól és Szabó-Fazekas Szabolcs, az UBM TRADE Zrt. képviselőjétől.
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VÁROSHÁZI MOZAIK

BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN SZÜLETETT 
HATÁROZATOKRÓL

Visegrád Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
egy rendes és két rendkívüli ülést tartott lapzártánkig.

A június 24-ei ülésen megtörtént a veszélyhelyzet ideje 
alatt hozott polgármesteri határozatok elfogadása, 
továbbá döntés született a Képviselő-testület 2021. évi 
munka- és üléstervével kapcsolatban. Utóbbira eddig 
azért nem kerülhetett sor, mert a koronavírus járvány 
következtében bevezetett veszélyhelyzet miatt nem 
tarthattak testületi üléseket az önkormányzatok.

Ugyancsak ezen az ülésen tárgyalták a képviselők a 
polgármester 2021. évi szabadsága felhasználásának 
ütemezési tervét. Az abban foglaltakat a testület 
elfogadta.

A Blachere Illumination Hungary Kft . karácsonyi 
fénydekoráció témakörében pályázati kiírást tett 
közzé, melynek célja a városok és települések karácsonyi 
fénydekorációjának megoldása vagy fényelemeinek 
bővítése. A támogatás új és felújított fényelemekre is 
kiterjed. A nyertes önkormányzatok eszközbeszerzés 
formájában tudják igénybe venni a támogatást. A 
képviselő-testület a pályázaton való indulás mellett 
döntött. 

A Magyar László Tornacsarnok felújítása 
folyamatosan zajlik. A projekt második szakaszában 
megvalósuló munkák értéke eléri a nemzeti közbeszerzési 
értékhatárt, de nem haladja meg az uniós közbeszerzési 
értékhatárt, ezért nemzeti eljárásrendben szükséges a 
közbeszerzési eljárást lefolytatni. Ahhoz, hogy az újabb 
közbeszerzést az Önkormányzat ki tudja írni, szükséges 
volt egy közbeszerző kiválasztása. A Képviselő-testület a 
dr. Csepy Dorottya Ügyvédi Irodát bízta meg a feladatok 
ellátásával.

A Visegrádi Polgármesteri Hivatal hatályos Szervezeti 
és Működési Szabályzata 2013-ban készült. A jogszabályi 
változások és a hivatal belső életének átalakulása 
indokolttá tette a felülvizsgálatát, illetve korrekciók, 
módosítások elvégzését. Mindezek eredményeként 
a jelenlegi három csoportbeosztás marad, csak más 
elnevezéssel, feladatokkal. A három csoport: Pénzügyi- 
és Adó, Igazgatási, Műszaki Csoport. Az aljegyzői feladat 
nem önálló státuszként jelenik meg, hanem a Pénzügyi és 
Adó Csoport vezetésével kerül összevonásra.

Ugyancsak döntés született a Zách Klára utca 
forgalmának korlátozásáról az út statikai vizsgálatának 
eredményéig. A vizsgálatra azért van szükség, mert 
az elmúlt időszakban több alkalommal is csőtörések 
okoztak gondot az utca lakóinak, ezzel együtt pedig 
az ingatlanok károsodásának lehetősége is fölmerült. 
A teherautó forgalomból származó terhelés ugyancsak 
veszélyforrást jelent. 

Magyarország kormánya úgy határozott, hogy egyes 
állami tulajdonú ingatlanokat ingyenesen átad az 
önkormányzatok részére. 2021. július 15-ig kellett 
írásban nyilatkozni arról, hogy mely ingatlanokat 
kívánja átvenni a Képviselő-testület. Visegrád Város 
hivatalos honlapján, a június 24-ei határozatok között 
szerepel ennek jegyzéke.

A Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján, 
elővásárlási jogról való lemondásról döntött a 
Képviselő-testület a 1591/3 hrsz-ú ingatlannal 
kapcsolatban.

 Tekintettel a koronavírus-járvány okozta helyzetre, 
az Együttműködési Megállapodás módosítását kérte 
az Önkormányzattól a Lelátó Kft . a Palotajátékokra 
építendő lelátó vonatkozásában. A módosítás 
értelmében a 2021-es évben csak térítés ellenében tudta 
vállalni a cég a lelátó rendszer összeszerelését (Korábban 
egyéb rendezvényeken használta és ennek fejében 
térítésmentesen végezte el a lelátó rendszer összeszerelését.). 
A felmerült költségeket sikerült csökkenteni azzal, 
hogy a város 5 fő betanítható segéderőt biztosított a 
munkálatokhoz. Ezt a feladatot Visegrád Város Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület és a Szent György Lovagrend tagjai 
végezték el.

A pótmunkák (pl. statikai megerősítések, lelátó alatti 
álmennyezet készítés, ács- és tetőfedő tervekhez tartozó 
munkák, gépészeti többletmunkák, stb.) miatt szükségessé 
vált a Magyar László Tornacsarnok vonatkozásában 
a Vállalkozási Szerződés módosítása. Ugyancsak 
ehhez a projekthez kapcsolódó hír, hogy a Képviselő-
testület elfogadta a feltételes közbeszerzési eljárás 
feladatleírását és pénzügyi részletezését.

Ahogyan arról a Visegrádi Hírek júliusi számában 
beszámoltunk, vis maior pályázat benyújtásáról 



2021. AUGUSZTUS

16

született döntés a Szent László utcai partfal és 
a Csukavölgy utcai burkolt árok helyreállítása 
vonatkozásában. Az indulásnál még nem álltak 
rendelkezésre a támogatási igények pontos összegei, de 
mostanra ezek is ismertté váltak. Az Önkormányzatnak 
pozitív döntés esetén saját forrást is biztosítania kell (10% 
önerő = 5,6 millió Ft) a munkálatok elvégzéséhez, a július 
5-ei ülésen erről született döntés.

A 84/2021. (IV. 20.) határozat alapján különcélú 
menetrendszerinti díj ellenében végzett 
személyszállítási szolgáltatásról szóló megállapodást 
kötött az Önkormányzat a Budapest Sightseeing 
Korlátolt Felelősségű Társasággal. A Kft . az 
Önkormányzat közigazgatási területén turisták részére 
végez, úgynevezett Hop On Hop Off  típusú buszos 
városnéző szolgáltatást, amely különcélú menetrend 
szerinti járatként közlekedik és a menetjegy előre 
meghatározott időtartamon keresztül korlátlan számú 
le- és felszállást tesz lehetővé. A megállapodás 2 hónap 
próbaidőre lett megkötve, azzal a megjegyzéssel, 
hogy ennek leteltét követően a tapasztalatok alapján, 
kialakítanak egy havi szolgáltatási díjat, melyet a 
Szolgáltató fi zet az Önkormányzat részére. A Kft . a 
2 hónap letelte után kérelmezte a Megállapodás 2 évre 
történő meghosszabbítását, azzal a feltétellel, hogy erre az 
évre vonatkozóan a helyi futballpálya öntözőrendszerének 
fejlesztését 600 ezer Ft-tal támogatja.

A Rhus Hirta Kft . 2021. május 4-én benyújtott egy 
kérelmet, miszerint a 2021. február 15-én megkötött, a 
175/4 és a 175/5 helyrajzi számú ingatlan bérbeadásáról 
szóló szerződést módosítani kívánja. Ez a szerződés a 
mobilgát elemek tárolásáról szól. A hatályos szerződés 
III. fejezetében meghatározott bérleti díj összege ÁFA-
mentesen szerepel, bruttó 200 ezer Ft/hó összegben, amit 
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 88. § (1) bekezdésére hivatkozva kérte a Kft . 
emelni. Az ÁFA összegének felével a Képviselő-testület 
hozzájárult a bérleti díj emeléséhez.

A volt MNB üdülő felújításával kapcsolatban 
Településrendezési Szerződést kötött az 
Önkormányzat a beruházó JAKA Trade Kft -vel. 

A hatályos településrendezési eszközök módosítására az 
alábbi feltételekkel került sor:

• a parkolók telken belül kerüljenek kialakításra,

• a dunai szárny és a telekhatár (ideértve a 1081 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan érintkező 
telekhatárát) közötti erdős-ligetes terület a jelenlegi, 
természetközeli állapotban való megőrzése és 
fenntartása, a mesterséges parkosítás elkerülése,

• a dunai szárnyon (az épület Duna felőli releváns 
feltárulási irányaiból) nem létesíthető magastető, 
nyeregtető,

• a homlokzati falak színezése a természetes háttérhez 
közelítő legyen, a településkép védelméről szóló 
9/2019. (X.2.) számú önkormányzati rendelet 
2. számú függelékében meghatározott színek 
alkalmazásával,

• a támfalak burkolása helyi, vagy térségi kővel − 
visegrádi andezit, visegrádi patakkő, dunabogdányi 
bazalt, dunai vízépítési terméskő) – vagy ahhoz 
hasonló struktúrájú és színvilágú kővel történjen.

A Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy 
a RURITAGE pályázatból fennmaradt összegből 
5 millió Ft keretösszeg erejéig színpadot vásárol 
az Önkormányzat. A színpadra nagy szüksége 
van városunknak ugyanis a februári tűzesetben 
(rendezvényház) a régi színpad is megsemmisült.

Eredménytelenül zárult a közbeszerzési eljárás a 
Lang-ház vonatkozásában, mert az ajánlattevő a 
hiánypótlást nem teljesítette.

Azt követően, hogy az Önkormányzat megvásárolta a 
tulajdonosoktól az úgynevezett Zöld házat, a Gambrinusz 
Söröző üzemeltetője a Városfejlesztési Bizottság 
ülésén tárgyalt kérelmében kérte, hogy kerüljön 
meghosszabbításra az ingatlan egy részében található 
üzlet működése. Ennek megoldása a birtokbaadás, 
birtokbavétel időpontjának 2021. szeptember 18-ára 
történő módosítása volt, amit a Képviselő-testület 
elfogadott.

Fotó: SzilvácskaSzépség (részlet)
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK

Idén 36. alkalommal került megrendezésre városunk 
legnagyobb történelmi fesztiválja, a Visegrádi Nemzetközi 
Palotajátékok. Az elmúlt évben a járványhelyzet 
miatt nem lehetett rendezvényeket tartani, nagyon 
hiányzott a közösségi élet, a közös élmény. Idén újra 
felpezsdült a kulturális élet, számos programlehetőség 
közül választhatunk: koncert, kiállítás, mozi és zenés 
esték. Ismét részesei lehettünk a Visegrád történelmi 
múltját ápoló és szívünkhöz közel álló palotajátékok 

programsorozatnak. Ezúton szeretném megköszönni 
mindenkinek az áldozatos munkáját és helytállását, aki 
a rendezvény szervezésében és lebonyolításában részt 
vett. Köszönöm a szervezőknek és a fellépőknek, hogy 
az 1335-ös királytalálkozót megidézve ismét középkori 
hangulatot varázsoltak városunkba, a pandémia okozta 
nehézségek ellenére Visegrádon ismét életre kelt a 
középkor!

Ezúton szeretnénk megköszönni Balogh Marionnak és Polyák Orsolyának a júniusban lezajlott tüdőszűrés 
adminisztrációjának lebonyolítását! Önkormányzatunk a korábbi évekhez hasonlóan átvállalta a vizsgálat díját a 18 és 40 
év közötti, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező visegrádi lakosok vonatkozásában. Reméljük, hogy minél többen 
éltek ezzel a lehetőséggel!

KEDVES VISEGRÁDIAK! TISZTELT SZERVEZŐK!

TÜDŐSZŰRÉS

Éljen a király! Éljen a királyné!
Eőry Dénes

polgármester
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VISEGRÁDI ÉPÍTÉSZTÁBOR 2021 - VISEGRÁDI TÜNDÉRKERT

Augusztusban ismét fi atal építészek érkeznek 
Visegrádra, hogy kéthetes ittlétük alatt egy újabb 
építménnyel, a város most létesülő Tündérkertjének 
pavilonépítményével gazdagítsák a települést. 

Idei helyszínünk a 11-es út mentén, a Palotaház és 
a Mozi köz között elterülő zöldterület, ahol az egykori 
magánkertek helyén kerül megvalósításra az egyelőre 40 
gyümölcsfából álló Tündérkert. A kertben olyan őshonos 
gyümölcsfák fognak helyet kapni, melyek Mátyás király 
idejében, illetve Visegrád környékén egykoron jellemzőek 
voltak. A Tündérkert-mozgalomnak köszönhetően, 
melyet Kovács Gyula erdész és Szarvas József színművész 
hívott életre, mára a Kárpát-medence területén több 
száz hasonló gyümölcsös létesült. A kertekben minden 
egyes fának saját gazdája, “fagondnoka” van, így valódi 
közösségformáló erővel bírnak, ezt a módszertant 
szeretnénk követni Visegrádon is.

Várjuk azoknak a gyerekeknek, családoknak, 
szervezeteknek a jelentkezését, akik szívesen 
örökbefogadnának egy-egy facsemetét a Kertből! 

Terveink szerint minden fácska mellett tábla hirdeti 
majd annak fajtáját és az örökbefogadó nevét. Az 
őshonos gyümölcsfák általában ellenállóak a kártevőkkel 
szemben, kevés törődést igényelnek, így a gondozásuk 
sem jár sok fáradtsággal.

A fák elültetésére augusztus 22-én kerül majd sor 
a gondnokok részvételével, az eseménnyel és az 
örökbefogadással kapcsolatos további információkért 
keressék Schäff er Noémit (schaff ernoemie@gmail.com).

A 40 éves jubileumát ünneplő Visegrádi Építésztábor 
augusztus 8-22-ig kerül megrendezésre, ez idő alatt 
fog megépülni a pavilonépítmény, melyet két erdélyi 

építészhallgató, Forró Dániel és Kiss István tervezett. 
A nyeregtetős építmény bútorozás után alkalmas 
lehet a pihenésen túl szabadtéri rendezvények, kültéri 
gyermekfoglalkozások fedett helyen való megtartására, 
akár szabadtéri kiállításoknak is helyszínt biztosíthat. 
A tavasszal meghirdetett tervpályázatra érkezett tíz 
pályamű közül a Visegrádi Városfejlesztési Bizottság 
választotta ki a győztes tervet, melyen a nyár folyamán 
főépítészi egyeztetések mellett dolgoztak tovább az 
ifj ú építészek. A Tündérkert és a teljes terület telepítési 
koncepciója egy másik tervező páros, Szűcs Petra és 
Szendery Csongor munkája, amely reményeink szerint 
a jövőben szintén megvalósulhat, illetve iránymutatást 
adhat a terület fejlesztését illetően.

A terület telepítési koncepcióját, valamint a pavilon 
terveit a Visegrádi Építésztábor facebook oldalán, 
illetve a www.orszagepito.net oldalon ismerhetik meg 
részletesebben.

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is nagy szeretettel 
várjuk azokat a helyi fi atalokat, családokat, mestereket, 
akik szívesen csatlakoznának a pavilon és a Tündérkert 
építéséhez, kisebb városszépítő munkálatokhoz a tábor 
ideje alatt! A tábori munka minden évben esti kulturális 
programokkal, előadásokkal, táncházzal egészül ki, 
melyekre szintén nagy örömmel várjuk a visegrádi 
érdeklődőket. A részletes program az Önkormányzat 
facebook oldalán megtekinthető!

A táborral kapcsolatos kérdéseikkel kérem, forduljanak 
Szabados Ákoshoz, vagy keressenek minket a 
visegraditabor@gmail.com e-mail címen.

Vidovics Réka
táborszervező

A pavilon látványterve
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PÉLDÁT MUTATNAK II.

Sorozatunk folytatásában fotó összeállítással mutatunk be Önöknek néhány szép példát arra, hogy városunk lakói 
hogyan gondozzák és tartják rendben lakóingatlanuk szűkebb vagy akár tágabb környezetét.

A Mátyás király utca egy részlete. Köszönjük az ott lakóknak, 
hogy időt szánnak az út melletti növények gondozására!

Ezeket a gyönyörű virágokat Scheili Éva gondozza

A Mészáros család másokkal is megosztja virágok iránti szeretetét. 
Az arra járók nem véletlenül állnak meg egy pillanatra kerítésük 
mellett.

A virágok meghálálják a gondoskodást. Köszönet érte 
Grósz Zsuzsannának

A rovatot összeállította: Grósz Gábor
kommunikációs referens,

Visegrád Város Önkormányzata
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A Pandémia okozta bizonytalanság és korlátozás 
nemzetiségi programjainkat is átírta, gyakorlatilag 
lenullázta. Sem majálist, sem júniusi gyermeknapot nem 
tudtunk tartani és szinte az utolsó percekig nem volt 
biztos, hogy szabadon meg tudjuk rendezni nemzetiségi 
találkozónkat.

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
közösen július 3-án a Schatzi vendéglőnél nemzetiségi 

rendezvényt tartott. Bene Éva nemzetiségi tanárnő 
vezetésével az első osztályt végzettek egy kis lelkes 
csoportjával német énekeket, játékokat mutatott be a 
megjelenteknek. Felléptek a bogdányi Singkreis dalkör 
tagjai, Vogel Norbert karnagy harmonikás kíséretével. 
A Visegrádi Fúvósok több részletben szórakoztatták a 
közönséget.

Az esti mulatáshoz  a Bőrnadrágos Banda szolgáltatta a 
táncra hívó zenét.

MAJÁLIS – JUNIÁLIS – JULIALIS

DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN

Visegrádi fúvószenekar Fotó: Gallai Gergely Bogdaner Singkreis Fotó: Gallai Gergely

Bene Éva és az elsősök Fotó: Gallai Gergely
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Marci bácsi , fi a és lánya ölelésében a szülinapi partyn, háttérben a felesége és a dédunokák

Idén nyáron, egy igazi szép, meleg, júliusi napon, annak 
is a 7. napján szerető családja körében 90. születésnapját 
ünnepelte id. Zeller Márton, mindannyiunk Marci bácsija!                                                                                                                                         
Igazából nem is kellene a bácsi szót használnunk, hisz 
oly fi atalos és fi tt, hogy minket ’fi atalokat’ és a nálunk is 
fi atalabbakat maga mögé sorolja! Elég csak benézni nála 
a kapun: kertész remekmű tárul elénk, színes virágok, 
formára nyesett bokrok, szőlőlugasok, angol pázsit.  
Beljebb a házban, a „birodalmában” pedáns rend, minden 
szerszám tisztán, rendben a helyén, csukott szemmel és 
sötétben is tudja hova kell nyúlni érte.

„Ilyenek a svábok” mondta nekem egyszer, amikor 
ámulattal néztem tüsténkedését, régi, nagyszüleitől 
örökölt használati eszközöket tisztítgatott, fényesített, 
javítgatott. „Minek kell ezt ilyen precízen megcsinálni?” 
– kérdeztem tőle – „mert így marad meg az utódoknak”, 
volt a válasz.

Aztán egy közeli napon felhívott és azt mondta: „gyere 
el holnap délelőtt 10-re az üzletembe, mutatok érdekes 
dolgokat” – rendben, ott leszek – válaszoltam. 2014. 
május 12-ét írtunk ekkor: mire megérkeztem már a 
Danubiások fogadtak. Akkor tudtam meg, hogy miért 
is kellett jönnöm. „Nyisd meg légyszi a kiállítást” – kért 
Marci bácsi. Hebegtem, csak gyorsan körülnéztem, 
hogy lássam miről is kell beszélnem. Több évtizedes 

gyűjtőmunka eredményét láttam a régi használati tárgyak 
tömkelegében! Hát igen, a nagy dolgokhoz nem kell nagy 
feneket kerekíteni, szorgalom, jó gondolat, kitartás és 
ebben is nagymester!

Munkájáért, melyet a városi és a helyi nemzetiségi 
közösségért tett, 2011-ben Pro Urbe díjat kapott.

Ugyancsak nemzetiségi tevékenységéért, és ott is 
elsősorban az immár 40 éve halott fúvószenekar 
feltámasztásáért, a Német Nemzetiség Örökös Tagjává 
választotta. 

ÉMNÖSZ díjban is részesült, a helyi német nemzetiségben 
hosszú éveken át kifejtett hagyománymentő és újjáélesztő 
munkásságáért, mert ott volt már a kezdeteknél 1995-
ben, két cikluson át nemzetiségi képviselő, alelnök volt.

Egész életén át ott volt és akkor, amikor kellett! Lett 
légyen család, munka, vagy szórakozás… és hála a 
Mindenhatónak, hogy most is itt van velünk!

Drága Marci bácsink, maradj még megszámlálhatatlan 
évekig velünk, egészségben, tettrekészségben és 
szeretetben! Isten éltessen sokáig!

A visegrádi német nemzetiség nevében, családod 
szerető barátja: Ida

SZÜLINAPI KÖSZÖNTŐ
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HISTÓRIA

1871 májusában egy Marosvásárhelyen lakó úr ügyes-
bajos dolgait intézni Pestre utazott. A poros, meleg levegőjű 
városban néhány napos fárasztó jövés-menés után úgy 
döntött, hogy hétvégi kirándulást tesz a Dunakanyarban. 
Erről a kirándulásról elég terjedelmes leírást készített, 
amely „Pestről Esztergomig” címmel útirajzként jelent 
meg a Marosvásárhelyen kiadott „Erdély” (I-VI. évfolyam 
1871-1876) társadalmi, szépirodalmi és ismeretterjesztő 
heti közlöny 17. számában (1871. június 22.). Sajnos az 
amúgy színes és érdekes leírás végén a szerző a nevét 
nem, csak a monogramját, D. P. adta meg, így a személye 
ismeretlen maradt. A kirándulásra a pünkösdi ünnepek 
alatt május 27-28-29-én került sor. Május 27-én, 
szombaton D. P. úr a vele tartó két kiskorú gyermekkel 
a pesti vasúti pályaudvaron (Nyugati pu.) reggel 10 óra 
körül felszállt az akkor még osztrák tulajdonú pozsonyi 
vonatra.

Nagymaroson kis útitársaival csónakba szállt, majd 
a Dunán átkelve Visegrádra érkeztek. Visegrádról D. 
P. úr csak annyit jegyzett fel, hogy a ritka szép fekvésű, 
szerény kis mezőváros, amelynek a lakói eredetileg 
tótul beszéltek, megtanultak magyarul, de a később 
évtizedekben elsvábosodtak.

A fellegvár romjainak megtekintéséhez a gyermekek 
miatt egy helyi sváb vezetőt fogadott. Kalauzuk a 
Várhegy megmászásához a könnyebb, kényelmesebb utat 
választotta, tehát a városból a Kálvárián át, a hegygerincen 
a nehezebben járható, a várba vezető út helyett az akkor 
éppen elkészült Salamon-toronytól felvezető szerpentint.

Ahhoz, hogy az alsóvárhoz, vagyis a Salamon-
toronyhoz érjenek, végigmentek az odavezető utcán, 
ahol megcsodálták a frissen elkészült tekintélyes méretű, 
kastélynak is beillő három új villát. Megemlíti az alsóvár 
szomszédságában felépült három villa tulajdonosát is. 
Előbb dr. Bakodi pesti orvost említi, majd a szomszédos 
villa tulajdonosként Görgei Artúr bátyját, Görgey 
Ármint nevezi meg. D. P. úr értesülése téves, mert a 
villa tulajdonosa valójában a tábornok öccse, Görgey 
István volt. A harmadik villáról és annak tulajdonosáról, 
Lichtenstein F. Lajos lapszerkesztőről már bővebben 
megemlékezik. Szerinte Lichtenstein F. Lajos, aki az 
„Ungarischer Actionär” c. nemzetgazdasági és pénzügyi 
hetilap szerkesztője valójában nem magyar, hanem bécsi 
újságíró, az itthoni cikkeiért kapott fi zetéséből bizonyára 
nem tellett volna olyan remek kivitelű és pazarul 

berendezett villa építésére. A főúri módon bebútorozott, 
vízvezetékkel, fürdővel és csatornázással ellátott villa 
kertjeit szökőkutak és szobrok díszítették.

Elhaladtak a romjaiban is monumentális Salamon-
torony mellett, majd a helyi plébános, Viktorin József által 
épített szerpentinen felértek a várhoz. A romokból nem 
sokat láthattak, mivel azok meglehetősen elhanyagolt 
állapotban voltak, a falakat benőtték a bokrok, fák. A vár 
romjainak további sorsáról, úgy tűnik, D. P. úr a legfrissebb 
értesülésekkel rendelkezett. Megemlíti ugyanis, hogy 
néhány nappal korábban (május 25-én) a várban tartott 
helyszíni szemlén Hegedűs Lajos kultuszminisztériumi 
tanácsos bejelentette, hogy abban és a következő években 
is évi 6000 forint áll rendelkezésre a romok megmentésére. 
A helyszíni szemlén részt vett Henszlmann Imre és dr. 
Arányi Lajos, akik majd a rövidesen meginduló kutatási 
munkálatokat irányították. D. P. úr még úgy tudta, hogy a 
romok kutatása csak ősszel indul, valójában Henszlmann 
már július 10-én megkezdte a munkálatokat.

A nézelődést a közelgő, viharosnak ígérkező eső szakította 
félbe. Sietve megindultak a hegyről a hajóállomás felé, 
ahol éppen a hat órakor érkező „Széchenyi” gőzös kötött 
ki. A hajóról egyetlen utas, Görgei Artúr szállt ki, aki 
öccséhez jött látogatóba. A tábornok poggyásza legalább 
100 darab baromfi  volt, ezeket a hajóállomáson várakozó 
cselédek vitték tovább. D. P. úr és a gyermekek a gőzössel 
Esztergomba hajóztak, ahova este 8-kor érkeztek meg.

Pünkösd vasárnapján D. P. úr az esztergomi bazilikába 
ment, ahol a hercegprímás misézett. Útirajzában röviden 
ismertette a bazilika építéstörténetét, és megemlítette a 
legjelentősebb műalkotásokat is.

A Dunakanyarban tett látogatásuk azzal ért véget, hogy 
pünkösdhétfőn hajnalban, Esztergomban gőzhajóra 
szálltak, és visszautaztak Pestre. 

Az előbbiekben ismertetett útirajz számomra főleg 
Görgei személye miatt érdekes. Az elmúlt években 
a kettős évforduló miatt is több, a „Visegrádi Hírek” 
hasábjain megjelent írásomban megpróbáltam 
Görgeinek Visegrádhoz fűződő kapcsolatainak részleteit 
tisztázni. Elsőként két fontos esemény időpontját, 
vagyis hogy Görgei mikor járt először Visegrádon, és 
melyik esztendő tavaszát és nyarát töltötte először öccse 
Salamontorony utcai villájában. Ahhoz, hogy ezeket a 
dátumokat megtudjuk, tisztázni kellett a klagenfurti 

150 ÉVE TÖRTÉNT – GÖRGEI VISEGRÁDON
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száműzetésből hazatért 
Görgei életének 1868-
1875 közötti években 
történt eseményeit. Erre 
legutóbb a „Visegrádi 
Hírek” 2019. augusztusi 
különszámában „Görgei 
és a tordai vasútállomás” 
c. cikkemben tettem 
kísérletet. Tekintettel arra, 
hogy nem végeztem teljes 
körű adatgyűjtést, mivel 
pl. levéltári kutatómunkát 
nem tudtam vállalni, 
arra számítottam, hogy 
a szakirodalomban 
később megjelenő, 

erre az időszakra is vonatkozó tanulmányok adatait 
felhasználhatom, és esetleg pontosítani tudom az 
általam leírt eseményeket és évszámokat. A Magyar 
Nemzeti Múzeumban 2019. január 15 és június 23 
között megrendezett Görgei Artúr életét bemutató 
centenáriumi kiállítás „Az ismeretlen Görgei” c. 
katalógusában jelent meg Hermann Róbert hadtörténész 
teljes körű, vagyis levéltári kutatások alapján is íródott 
„Görgei Artúr pályafutása” c. tanulmánya. A közzétett 
levéltári adatok alapján is úgy tűnik, hogy Görgeinek 
1868 elején nincs munkahelye. Első állásáról, arról, 
hogy kinevezték a Lánchíd társaság általános titkárává, 
május 19-én kelt, feleségéhez írott leveléből értesülünk. 
Azt, hogy ez a kinevezés a gyakorlatban mit jelentett, 
járt-e fi zetéssel vagy csak névleges volt, és mikor szűnt 
meg, eddig nem derült ki. Görgei első, a rangjához 
igazán méltó munkahelye a Drasche-féle téglagyárak 
és szénbányák társaságnál volt. Augusztus 2-i levelében 
feleségét arról értesíti, hogy július 16-tól a téglagyárban 
dolgozik. Tíz nappal később, 1868. július 26-án a 
„Nefelejts” című újságban megjelent hír szerint Görgei 
a kőbányai Drasche téglagyár igazgatója lett. A Magyar 
Általános Hitelbank támogatásával 1868 júliusában 
a Drasche-féle társaság részvénytársasággá alakult. A 
magyar királyi váltótörvényszék 1868 augusztusában a 
részvénytársaságot „Kőszénbánya ’s Téglagyár Társulat 
Pesten”, székhelye Erzsébet tér 2. néven jegyezte be. 
A társaság vezérigazgatója Görgei Artúr lett. Az első 
teljes évben, 1869-ben a társaság még tisztes haszonnal 
működött, tiszta jövedelme 201.000 forint volt. A 
következő évben, 1870-ben már csak 62.000 forint volt 
a jövedelem. A súlyosan veszteséges gazdálkodás miatt 
1871. május elején a társaság választmánya Görgeit 
felmentette az állásából. Ezt a döntést a hónap végén a 
társaság évi rendes közgyűlése is jóváhagyta. Görgei is 

belátta, hogy miután a sokoldalú ismereteket igénylő 
üzleti vezetésre képtelen, elfogadta a közgyűlés döntését, 
és lemondott a tisztségéről. Az már bizonyosra vehető, 
hogy 1871-ben a Pesten tartózkodó Görgei a tavaszi és 
nyári hónapokban kilátogatott öccséhez annak visegrádi 
nyaralójába. Azt, hogy a marosvásárhelyi úr pünkösdkor 
Görgeit látta a visegrádi hajóállomáson, tényként 
fogadhatjuk el. Valósnak tarthatjuk a „Magyar Újság” 
helyiektől kapott értesülését is, hogy augusztusban 
Görgei Visegrádon járt.

Az állás és jövedelem nélküli Görgei feltehetően 
támogatója és barátja, gróf Mikó Imre (1805-1876) 
közlekedésügyi miniszter tanácsára és a tőle kapott 2000 
forint kölcsönnel 1872 tavaszán Erdélybe indult, hogy 
számára megfelelő munkahelyet találjon. Erdélyben 
ezekben az  években nagyobb arányú vasúti építkezések 
folytak. Görgei bizonyára arra számított, hogy ezek 
egyikén talál magának alkalmas munkahelyet. 1872 
tavaszán Erdélybe érkezése a közelgő országgyűlési 
választások (június 12.-július 9.) miatt bizonyos politikai 
körökben érdeklődést váltott ki. A kiegyezést ellenző 48-
as Függetlenségi Párt szélsőséges beállítottságú lapjának 
(Magyar Újság) 1872. április 13-i számában ugyanis 
felröppentenek egy „hírt”, hogy Görgeit a kormánypárt 
(Deák-párt) bizonyos jeles személyiségei rehabilitálni 
szeretnék. Ezzel az lenne a szándékuk, hogy Görgeit 
Kolozsvár kormánypárti képviselőjelöltjeként indítanák 
az országgyűlési választáson. Megnyert választás esetén 
megoldódna Görgei megélhetése is. Ha volt is valakinek 
ilyen szándéka, az gyorsan lemondott róla, mert ha 
nyilvános helyen jelent meg Görgei, és felismerték, 
rögtön tüntettek az „áruló” ellen. Erdélyben az első 
ilyen incidens 1872. április 3-án, Tordán, a „Czifra” nevű 
vendéglőben érte, amelyről az újságok is beszámoltak. 
Egyébként, ha az előbbi valós hír lett volna, és Görgeit 
tényleg megválasztják képviselőnek, akkor ez életében 
másodszor fordult volna elő. Az első szabadon választott 
magyar országgyűlésnek ugyanis a tábornok tagja volt, 
mert 1849 májusában a dédesi kerület (Borsod megye) 
képviselőjévé választotta. 

Görgei 1872-ben a Segesvár-Brassó között megépülő 
vasútvonalon dolgozott. Az Erked és Bene patak völgyek 
közti vízválasztóban, ahol a vasút elérte 532 m-es 
pályaszint magasságot, Homoródbenénél (Mehburg) 
635 m-es hosszú alagutat kellett építeni. Ennek az 
alagútnak az építésénél volt Görgei munkafelügyelő, 
havi 150 forint bérért. Valószínűleg még 1872. év végén 
Görgei munkahelyet váltott, mert veje, Bohus László 
és lánya, Berta támogatásával 1873 elején megbízást 
kapott a bécsi Wechsler und Börsenbank Lunkán lévő 
birtokának igazgatására évi 4000 forint fi zetésért. Görgei 
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eréllyel látott hozzá az uradalom ügyeinek irányításához. 
Megszüntette a lopást és pazarlást, és néhány hónap alatt 
210.000 forintnyi összeggel növelte meg a bank bevételét.   

Az bizonyos, hogy a tábornok már 1873. év elején 
Lunkán tartózkodott, mert január végén átment 
a szomszédos településre, Brádra, hogy az ottani 
vendéglőben ebédeljen. A vendéglő helybeli zenészeinek 
a tüntetése miatt ez az ebéd elmaradt.

 A következő év, 1874 májusában valamilyen ok 
miatt Görgeinek feszültté vált a viszonya a bank 
igazgatótanácsával, és várható volt, hogy bármikor 
megkaphatja a felmondást. Szakításra végülis ősszel 
került sor. Görgei 1874. október 11-én adta át utódjának 
az uradalom igazgatóságát.  Munkahelye megszűnése 
ellenére még november közepéig Lunkán maradt. 1875. 
legelején már bizonyosan Pesten tartózkodik. Lakása 
az akkori István tér 2. (ma Klauzál tér) alatt volt. Pestet 
rövidesen elhagyta, mert áprilisban már Visegrádon volt. 
Visegrádra való átköltözésének közelebbi időpontjáról és 
okáról Görgei Th érèse nevelőnőnek 1875. április 15-én 
írt leveléből értesülhetünk. Ebben a levélben a tábornok 
arról tudatja a nevelőnőt, hogy április 1-től átvette István 
öccse visegrádi házának gondnokságát. („Hans, Hof- und 
Garten Restaurator”). A Salamontorony utca 1. alatti villa 
Görgei beköltözésével nagyobb családi összejöveteleknek 
is helyt adott. Tudjuk például, hogy június 24-25-én 
a háziasszony Görgey István feleségének, Dedinszky 
Auréliának születésnapi ünnepségén a tábornok francia 
származású felesége, Adèle (Etelka) is megjelent. Th érèse 
személyéről annyit tudunk, hogy őt Berta lánya, Elma, 
Görgei unokája mellé vették fel nevelőnőnek. 

A magas kort megért 
Görgei hosszú életének 
köszönhetően 1875-
1915 között kerek 40 év 
tavaszát és nyarát töltötte 
Visegrádon. Ezt öccse, 
István (1825-1912), pesti, 
belvárosi közjegyző tette 
lehetővé, és bátyjának a 
korabeli középosztálynak 
megfelelő életszínvonalat 
biztosított. 

Görgey István a 1848-
1849-es szabadságharcot 

honvédszázadosként küzdötte végig. A szabadságharc 
bukását követően büntetésül besorozták az osztrák 
hadseregbe, ahonnan 1853-ban váltságdíj ellenében 
szabadult. Ezt követően Pesten előbb ügyvédi 
tevékenységet folytatott, majd kinevezése után, 1875-
1910 között a főváros egyik tekintélyes közjegyzője volt. 

Egész életét annak szentelte, hogy igazolja hadvezér 
bátyját, és eloszlassa az árulás vádját.

A Görgei tisztázásáért az árulás vádja alól megindult 
rehabilitációs mozgalom idején István öccse különösen 
jelentős dolgot tett azzal, hogy 1885-1888 között megírta 
és három kötetben megjelentette a bátyja 1848-1849-es 
szabadságharc alatti működésére vonatkozó iratokat 
(1848-1849-ből élmények és benyomások. Okiratok és 
ezek magyarázata).

Görgei idősebb korában Pesten is egy fedél alatt lakott 
öccsével és annak családjával, amelynek nőtagjai – talán 
kissé túlzottan is - szerető környezetet biztosítottak a 
tábornoknak. Ez életük végén már nagyon megterhelte 
a két testvér viszonyát. István 1911-ben elhagyta a Mária 
Valéria (ma Apáczai Csere János) utca 17. alatti közös 
lakást, és élete utolsó évét az általa korábban megvásárolt 
Izabella utca 52. alatti bérház egyik lakásában töltötte. 
A következő évben, 1912. január 13-án István elhunyt. 
A Kerepesi úti temetőben megtartott gyászszertartáson 
számos előkelőség politikusok, írók és közéleti 
személyiségek jelentek meg.

A „Budapesti Hírlap” 1912. január 16-i számában a 
temetésről szóló tudósításból arról értesülhettünk, hogy 
a szertartáson az elhunyt özvegye betegség miatt és 
bátyja, akit nagyon megviselt öccse halála, nem tudott 
jelen lenni.

Szőke Mátyás 
c. múzeumigazgató

FOTÓK

1. Vizitkártya, készült 1873 előtt.

Carl Bömches fotója, Brassó-Kronstadt

2. Görgei Artúr mellszobra. Stróbl Alajos (1856-1926) 
1891-ben Visegrádon készítette Görgei portrészobrát, 
melyet később bronzba öntöttek.
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A Visegrádi Hírek 2021. júniusi lapszámában Mikesy 
Tamás képes beszámolóban mutatta be a Salamon-
torony felett talált feliratos emlékkő „feltárásának” és 
felújításának folyamatát. 

Most arra vállalkozunk, hogy a sok-sok további 
kérdőjel ellenére megosszuk a lap olvasóival az 
eddigi eredményeket, remélve, hogy felkeltjük sokak 
érdeklődését. Ezáltal is szeretnénk ösztönözni, hogy az 
esetleg általunk nem ismert további adatok, források 
közkinccsé váljanak, hogy minél teljesebb képet 
kaphassunk az emlékkő történetéről és a felállításában 
közreműködők személyéről. 

Az emberiség története során számos tényező: 
élelemszerzés, hadjáratok, hódítások stb. késztették 
az adott kor emberét a helyváltoztatásra. De már az 
görög-római korban találkozunk olyan utazókkal, akik 
más tájak, népek, szokások megismerése érdekében 
vállalkoztak az egyáltalán nem veszélytelen szárazföldi 
vagy vízi utakra. A középkortól kezdve követek, katonák, 
térítőpapok, zarándokok, kereskedők rótták az utakat, s 
többen közülük írásban is megörökítették élményeiket. 
A 18. századtól már találkozunk konkrétan a természeti 
szépségek iránt érdeklődő utazókkal, majd a 19. században 
létrejönnek a turistaegyesületek. Magyarországon a 
legkorábbi turista szervezet az 1873-ban megalakult 
Magyarországi Kárpát Egyesület, amelynek célja a 
Tátra feltárása és megismertetése. 1889-ben megindul a 
Turisták Lapja c. folyóirat, majd 1891-ben alakult meg 
az egész ország területére kiterjedő túra-mozgalmat 
támogató szervezet a Magyar Turista Egyesület, Eötvös 
Loránd elnöklete alatt. 

Visegrád természeti értékeit és a vár és a királyi palota 
szépségeit szintén a középkortól kezdve örökítették 
meg írásban az erre járók. Követek, mint Bartolomeo 
de Marschi pápai követ, Mátyás humanista tudósai, 
Galeotto Marzio, Bonfi ni, majd Oláh Miklós, de a török 
világutazó Evlia Cselebi is megemlékezett Visegrádról. A 
19. században a közlekedés fejlődésével számosan, írók, 
művészek emlékeztek meg városunkról. Az J. Häufl er 
által 1847-ben kiadott Visegrád Albuma már szinte 
útikönyvként is szolgált az idelátogatóknak. Ezek után 
nem véletlen, hogy Viktorin József (1822-1874) Visegrád 
plébánosa, aki számos jótéteménye mellett a visegrádi vár 
helyreállításért is eredményes lépeseket tett a kormánynál.  
A legelső feladat, hogy a fellegvárba a látogatók számára 
és a meginduló munkálatok szempontjából is megfelelő 
út vezessen. Viktorin 1869-ben a Kálvárián keresztül 
alakított ki utat a fellegvárba, majd 1871-ben Türr István 

tábornok és a visegrádi villatulajdonosok támogatásával 
a Salamon-torony ÉK-i kaputornya után az összekötő 
várfal mellett épített új utat, amelyről így írt: 

 „Ezen 420 ölnyi hosszú út kezdődik az alsó várnál, 
vagyis az ugy nevezett Salamontorony keleti kapujánál. 
Az út kezdetén egy mutató oszlop ily felirással: ‘Uj út 
a várromokhoz. Neuer Weg zu den Burgruinen. 1871.’ 
látható. Néhány lépésnyire pedig egy sziklába helyezett 
márványtáblán ez olvasható: ‘Üdvözlégy Vándor. 
Willkommen Wanderer. 1871. A közönség kényelmére 
egyesek költségén. Azután meredek hegyen, a hol eddig 
soha út nem létezett, sűrű erdei bokrok között, 25 
csavarodás kivágásával a fellegvár csúcsához húzódik 
a feljárás, legszebb kilátásoknál árnyékot vető fák 
alatt elhelyezett padokkal, s az idegent útba igazitásra 
vonatkozó felirásokkal ellátva.”1

Az út az 1885-ben készült kataszteri térképen (1. kép) 
is jól látható, sőt Ernyey József és Lux Kálmán által 1923-
ban kiadott „A visegrádi vár” c. könyvének 5. oldalán 
levő képen is (2. kép) szerepel a derék szlovák plébános 
által készíttetett út cikk-cakkos nyomvonala.

Az általunk felújított emlékkövet a később Viktorin-
út vagy Viktorin-szerpentin névvel is illetett turistaút 
mentén kialakított kis téren állították fel 1884-ben, és 
ahogy az 1885-ben készült kataszteri térképen is látható, 
a helyet - talán éppen az emlékoszlopnak köszönhetően 
- Mátyás-térnek nevezték el, amint ezt Zsitvay Tibor 
(1884-1969), politikus, turistavezető, Visegrád mecénása, 
1933-as cikkében is olvashatjuk. 2  

 Az helyi andezitből készült obeliszken az alábbi szöveg 
olvasható a kör alakú, eredetileg festett koronás magyar 
címer alatt (3. kép):

 MÁTYÁS KIRÁLY
emlékének

készíttették 1884
évben

________________
Vörös József

Csanády István
Bellus Béla

Toppiczer Kálmán
Dezső Ákos

Kovács Rezső
_________________

Eckstein Antal KFM

VISEGRÁD RÉGI-ÚJ TURISTA EMLÉKÉRŐL
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Ugyan az eddig rendelkezésünkre álló forrásokból 
szerzett adatok – Csanády István kivételével – nem 
sokat árulnak el az emlékkövön szereplő emberek 
személyéről és életútjáról, egy dolog azonban biztosnak 
tűnik. Magyarország tiszti cím- és névtára 1884., ill. 
1886. évi kiadását böngészve azt láthatjuk, hogy a 

feliraton szereplő személyek közül négyen - Csanády 
István járásbíróként, Kovács Rezső aljegyzőként, 
Toppiczer Kálmán joggyakornokként, Dezső Ákos 
pedig írnokként - ebben az időszakban a Szentendrei 
Királyi Járásbíróságon dolgoztak. Vörös József és Bellus 
Béla személyét illetően az eddig talált kevés adat, ill. 
a többiekkel való kapcsolódási pont hiánya miatt 
még sok a bizonytalanság, így egyelőre nem lenne 
célravezető találgatásokba bocsátkozni. A legtöbbet 
Csanády Istvánról tudjuk, aki 1888-ban a Régészeti és 
Embertani Társulatnak, valamint ugyanettől az évtől 
az első hazai turistaegyesület, a Magyarországi Kárpát-
egyesület Budapesti Osztálya vidéki választmányának 
is tagja lett. Az emlékkő készítője Eckstein Antal volt, 
aki a Magyarország iparosainak és kerekedőinek cím- és 
lakjegyzéke (1892) szerint Visegrádon volt bejegyezve, 
mint kőfaragó mester.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy mi ösztönözhette 
ezeket az embereket arra, hogy valószínűleg saját 
költségükön felállítassák az emlékművet. Viktorin 
József tevékenységének köszönhetően az 1870-es 
évektől megindult régészeti kutatómunka és műemléki 
helyreállítás elősegítése érdekében Viktorin nemcsak a 
politikusokat és szakembereket kereste meg, de a korabeli 
sajtót is felhasználta a célok eléréséhez. Mindemellett 
nagy hangsúlyt fektetett arra, ahogy a korábbiakból 
is kitűnik, hogy a műemlékek a kirándulók számára is 
minél kényelmesebben megközelíthetőek legyenek, így 
mai szóhasználattal élve a műemlékvédelem mellett 
a helyi turizmusfejlesztés egyik kezdeményezőjének 
is tekinthetjük. S ugyan az emlékkövet felállítók 
motivációit – forrás hiányában – nem ismerhetjük, de 

1.

2.
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feltehető, hogy ismerték a megelőző évtizedben elindult 
kezdeményezéseket és azok addigi eredményeit. Itt 
érdemes még megemlíteni, hogy akár Viktorin József 
Visegrád hajdan és most című könyvének függelékében 
szereplő Türr Istvánhoz írt levelében maga írja le, hogy 
tervei között szerepelt „Korvin Mátyás tiszteletére a 
visegrádi romok alatt egy szerény emlék”3 felállítása, 
melyre végül nem került sor. Érdekes, hogy amíg az 1885-
ös kataszteri térképen, az 1923-as Ernyey - Lux kötetben 
és Zsitvay Tibor írásában is szerepel a Viktorin-út, ill. a 
Mátyás-tér, egy feltehetően az emlékoszlopot megjelenítő 
rajzzal, addig az emlékműről – felállítását követően – 
jelen tudásunk szerint nincs adatunk. Héjj Miklós a 
visegrádi múzeum néhai igazgatójának hagyatékában 
került elő egy cédula, rajzzal és felirattal, ami arra utal, 
hogy a 60-as, 70-es években még állt a kőoszlop. 

Az emlékkő feledésbe merülésének egyik oka az 
lehet, hogy a későbbiekben Fellegvárba vezető kijelölt 
turistautak elkerülték, elkerülik az eróziónak igen erősen 
kitett korábbi szakaszokat. 

Ahogy a bevezetőben is írtuk, reméljük felkeltettük 
érdeklődésüket, így abban bízva, hogy eddigi 
ismereteinket bővíteni tudjuk, arra bíztatunk mindenkit, 
hogy kutatómunkánkat segítve az esetleg rendelkezésükre 
álló képeket, adatokat osszák meg velünk. Köszönjük!  

Grósz Zsuzsanna,
Molnár Erzsébet,

 Gróf Péter

1. Viktorin József: Visegrád hajdan és most Pest, 1872. 55. o.

2. Zsitvay Tibor: Nagyvillám (Turistaság és Alpinizmus, 1933. 23. évf.     
1. sz. 4. old.)

3. Viktorin 1872. 81. 

Forráshelyek: 

https://adt.arcanum.com/hu/

https://hungaricana.hu/hu/

https://maps.arcanum.com/hu/

3.

Napi vár Fotó: Gábor Gyula
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GYEREKKUCKÓ

AZ ELSŐ KÖZÖS OSZTÁLYKIRÁNDULÁSUNK

Egy több napos osztálykirándulás mind tanulmányi 
téren, mind a közösségépítés szempontjából óriási 
lehetőségeket rejt magában. Ezért is ragaszkodom ahhoz, 
hogy osztályomnak minden tanévben megszervezzem 
ezt a programot. Tavaly, amikor kitört a járvány, erre 
sajnos nem volt lehetőségünk. Idén viszont végre igen.  

Az úti cél Cserkeszőlő volt. Nagy izgalommal készültünk, 
igyekeztünk érkezésünk előtt már megismerni a 
vidéket és annak nevezetességeit. Erre szolgált az ún. 
lapbook, amelyet indulás előtt készítettek el a gyerekek. 
Ebben gyűjtöttük össze azokat a fontos információkat, 
amelyek abban segítettek bennünket, hogy jól előkészítsük 
a kirándulást. Főképpen Cserkeszőlő, Kecskemét és 
Ópusztaszer nevezetességeit vettük számba. 

A tervezett kirándulás összköltsége igen nagy terhet 
rótt a szülőkre, ezért fordultam segítségért a helybéli 
vállalkozókhoz, jó ismerősökhöz. Nagy örömömre meg 
is találtam azokat az embereket, akiktől nem áll messze az 
aktív társadalmi, közösségi szerepvállalás, akiknek fontos 
szűkebb környezetük sorsának alakítása. Ők voltak azok, 
akik jelentős összeggel támogatták kirándulásunkat.

Köszönjük nekik nagylelkű felajánlásukat, a teljesség 
igénye nélkül (többen kérték anonimitásukat): Kacsán 
György grafi kusművész, Titz Tamás- Nagyvillám Kft .

A támogatók mellett nagy-nagy köszönet illeti 
kollégáimat, Soltész Barbarát (Balázs Csenge anyukája, 
aki szülői minőségében volt jelen) és Hábel Józsefet, akik 
elkísértek bennünket a kirándulásra és a három nap alatt 
azon fáradoztak, hogy felejthetetlenné tegyék azt.

Táborhelyünk
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És végre elérkezett a nagy nap, június tizenhatodika, 
az indulás napja. Első állomásunk Kecskemét volt. 
Bebarangoltuk a város főterét, ellátogattunk a Ciff ra 
palotához, fagyiztunk egyet és már utaztunk is tovább 
Cserkeszőlőre, a Jurta-táborba, ahová késő délután 
érkeztünk. Elfoglaltuk jurtáinkat. Ezután lefektettük a 
szabályokat, megegyezve abban, hogy minden reggel 
értékelni fogjuk azt, hogy a jurtákban milyen szép rend 
és tisztaság uralkodik. 

Majd a jól megérdemelt fürdőzés következett a 
Cserkeszőlői Termálfürdőben. Kilenc medence várt 
bennünket egy jó kis lubickolásra, de nagy élményt 
nyújtott az öt percenként egy óriásvödörből a gyerekekre 
lezúduló víztömeg is.

A második napon az Ópusztaszeri Történelmi 
Emlékparkba látogattunk el, ahol egy egész napot 
töltöttünk. E nap programjainak költségét a Visegrád 
Város Önkormányzata által meghirdetett Ifj úsági Alapból 
történő pályázati támogatásból fedeztük. Köszönjük! 
Először megtekintettük a monumentális Feszty-
körképet, majd átgyalogoltunk a skanzenbe, ahol a Dél-
Alföld mezővárosi és tanyai portáival, népi építészetének 

jellegzetességeivel ismerkedtünk meg. A gyűjtemény 
házai között járva részesei lehettünk az egykori paraszti 
világnak, majd egy foglalkozás keretében visszarepítettek 
bennünket abba az időbe, amikor őseink birtokba vették 
jelenlegi hazánk területét. Testközelből tapasztalhattuk 
meg életmódjuk sajátosságait: a jurtában való élet 
rendjét, mindennapi eszközeik használatát. Végül igazi 
honfoglaló harcossá válva kiderült, miért is rettegett 
annyira a korabeli Európa a magyarok nyilaitól. 

Utolsó napunkon a kecskeméti Planetáriumba vezetett 
utunk, ahol egy nagyon érdekes vetített előadást 
nézhettünk meg a csillagokról, és a bolygókról. A 3D-s 
kisfi lm is nagy élményt nyújtott számunkra. Majd a 
Kecskeméti Vadasparkba látogattunk el. Kirándulásunkat 
egy igazán impozáns helyen zártuk, a kecskeméti Bajor 
étteremben, ahol elfogyasztottuk fi nom ebédünket, hogy 
teli gyomorral induljunk haza.

Élményekkel telve, és alaposan elfáradva érkeztünk meg 
Visegrádra. Ha most lehetne egy kívánságom, akkor azt 
választanám, hogy jövőre is legyen lehetőségünk egy 
olyan csodálatos osztálykirándulásra, mint amilyenben 
most részünk volt.

Bosnyák Endréné
osztályfőnök

Osztályunk
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EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)

ÉLET A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

Plébániánk közösségi életében ismét mérföldkőhöz 
értünk. Hamarosan befejeződik a közösségi ház 
felújításának második lépcsője, jelenleg az utolsó 
simítások – térkövezés, kertrendezés – zajlanak. Amint 
a járványügyi helyzet megengedte, azonnal újra birtokba 
is vettük az MFP pénzből folyamatosan épülő, szépülő 
közösségi házat. 

Plébániánk életében fontos esemény volt május végén 
az elsőáldozás. Tibor atya felügyelete alatt 9 gyermek 
készült egy éven át szorgalmasan erre a szép ünnepre. 
A szentmise után, a sokéves hagyományt követve, agapé 
várta a gyermekeket és szüleiket a közösségi házban. 

Az iskolai nyári szünetben sem áll üresen az épület. 
Az új tanév megkezdéséig keddenként 16 órától 19 
óráig játszóházas formában várjuk az 1-6 osztályosokat 
kézműves programokkal, sporttal és társasjátékokkal, 
csütörtökönként pedig a nagyobbaké a terep. A 
beszélgetések mellett lehetőség van kosarazni, tollasozni, 
pingpongozni és társasjátékozni. Az aktuális programokat 
nyomon lehet követni a plébánia honlapján, facebook 
oldalán, illetve a templomi hirdetőtáblán is. A programok 
nyitottak, bárki csatlakozhat. 

Várunk mindenkit szeretettel.

Kis könyvek (Vaik Dóra) Papír hernyók (Vaik Dóra)

Vaik Dóra
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KIKIÁLTÓ

A VISEGRÁD SPORT- ÉS KULTURÁLIS LÉTESÍTMÉNYEIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

kuratóriumi elnökeként

a Közalapítvány

2021. ÉVI ELSŐ RENDES KURATÓRIUMI ÜLÉSÉT

– az előzetes egyeztetések és az Alapító Okirat vonatkozó rendelkezései alapján –

2021. július 25. (vasárnap) 16.30-ra összehívom.

Az ülés helyszíne: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11., 
Mátyás Király Művelődési Ház és Könyvtár, olvasóterem.

Javasolt napirendi pontok:

1. A napirend elfogadása

2. A Közalapítvány 2020. évi beszámolójának elfogadása

3. A Közalapítvány 2021. évi szakmai programjainak konzultációja és elfogadása

4. Kuratóriumi elnöki tájékoztató

5. Egyebek

Balatonboglár, 2021. július 17.

Dr. Kucsera Tamás Gergely s.k.
kuratóriumi elnök
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DUNAKANYARI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

Központ: 06 26/312-605, Szolgálat: 06 26/400-172
www.dunakanyari.hu

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  

INGYENES 

BABA- GYERMEK és 

rendez.
Augusztus 17-én (kedden) 

12-14 óráig a M
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ÖKO-AGORA

EZER KILOMÉTERNYI TURISTAÚTHÁLÓZAT INFRASTRUKTÚRÁJA ÚJUL MEG 
A PILISI PARKERDŐBEN

A Pilisi Parkerdő az elmúlt évek jelentős turisztikai 
beruházásait követően – erdei pihenőhelyek, 
menedékházak, kilátók felépítése és a meglévők 
felújítása – a kirándulóhelyeket összekötő és a 
Budapest-környéki erdőket átszövő, közel 1000 
kilométer hosszú turistaúthálózat pihenőit és 
parkerdei berendezéseit is megújítja. A Magyar 
Természetjáró Szövetséggel konzorciumban 
végrehajtott fejlesztéssel így többek között közel 1000 
új pad-asztal garnitúra, 100 tűzrakóhely és 32 helyen 
a kerékpárosokat kiszolgáló létesítmények várják 
a Gerecsében, a Visegrádi-hegységben, a Pilisben, 
valamint a Gödöllői-dombságban akár gyalogosan, 
akár kerékpárral kirándulókat.

A sikeres és egyre népszerűbb beruházásokkal 
összhangban – egyebek mellett a Som-hegyi Turistaház, 
Prédikálószéki-kilátó, Fekete-hegyi kulcsosház, 
Hidegvölgyi négy évszakos pihenőhely, Anna-lak –  a 
Pilisi Parkerdő 2018-ban megkezdte teljes turisztikai 
infrastruktúrájának megújítását. A VEKOP és GINOP 
forrásokból fi nanszírozott, több mint 1 milliárd forint 
összköltségvetésű programmal az ország leglátogatottabb 
erdeit felkereső, évi mintegy 30 millió látogató 21. századi 
színvonalú turisztikai berendezésekkel találkozhat. A 
fejlesztés tartalmát a természetjárók civil szervezeteivel, 
valamint a Magyar Természetjáró Szövetséggel egyeztetve 
alakították ki.

„A Pilisi Parkerdő az ország legnagyobb ökoturisztikai 
infrastruktúráját kezeli, évente immár több mint 
30  millió látogatóval. Ez a látogatószám kifejezi, 

milyen terhelés éri a turisztikai infrastruktúrát, amely 
sokszor több évtizeddel korábban létesített elemeket 
is tartalmaz. A Magyar Természetjáró Szövetséggel 
kialakított eredményes partnerségünknek 
köszönhetően most lehetőségünk nyílt jelentős lépést 
tenni a XXI. századi turisztikai igények kielégítése 
felé.” – mondta az átadón Reinitz Gábor, a Pilisi 
Parkerdő vezérigazgatója. 

A program részeként nemcsak a már ismert, 
félrönkökből álló eszközöket, hanem új arculatú, modern 
vonalvezetésű és könnyen fenntartható berendezéseket 
is kihelyeztek. Összesen 997 pad és asztal garnitúra, 32 
esőbeálló, közel 100 tűzrakó és pihenőhely újul meg, 
továbbá a kerékpáros és gyalogos utak találkozási pontjaira 
mintegy 30 helyszínen a kerékpárosokat kiszolgáló 
infrastruktúra is épül. Ez utóbbi tovább növeli a 350 



2021. AUGUSZTUS

34

kilométer hosszú, kerékpározásra kijelölt erdei utakon 
haladó Pilis Bike erdei kerékpáros hálózat színvonalát. A 
Parkerdő területén található források közül 24 foglalását 
újítják fel, továbbá sor kerül a vízfolyásokon átívelő hidak 
cseréjére is. 

A most elkészült fejlesztések a VEKOP-4.1.1.-15-
2017-00007-es kódszámú, „Gyalogszerrel felfedezni a 

Budapest környéki hegységek és a Gödöllői-dombság 
turisztikai termékkínálatát”, illetve a GINOP-7.1.2.-15-
2017-00019-es kódszámú „Lépésekre a Dunakanyartól” 
című pályázatok keretében valósulnak meg, a 
Magyar Természetjáró Szövetség, mint projektgazda 
koordinálásában, a Pilisi Parkerdőgazdasággal közös 
konzorciumi együttműködésben. A projektelemek 
költsége 304 millió forint.

Az eseményen részt vett és beszédett mondott Vitá lyos 
Eszter euró pai unió s fejleszté spolitiká é rt felelő s 
á llamtitká r, Dalvá ri Vince, az Agrá rminiszté rium 
erdő gazdá lkodá si fő osztá lyvezető je, Dr. Seregi Já nos, 
a Magyar Termé szetjá ró  Szö vetsé g elnö khelyettese, 
valamint  Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. 
vezérigazgatója. 

Bővebb információ:
Pilisi Parkerdő Zrt.

sajto@pprt.hu

Napi pille Fotó: Gábor Gyula
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PULZUSSZÁM

SUPOZÁS VISEGRÁDON

A 2020 nyarán elindult lehetőség, megújult eszközökkel 
és még nagyobb lelkesedéssel idén is folytatódik a Duna 
Visegrád környéki szakaszán.

Az előző évhez hasonlóan, pénteken, szombaton és 
vasárnap, fi x időpontokban induló túrákon lehet részt 
venni. A túrák első lépéseként megtanítjuk a supozás 
alapjait, ezt követően indulunk csak el a folyás irányával 
megegyezően. Rövid pihenőt tartunk a Szigetcsúcson, 
majd tovább csorgunk a Dunabogdányi szabad strandig, 
ahonnan autóval jövünk vissza Visegrádra. A program 
időtartama kb. 2,5 óra. A programon 14 év fölöttiek 
vehetnek csak részt. Minimum 3 fő jelentkezése esetén, 
egyéni időpontban is indítunk túrát.

Akik tartanak a sodrástól, vagy még nem töltötték 
be 14. életévüket, de szeretnék kipróbálni a supozást, 

számukra is van lehetőség. Csütörtökön egész nap és 
vasárnap délelőtt az Alsó-öbölben van lehetőség, nyugodt 
körülmények között elsajátítani az alapokat és mókázni 
egyet a vízen. Itt nincs sem alsó sem pedig felső korhatár 
sem. Nagyobb, max. 20 fős csapatok jelentkezését is 
várjuk.

A legújabb program lehetőség a sup jóga, melyet szintén 
az öbölben tartunk. Tapasztalt jógaoktató vezetésével egy 
1,5 órás órán van lehetőség részt venni. (A fotókat Gábor 
Gyula és Gyurián Zoltán készítette.)

A bejelentkezés minden esetben az outdoormaffi  a.com 
weboldalon történik. Visegrádiaknak 20% kedvezmény a 
honlapon szereplő árakból!

Bővebb infó: 
outdoormaffi  a@gmail.com  és +36 20 661 7974
Gyurián Zoltán
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OLVASÓINK KÜLDTÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ÉS KÉRÉS
A Visegrádi Hírek szerkesztősége ezúton köszöni azt a 

rengeteg pozitív visszajelzést, amit az elmúlt hónapokban 
az újság tartalmával és küllemével kapcsolatban kapott 
a Kedves Olvasóktól! Jó látni, hogy mennyire fontos 
városunk lakói számára, hogy hónapról-hónapra 
kézbe vehetik az újságot, mely valóban attól válik 
igazán színessé és színvonalassá, ha városunk életének 

minél több szegmensét bemutathatjuk, legyen szó 
önkormányzati fejlesztésekről, környezetvédelemről, 
iskolai programokról, történelmi emlékekről. Köszönjük 
mindenkinek, aki bármilyen módon hozzátesz ehhez 
az építő jellegű munkához és továbbra is várjuk a békés 
szándékú, előremutató, városunk, közösségünk fejlődését 
szolgáló írásokat!

APAI ÖRÖKSÉGÜNK: CSALÁDNEVÜNK

A  század eleji  családfakutatásom során a Pesti  
Irattárban  találkoztam  a Visegrád  Községi  Tanácsának 
egyik  üléséről (1950-es évek) készült  jegyzőkönyv  
egyik olyan pontjával, amely  Niedermüller Béla  
névváltoztatási kérelme volt. A  jegyzőkönyvben nem volt 
konkretizálva a szándékolt új név. Mivel keresztszüleim 
ekkor már örök álmukat aludták Visegrád temetőjében, 
nem tudhattam meg tőlük semmit egykori szándékukról. 
Egy biztos, hogy a változtatásból nem lett semmi. Volt 
egy másik érdekes felfedezésem is.  Ez is a Niedermüller 
családnévvel volt kapcsolatos és legfi atalabb bácsikámat, 
Jani bácsit érintette. Ő Budapest  egyik peremkerületében,  
Pestújhelyen hunyt el. Az ottani plébánián tudtam 
meg a halotti anyakönyvből, hogy  1937. október  9-én  
NÁDOR  Jánosként  halt meg. Niedermüller rokonaim 
közül már csak egy maradt, aki  "egyszerűsítette" a nevét, 
Tóni unokabátyám (1925-2000). Ezt igazolja az is, hogy 
gyermekeit: NEMES Kati (1954. X. 10.-) és  NEMES   Zoli 
(1956. VII. 31.-) néven  anyakönyvezték. 

De hadd beszéljek  magamról is. Az  '50-es  évek végén 
az én fejemben is megfordult: nem kellene-e nevemet 
"módosítani". Legfőbb oka az volt, hogy számos  címünkre 
érkező levélen, lapon  nevünket átírták. Volt, aki  ’b’ 
betűvel, volt, aki ’d’ betűvel  bővítette családnevünket. 
Sőt, volt, aki Ch - val kezdte a címzést, elhagyva az  ’S’ 

betűt. Nekem is volt "példaképem", akinek tetszett a neve: 
SÁROSI  György a Ferencváros  labdarúgó csapatának  
csatára, aki a válogatottnak is tagja volt egykor. Annak 
a válogatottnak, amely az 1938. évi Világbajnokságon, 
Párizsban, ezüstérmet nyert! SÁROSI  Gyuri nem 
akármilyen "gólgyártó" volt. Egy, a Csehszlovákok  ellen  
8-3-ra  végződő  mérkőzésen  (1937. IX. 19.), a 8 gólból 
hetet ő szerzett! Egyébként pályafutása alatt – 1931 és 
1948 között – 646  mérkőzésén  636 gól az ő nevéhez 
fűződött! Visszatérve személyemre: ahogy jött az ábránd 
névváltoztatásommal  kapcsolatban, úgy el is szállt. 
Megmaradtam  az    apámtól örökölt  "Scheilinek" Ma, 
öreg fejjel biztosan bánnám a "hűtlenségemet", ám, hogy 
hű maradjak magamhoz is, el kell  árulnom valamit: Csak 
nemrég tudtam meg, hogy egykori  kedvenc focistám, 
Sárosi György  neve is magyarosított volt! Ugyanis 
szabómester édesapját Stefancsics Bálintnak hívták, de 
három sportszerető fi a már SÁROSI néven űzte kedvenc 
sportját: Dr. Sárosi György (1912-1993)  labdarúgó,  
Sárosi László (1913-1992) vízilabdázó  és   Sárosi Béla 
(1919-1993)  labdarúgó volt.

Tisztelettel,
id.Scheili Béla,

Budapestről

NÉHÁNY ÉSZREVÉTEL A „VISEGRÁD TUDAT” 
HELYI MEGNYILVÁNULÁSAIHOZ

Korunk egyik legnagyobb kihívása a migráció. Ha 
megnézzük az emberiség történetét az nem más, mint 
folyamatos népvándorlás. Amióta a magyarok a Kárpát- 
medencébe érkeztek, különböző népek, népcsoportok 
költöztek a Duna tájára, hol békés, hol kevéssé békés 
céllal. A török kor háborús eseményei tragikus hatással 

voltak a magyarság lélekszámára, hiszen ekkor változtak 
meg az ország etnikai viszonyai és ennek nagy szerepe 
volt a trianoni békediktátum létrejöttében. Budapest 
környékére, a Dunakanyarba a 18. század folyamán 
zömében német és szlovák telepesek érkeztek. 
Kijelenthetjük, hogy a magyarok és beköltözöttek 
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között nem voltak súlyos konfl iktusok, s ez jellemezte 
Visegrádot is.  

Majd 4 évtizede élek családommal városunkban, de 
soha nem tapasztaltam semmilyen megkülönböztetést, 
soha nem éreztette velem senki, hogy „jöttment” vagyok. 
Ezért is elszomorító, hogy 2019 óta egyesek napi politikai 
érdekeik által befolyásolva előhúzták a kalapból ezt a 
„kártyát”. 

A folyamat oda jutott, hogy most egy ember 
pályafutását törték meg. 2020-ban kapott egy éves 
megbízást Hajdú Attiláné az Áprily Iskola vezetésére. 
Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy személyesen 
egyszer találkoztam az igazgatónővel, sem vele, sem 
az iskolával kapcsolatosan semmilyen érdekeltségem 
nincs. Többek által megerősítve úgy tudom, hogy az 
elmúlt tanévet hihetetlenül nehéz körülmények között – 
járvány, iskolaépítkezés –, helyettes nélkül, tisztességesen, 
legjobb tudása szerint vezényelte le. Idén februárban az 
igazgatói állásra kiírt álláspályázatra beérkezett három 
pályázatból egyedül az övé felelt meg a jogi és szakmai 
feltételeknek. A pályázatát ennek ellenére nem fogadták 
el, arra való hivatkozással, hogy a visegrádi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat részéről nem volt meg 
az egyetértő támogatás. A nemzetiségi önkormányzat 
két tagja a jogilag és szakmailag érvényes pályázatot 
támogatta, ketten egy másik,a kiírásnak nem megfelelt 
pályázatot, egy képviselő tartózkodott.  Ezzel Hajdú 
Attiláné egy küzdelmes tanév után kényszerűen távozik 
az intézményből. Mi volt a bűne Hajdú Attilánénak? 
Nem volt visegrádi! Ha körülnézünk azok között, akit 
tettek valamit Visegrádért, ki volt tősgyökeres, őslakos 
visegrádi? Mátyás király? Madas László? Cseke László? 
Kalász István? Visegrád díszpolgári címét 2000 és 2018 
között elnyert 14 jeles személy közül összesen egy volt 
visegrádi születésű. Ezek szerint ezen időszak alatt 
mindegyik képviselő-testület súlyos hibát követett el, 
mert nem visegrádi születésűnek adta a kitüntetést.

Van valami félelmetes abban, hogy 2019 óta egyesek 
ezt a tökéletesen idejétmúlt, kirekesztő szellemet 
kiszabadították a palackból. Az pedig végképp szomorú, 
hogy akik ezt játszmát levezényelték korántsem a visegrádi 
identitástudat erősítése és a helyi fi atalok pozícióba 
juttatása érdekében cselekedtek. Ennek esett áldozatul 
Hajdú Attiláné. Ne féljünk kimondani: egy szakmája 
iránt elkötelezett, a visegrádi iskola érdekében erejét 
nem kímélő embert ellehetetlenítettek. Nem volt érdekes 
a tantestület nagy részének, a szülői munkaközösség 
majdnem 90%-nak, több önkormányzati képviselőnek és 
a német nemzetiségi önkormányzat két képviselőjének 
kiállása mellette. Hiába volt az övé az egyetlen szakmailag 
érvényes pályázat. Ilyen Visegrádon korábban nem 
fordulhatott volna elő. Most itt tartunk. 

Évek óta halottam már Visegrádon a panaszt, 
hogy a helyi intézmények vezetői nem a visegrádiak 
közül kerülnek ki. De felteszem a kérdést: 1990 után 
bármely helyi intézmény vezetőjének kinevezése során 
megtörtént-e, hogy egy szakmailag alkalmas helyi 
pályázóval szemben bármilyen nyomásra „jöttmentet” 
neveztek ki? Nem emlékszem arra, hogy amikor 1983 
október 1-vel a múzeumba kerültem, elvettem volna a 
státuszt egy visegráditól. Engedjék meg, hogy idézzem az 
általam 2019-ben leírt sorokat: „Visegrádinak lenni nem 
születési előjog és nem kiváltság, hanem önként vállalt 
kötelezettség. Visegrádi lehet mindenki, aki ezért a városért 
tenni akar. Visegrád attól lesz gazdagabb, ha mindazok, 
akik ideköltöztek, vagy idejárnak dolgozni, munkájukkal, 
tudásukkal a város fejlődését szolgálják.”

Miért gondolják egyesek, hogy az iskola egy játék-
terepasztal, ahol a politikai játszmáik bábuit tologathatják? 
Az iskola, a gyerekeink, unokáink jövőjével játszadoznak. 
Ennyire nehéz felfogni, hogy a tanári hivatás egy nehéz, 
de szép szakma és itt nem egyesek napi ambíciójának, 
hanem a jövendő nemzedék érdekeinek kell megfelelni.  
Mindenki örül a városunkban megkezdett beruházások 
– jelesül az iskola és a tornacsarnok építés, felújítás 
– befejeződésének és mindenki abban érdekelt, hogy 
Visegrádon újabb, az itt élők és az idelátogatók igényeit 
szolgáló fejlesztések valósuljanak meg. De ehhez nincs 
szükség a helyi közéletben ilyen módszerekre. 

Viktorin József szlovák identitású visegrádi plébános, 
aki egy akkor még többségében német lakosságú faluban 
nemcsak a magyar történelmi emlékek megóvásáért 
küzdött, de mint a helyi iskolatanács elnöke az oktatásért 
is sokat tett. Átépítette, bővítette az iskolaépületet, 
megemelte Niedermüller József iskolaigazgató, tanító 
fi zetését. A régi iskolaépület bejárata felett általa 
elhelyeztetett márványtáblán levő latin szöveg magyarul 
így szól:

„Ez az épület – mely egykor templom volt – a közösségnek 
felújíttatott, azzal a nemes céllal, hogy benne kiváló ifj úság 
neveltessék.”

Őszintén remélem, hogy a jövőben Visegrádon Viktorin 
József szellemisége és Niedermüller József tanári 
elhivatottsága fogja az iskola életét jellemezni.

Gróf Péter
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SZÉLJEGYZET EGY ÍRÁSHOZ

Gróf Péter írásával maximálisan egyetértve és 
azonosulva, csatlakozom hozzá néhány gondolattal, a 
saját véleményemmel.

Én, mint a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselője, elnökhelyettese, mélységesen szégyellem 
magam és maximálisan elhatárolódom attól az 
erkölcsileg, törvényileg elítélendő eljárástól, ahogy a 
német önkormányzat elnök asszonya a testület nevében 
megfenyegette, és a pályázatának visszavonására 
próbálta kényszeríteni Hajdú Attilánét. Erről a tényről az 
igazgatónő az iskola tanévzáró értekezletén a tantestületet 
tájékoztatta. 

Akik így döntöttek, hogy ezt az eljárást választják, azok 
nem képviselői esküjük szellemében cselekedtek, és ezzel 
kockáztatják az iskola jövőjét és az ott zajló folyamatos 
oktató-nevelő munkát. 

Ez nem Visegrád érdeke, hanem kizárólag az egyéni 
érdek és a helyi politika játszik szerepet az ügyben.

Schandl Jánosné
önkormányzati képviselő

német nemzetiségi képviselő, elnökhelyettes

NEM SZENTESÍTHETŐ ESZKÖZ

Ki ne örülne annak a hírnek, hogy végre visegrádi, 
ráadásul sváb származású igazgatója van iskolánknak? 

Mi, akik most az iskolaigazgatói pályázat körüli 
eseményekkel foglalkozunk, könnyen kaphatunk egy 
olyan címkét a homlokunkra, hogy a fentiek ellen 
vagyunk, sőt, kifejezetten ellenezzük azt, hogy visegrádi 
igazgatója legyen a helyi intézményeknek. Természetesen 
ez nem igaz. Mi is ezt szeretnénk, de törvényes keretek 
között, az erkölcsi normákat betartva, a visegrádi 
gyerekek érdekeit fi gyelembe véve. Sajnos jelenleg nem 
ez a helyzet. 

Először is ki kell mondani: eddig nem érkezett egyetlen 
visegráditól sem érvényes pályázat az iskolaigazgatói 
állásra. De még a helyettesire sem. Akarhatunk mi 
„visegrádit a visegrádiaknak”, ha nincs vállalkozó, 
alkalmas, a pályázati kiírásnak megfelelő jelölt.

Áprilisban tudomásomra jutott, hogy a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke testületével nem 
egyeztetve, a veszélyhelyzet alatti különleges jogrendet 
kihasználva megkereste Hajdú Attiláné akkori igazgatót, 
az igazgatói pályázat egyetlen érvényes pályázóját és 
„nyomatékosan megkérte”, hogy vonja vissza pályázatát, 
mert a nemzetiségi önkormányzat mást szeretne 
igazgatónak. Ezek szerint az sem volt akadály, hogy 
másnak nem volt érvényes pályázata.

Azonnal megbeszélést kezdeményeztem az ügyben, 
melyen leszögeztem, hogy ha lezajlik a pályázati eljárás, 
nyilvánosan fogok elhatárolódni ettől a módszertől. Nem 
lehet olyan cél, melynek érdekében egyesek jogszerűtlen 
és erkölcsileg megkérdőjelezhető módszerekhez 
folyamodnak. Ezt egyébként más témakörben is 
elmondtam különböző testületi megbeszéléseken, ehhez 
továbbra is tartom magam.

Hajdú Attiláné a korábbi pályáztatás során 
igazgatóhelyettesnek jelentkezett. Mivel az igazgatói 
állásra nem érkezett egyetlen pályázat sem és ő megfelelt 
a feltételeknek, felkérték, hogy vállalja el egy éves 

megbízással az igazgatói feladatokat. Ő elvállalta és 
helyettes nélkül, a járványügyi helyzet nehézségeivel 
megküzdve, az építkezések közepén, becsülettel végig vitte 
a tanévet. Az idei pályázatra egy részletesen kidolgozott, 
hosszú távú koncepciót tartalmazó dokumentációt 
nyújtott be, hangsúlyozom: az EGYETLEN ÉRVÉNYES 
pályázatot. Hajdú Attilánét a Szülői Munkaközösség 
szinte teljes tagsága támogatta, az erről szóló levelüket a 
Tankerülethez is eljuttatták. A nevelőtestület ugyancsak 
nagy többséggel kiállt Hajdú Attiláné mellett, amiről 
levelet is írtak polgármester úrnak és elnök asszonynak. 
A levél tényéről nem tőlük tudok, pontos tartalmát sajnos 
nem ismerhettem meg. 

Mindezek mellett és ismeretében a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2 tagja nem támogatta a pályázatot, 1 tag 
érintettség miatt nem szavazott, ketten mellette voltak. 
Mivel a nemzetiségi önkormányzat részéről nem volt 
meg a teljes támogatás, elutasították Hajdú Attiláné 
pályázatát. Az elmúlt, igencsak nehéz és problémás 
tanévet végig vivő, a szülők és nevelők jelentős többsége 
által támogatott, az egyetlen érvényes pályázattal 
rendelkező pedagógus, vezető, most az utcára került.

Jelzem, továbbra sincs visegrádi igazgatója iskolánknak. 
Egy jelölt van, akit megint egy évre megbíznak majd 
az igazgatói feladatokkal, aztán jövőre újra kezdődhet 
a kötéltánc. A kötélen pedagógusaink és gyerekeink 
egyensúlyoznak, a két végén állók pedig rángatják. Aki 
ügyes, rajta marad. 

Szerintem ez így nem jó. 

Gerstmayer Beáta
képviselő, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke

Az íráshoz csatlakozik Anda Bálint képviselő, a Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottság tagja



39

SZÜLŐNEK LENNI NEHÉZ

Szülőnek lenni soha nem volt egyszerű dolog, mai 
világunkban azonban annyira összetetté vált ez a feladat, 
hogy életünk minden percét áthatja a gyermekeink iránt 
érzett aggodalom. 3 éves korától gyermekünk hétköznapjai 
jelentős  részét – 8-9 órát - valamilyen oktatási, nevelési 
intézményben tölti. Ezeken a napokon nekünk szülőknek 
alig 6-8 óránk marad, hogy együtt legyünk vele, hisz 
életkorától függően 8-10 óra alvásra szüksége van. Ezeken 
a napokon több időt tölt el az óvodában, iskolában, 
mint velünk, így egyáltalán nem mindegy, hogy 
ezekben az oktatási, nevelési intézményekben milyen 
benyomások érik, hogy óvónőink, tanáraink és tanítóink 
milyen légkört teremtenek körülötte. Nem mindegy az 
intézmény vezetőjének személyisége és karizmája sem, 
mert egy vezető mentalitása alapvetően és erőteljesen 
meghatározza az adott intézmény hangulatát.

Óvodánkban szerencsére évekig adott volt a stabilitás és 
a jó hangulat és egy kis vargabetű után, ismét ez várható. 
Gyermekeink szerettek és szeretnek oda járni. Óvónőink 
és dadusaink lelkesek, lelkiismeretesek, biztonságban 
tudhatjuk gyermekeinket, ha bármilyen problémánk 
adódik bátran és őszintén fordulhatunk hozzájuk, 
leülünk beszélgetni, segítenek megoldást találni. 

Iskolánkról ez azonban az utóbbi években már nem 
mondható el. A Dunakanyar egykor kedvelt és neves 
iskolájának híre erősen megkopott, napjainkban már 
nem övezi akkora elismerés, mint szeretett és tisztelt 
(Mezei) Panni nénink idejében. A konténerkorszak 
csak rontott ezen a helyzeten.  Az ígéretek szerint őszre 
elkészül az iskola új épülete, itt lenne a lehetőség minden 
szempontból megújulni, iskolánkat egy felfelé fejlődő, 
jó hangulatú oktatási intézménnyé formálni, ahová 
szívesen járnak a gyerekek, azonban kérdéses, lesz-e erre 
lehetőség. Egy jó iskolának ugyanis általában jó vezetője 
van, aki hosszú évek kemény munkájával folyamatosan 
építi, formálja az iskola arculatát, lelkületét (lásd Panni 
néni). 

A mi iskolánkban az utóbbi években nem ez a helyzet. 
Mindig csak egyetlen évre akad igazgatónk, aki nem 
saját elhatározásából, hanem a Váci Tankerületi Központ 
felkérésére kerül ide. Azt a feladatot ugyanis, hogy 5 
évre szóló felhatalmazással jó hangulatú, felfelé törekvő 
iskolát építsen, az utóbbi években egyetlen embert kivéve, 
senki nem vállalta el. Azok a jelöltek, akik annak ellenére 
nyújtották be pályázatukat, hogy tudták, a jogszabályi 
és/vagy szakmai előírásoknak nem felelnek meg, nem 
tekinthetők igazi pályázónak, mert egy jogállamban a 
törvényi előírásokkal ellentétes kinevezésük szóba sem 

kerülhet. A pályázati kiírásoknak minden szempontból 
megfelelő jelölt egyetlen egy volt, iskolánk jelenlegi, a 
cikk megjelenésekor már csak volt igazgatónője. 

Mivel iskolánk német nemzetiségi oktatást folytató 
iskola, ahhoz, hogy ebből az emberből, az egyetlen 
jelöltből, további 5 évre igazgató lehessen a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárulása kellett 
volna. Egy képviselő érintettség okán nem szavazhatott, 
ketten támogatták az egyetlen megfelelő jelöltet, 
ketten, köztük a kisebbségi önkormányzat vezetője a 
szülők és a tanári kar nagy többségének véleményével 
és elképzelésével szembe menve, a település hosszú 
távú érdekeit fi gyelmen kívül hagyva, nem. Így nem 
született határozat, ami az iskolaigazgatói pályázat 
érvénytelenségét eredményezte. Az egyetlen pályázó, 
nem tökéletes ember, ahogy egyikünk sem az, nem volt 
tökéletes vezető – mutasson bárki egyet! – de végigvitte 
a 2020/2021-es iskolaévet épület, tornaterem és helyettes 
nélkül, ráadásul pandémiás időszakban, amikor a 
fertőzéstől való félelmükben tanárok jöttek-mentek. Ez az 
ember a kisebbségi önkormányzat két tagjának döntése 
miatt nem kapott esélyt arra, hogy egy 5 évre szóló, teljes 
vezetői ciklus során megmérettessen. 

Helyette újabb egy évre kerül, ismét csak felkérésre, 
az iskola élére valaki. Lehet bármilyen karizmatikus 
és jó vezető, megint csak egy éve van, és jövőre újból 
ott tarthatunk, ahol most. Semmi garancia nincs rá, 
hogy azok az emberek, akik most nem a közösség 
hosszútávú érdekeit nézték egy év múlva meghallgatják 
a véleményünket. Meddig játsszuk ezt a játékot? Meddig 
lesznek egy évre kinevezett igazgatóink? Iderángathatjuk 
az ország legkiválóbb vezetőit, egy év alatt egyikük sem 
fog tudni csodát tenni.  Iskolánkban nem jó a hangulat, a 
gyerekek többsége nem szeret ide járni, az utóbbi években 
jó néhány tanulót más iskolába vittek a szülei a gyermeket 
ért zaklatások miatt. Tanári karunk többségében kiváló 
tanárokból áll, az iskola légköre azonban mérgezi az ő 
munkájukat is. Az elmúlt egy évben elindult egy folyamat, 
szülőként először tapasztaltuk, hogy az iskola vezetése 
meghallgat minket, hogy le lehet ülni beszélgetni, az alá-
fölé rendeltségi viszony lassan a gyermekeink fejlődését 
célzó partnerkapcsolattá alakulhat. Ez a folyamat 
most ismét megszakad és mi szülők az új igazgatónővel 
kezdhetünk előröl mindent. Semmi nem garantálja, hogy 
jövőre ilyenkor nem egy újabb egy évre megbízott emberrel 
tárgyalunk.  A tanári kart sem irigyeljük, újabb embert, 
újabb vezetési stílust kell megismerniük, nem tudják, mire 
számíthatnak, újabb bizonytalan tanév kezdődik.
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Hosszútávra szeretnénk igazgatót, jó igazgatót, aki jó 
iskolát csinál, ahová gyermekeink örömmel járnak, ahol 
tanáraink örömmel tanítanak, ahol a bizalom légköre 
uralkodik, ahol biztonságban tudjuk a gyerekeinket. 
Paul Wilhelm von Keppler ezt írja „Mehr Freude” című 
könyvében: „Annak az intézménynek, amelyben nem 
az öröm a meghatározó, másnap be kell zárnia, mert 
ott, ahol nem az öröm légköre uralkodik, másnapra a 
mocsár légköre hatalmasodik el”. Jó lenne, ha egy ehhez 
hasonló alapgondolat válhatna iskolánk mottójává a 
jövőben. Az iskola szakmai műhely, az oktatási, nevelési 
szempontokon kívül semmi másnak nem szabadna 
befolyásolnia az ott történteket. Az általános iskolai évek 
alapozzák meg gyermekeink jövőjét, ami, ha távolabbra 
tekintünk egész társadalmunk, nemzetünk jövője is. 

Szülőnek lenni nehéz, hisz életünk minden percét 
áthatja a gyermekeink iránt érzett aggodalom. Iskolás 
gyermek szülőjének lenni az előttünk álló új tanév 

bizonytalanságai miatt még nehezebb. Csak remélni 
tudjuk, hogy az egy évre kinevezett új igazgatónő 
meg tud birkózni az előtte álló hatalmas feladattal és 
ugyanolyan nyitott lesz a kommunikációra, mint elődje 
volt. Csak remélni tudjuk, hogy alkalmassága esetén 
hosszabb távra is marad, csak remélni tudjuk, hogy az 
általunk megválasztott képviselőink, akiknek a feladata 
a mi érdekeink képviselete lenne, jövőre meghallgatják 
választópolgáraikat. És ugyan közhely, de igaz: A remény 
hal meg utoljára.

Vaik Dóra

NYÍLT LEVÉL A VISEGRÁDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
VEZETŐJÉHEZ.

Elnök asszony!

Ezúton kérem, adja vissza mandátumát, távozzon posztjáról! Legfőbb indok: Az iskola igazgatói pályázat körüli ténykedése 
és annak eredménytelensége. Tiltakozásom nyomatékául felfüggesztem a sváb kórusnál végzett munkámat az ön távozásáig.

Tisztelettel:
Németh Tamás kórus vezető

s.k.
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AUGUSZTUSI PROGRAMOK
Augusztus 7. szombat 19:30, Királyi palota

ZENÉS NYÁRI ESTÉK 

SZILASI ALEX ZONGORAMŰVÉSZ 
KONCERTJE

KÖZREMŰKÖDNEK
A GÖDÖLLŐI SZIMFONIKUS ZENEKAR TAGJAI

   Műsor: 

Mozart: B-dúr Divertimento

Chopin: F-moll zongoraverseny

2017-es nagysikerű visegrádi koncertje után idén 
ismét városunk vendége lesz Szilasi Alex virtuóz 
zongoraművész, a magyar kultúra meghatározó 
személyisége, akinek koncertjeit a világ minden részén 
nagy siker koronázza. Zongoraművészként célja Chopin 
életművének kutatása, hiteles bemutatása és hangzó 
rögzítése. Évtizedek óta fáradozik a szalonkultúra 
szellemi és tárgyi környezetének felelevenítésén, több 
intézmény szalonéletének elindítója. Mesterkurzusokat 
tart számos hazai és külföldi intézményben, de a kultúra 
nagyköveteként is aktív tevékenységet folytat.  

Többek között megkapta a Lengyel Kultúráért Érdemrendet, 
a Magyar Arany Érdemkeresztet, és a Liszt Ferenc-díjat.

Augusztus 21. szombat 19:00, Királyi palota

ZENÉS NYÁRI ESTÉK

TÓBISZ TINELLI TAMÁS 
ÉS ZENEKARÁNAK KONCERTJE

Tóbisz Tinelli Tamás zeneszerző, verséneklő. Alapító 
tagja vers-zene műfajban mára patinás nevet szerzett 
zenekarnak, a Misztrál együttesnek. A zenekarral több 
száz hazai és külföldi fellépés, illet-ve tizenöt zenei 
albummal a háta mögött, 2018-ban megjelentette első 
szóló albumát. 

A „Tóbisz Tinelli Tamás és zenekara” által a visegrádi 
Királyi palota kápolnateraszán hallható koncert a 
mainstream művészeti irányzatok egyik különleges, 
akusztikus-rockos válfaját képviselő, verseken alapuló, a 
történelem és történetmondás, vagyis a valóság és legenda 
tisztán elhatárolható, mégis közös harmóniájának 
keresését megcélzó előadás.

Pinceajtó Fotó: Schandl Lóránt
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MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, fi gyeljék és tartsák be az aktuális előírásokat!

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK ÜNNEPÉN
szeretettel hívjuk Visegrád minden polgárát az alábbi programokra:

  

 Augusztus 19. csütörtök, 20 óra Palotaház:

NIF  KAMARAFÚVÓSOK ÜNNEPI  GÁLAKONCERTJE 
karnagyok: Schwarz József és Nyers Alex

  

 21.15 óra
:

ÜNNEPI TŰZIJÁTÉK A DUNA FELETT
Visegrád és Nagymaros közös rendezésében

  

 21.30 óra, Palotaház:

UTCABÁL
A MADARAK HÁZIBULI ZENEKARRAL

 Augusztus 20. péntek 9 óra, Keresztelő Szent János plébániatemplom:

ÜNNEPI SZENTMISE, MAJD KENYÉRSZENTELÉS ÉS ÜNNEPI MŰSOR
KÖZREMŰKÖDIK A KAMÉLEON SZÍNTÁRSULAT

Napi macsonya (részlet) Fotó: Gábor Gyula
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VISEGRÁDI ÍZEK

Anyósomtól tanultam ezt a családunkban és már a 
környezetünben is nagy kedvenc úgynevezett „babatorta” 
készítését, amit most szeretnék közreadni. Én mindig 
nagy mennyiségben csinálom minimum 3-4 liter tejből 
és az is sokszor kevésnek bizonyul. Most 1 liter tejből 
készülő adag receptjét adom meg, ami – étvágytól 
függően – 4-5 fő adagja.

HOZZÁVALÓK: 

1 liter tej

3-4 tojás

1 evőkanál liszt vagy étkezési keményítő

10 dkg cukor

ízlés szerint vanília vagy vaníliás cukor

kb. 20 dkg háztartási keksz (ha előre beáztatjuk, hogy 
puhább legyen, akkor még ½ liter kicsit cukros tej is kell 
hozzá)

ELKÉSZÍTÉS:

A tojások fehérjét szétválasztjuk a sárgájától. A tojás 
sárgáját kikeverjük a cukorral, majd hozzátesszük a 
lisztet vagy keményítőt kis tejjel alaposan kikeverjük. 
A maradék tejet felforraljuk, majd a kikevert tojással 
felfőzzük. 

Én, hogy a keksz puhább legyen és egészen átázzon 
kevés cukorral mikróban felmelegített tejbe szoktam 
áztatni. Anyósom az elkészült vanília sodóban főzte 
rövid ideig. Így egy kicsit keményebb maradt, de így is 
nagyon fi nom.

A vaníliás cukorral már nem szoktam főzni, csak 
belekeverem, így intenzívebb a vanília íze. Ha ezzel 
elkészültünk a tojás fehérjét felverjük és az elkészült 
sodóval alaposan elkeverjük, ettől könnyebb, lazább lesz.

Remélem, sokak kedvencévé válik ez a fi nomság.           

Jó étvágyat hozzá!!

EGY CSALÁDI NAGY KEDVENC RECEPTJE

Schandl Tubi
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HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Tel.: 06 (30) 306-0516 
 

 

 

   
tölgy, bükk, gyertyán, akác 

+36-30-890-87-59 
tuzifa2023@gmail.com 
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

Augusztus 5. csütörtök, 18:00 
SWEAT 
feliratos, lengyel-svéd filmdráma, 100’, 2020  
Rendező: Magnus von Horn 
Főszereplők: Magdalena Kolesnik, Aleksandra Konieczna 
 

Sylwia sikeres fitneszedzőként ezreket motivál. A közösségi 
média sztárja, aki nemcsak az edzésekről és a sikereiről, de az 
érzéseiről is gyakran posztol. A csillogó felszín alatt azonban 
magány és szeretetéhség rejtőzik, amit egy idő után már nem 
akar elrejteni a külvilág elől. A 2020-as Cannes-i Filmfesztivál 
egyik legnagyobb visszhangot kiváltó filmje letaglózó, rendkívül 
őszinte és aktuális betekintés egy influenszer életébe.  
 

Augusztus 6. péntek, 17:00 
SWEAT 
feliratos, lengyel-svéd filmdráma, 100’, 2020  
 

Augusztus 6. péntek, 19:15 
SENKI 
szinkronizált, amerikai akcióthriller, 92’, 2021  
Rendező: Ilya Naishuller 
Főszereplők: Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov 
 

Hutch Mansell az a fickó, akit észre sem veszel. Kertvárosi 
apuka, mellőzött férj, jellegtelen szomszéd. Egy senki. Amikor 
egy éjszaka két tolvaj betör az otthonába, az incidens belobbantja 
Hutch ismeretlen, régóta forrongó dühét, és olyan brutális útra 
löki, amely nehezen elfojtott sötét titkokat hoz a felszínre.  
 

Augusztus 7. szombat, 15:00 
SZILAJ: ZABOLÁTLANOK 
szinkronizált, amerikai animációs családi film, 87’, 2021 
Rendező: Elaine Bogan, Stefan Fjeldmark, Peggy Holmes 
 

Amikor a makacs Lucky nagyvárosi otthonából kénytelen egy 
kis határmenti városkába költözni, úgy érzi magát, akár a partra 
vetett hal. Ám az élete örökre megváltozik, amikor új barátokra 
tesz szert, és megbonthatatlan kötelék alakul ki közte és a Szilaj 
nevű musztáng között. Amikor Szilaj ménesét tolvajok ejtik 
foglyul, nagy kalandba vágnak bele, hogy megmentsék őket.  
 

Augusztus 7. szombat, 17:00 
A SZERELEM NEM VÁRHAT 
szinkronizált, német filmdráma, 98’, 2020  
Rendező: André Erkau 
Főszereplők: Sinje Irslinger, Max Hubacher, Til Schweiger  
 

Steffi a középiskolát befejezve izgatottan várja az utolsó 
osztálykirándulást Párizsba, ahol barátjával végre önfeledten 
pihenhetnek. Ám az utazás előtt szörnyű hírt kap: gyógyíthatat-
lan beteg és alig egy éve van hátra. Míg anyja kétségbeesetten 
próbálja megvédeni mindentől, apja pedig megkérdőjelezi addig 
megingathatatlannak gondolt hitét, a lány kocsiba ül és Párizs 
felé veszi az irányt. Útja során sármos útitársat is kap, akivel 
igyekszik bepótolni mindazt, amiről félő, hogy lemarad.  
 

Augusztus 7. szombat, 19:15 
SENKI 
szinkronizált, amerikai akcióthriller, 92’, 2021  
 

Augusztus 12. csütörtök, 18:00 
FREE GUY 
szinkronizált, amerikai akció-vígjáték, 115’, 2021  
Rendező: Shawn Levy 
Főszereplők: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi 
 

Egy banki alkalmazott rádöbben, hogy valójában háttérszereplő 
egy nyílt világú videojátékban. Úgy dönt, kezébe veszi az 
irányítást és ő maga lesz saját története főhőse – ő lesz az a fickó, 
aki e korlátokat nem ismerő terepen kiigazodva megmenti a 
világot, de a maga módján… amíg még nem késő.  
 

Augusztus 13. péntek, 17:00 
A KUFLIK ÉS AZ AKÁRMI 
magyar rajzfilm, 83’, 2021  
Rendező: Jurik Kristóf 
 

Az új rajzfilmben olyan akármik történnek kedvenceinkkel, hogy 
az aztán tényleg nem akármi! Zödön elvarázsolt foltját keresi, 
Valér megpróbál eltévedni, Hilda végtelen hosszú sál kötésébe 
kezd, Fityirc és Titusz egy különleges kiállításra keverednek, 
Bélabá világkörüli útjáról mesél, Pofánka pedig majdnem végleg 
elkavarodik az időben. A filmből azt is megtudhatjuk, miért 
bánjunk csínján a szőrbogyókkal, mit tegyünk, ha elfurcsul az 
árnyékunk, hogyan néz ki egy vadonatúj évszak, no és 
legfőképpen: hogy mi is az az Akármi! 
 

Augusztus 13. péntek, 19:15 
FREE GUY 
szinkronizált, amerikai akció-vígjáték, 115’, 2021  
 

Augusztus 14. szombat, 15:00 
A KUFLIK ÉS AZ AKÁRMI 
magyar rajzfilm, 83’, 2021  
 

Augusztus 14. szombat, 17:00 
A SZERELEM NEM VÁRHAT 
szinkronizált, német filmdráma, 98’, 2020  
 

Augusztus 14. szombat, 19:15 
FREAKY 
szinkronizált, amerikai horror-vígjáték, 101’, 2020  
Rendező: Christopher Landon 
Főszereplők: Kathryn Newton, Vince Vaughn 
 

A 17 éves Millie nem szeretne mást, csak valahogy túlélni a gimi 
folyosóin a menő csajok és srácok kegyetlenkedéseit. Ám amikor 
a város hírhedt sorozatgyilkosa, a Böllér őt szemeli ki új 
áldozatának, egyből elfelejti minden nyűgét. A Böllér misztikus, 
ősi tőre az oka, hogy gyilkos és leendő áldozata egymás bőrében 
kötnek ki, és Millie-nek 24 órája van visszaszerezni a testét, 
mielőtt a csere véglegessé válik. 
 

Augusztus 18. szerda, 18:00  
A KIVÉGZŐOSZTAG 
feliratos, amerikai dokumentumfilm, 104’, 2020  
Rendező: Ryan White 
Főszereplők: Siti Aisyah, Hadi Azmi, Anna Fifield 
 

2017-ben Kim Dzsongun féltestvérét, Kim Dzsongnamot fényes 
nappal végezték ki Malajzia repülőterén. A hátborzongató 
gyilkosságot a biztonsági kamerák kereszttüzében hajtották 
végre. A felvételeken két fiatal nőt látni, amint hátulról közelítik 
meg áldozatukat, majd szemébe VX idegmérget dörzsölnek, az 
egyik leghalálosabbat. Kim Dzsongnam utolsó erejével még a 
hatóságokhoz fordul, de egy órán belül életét veszti. A 
gyilkosság mögötti magyarázat azonban még bizarrabb. A két nő 
ugyanis azt vallja, hogy őket egy videós csínytevésre bérelték 
fel, és az egész csak móka volt. A maláj kormány bebörtönzi 
őket és a vádak alapján kivégzés vár rájuk. Vajon igaz-e a lányok 
meghökkentő védekezése, és ha igen, hisz-e nekik bárki is?  
 



 

Augusztus 19. csütörtök, 16:00  
LUCA 
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 101’, 2021  
Rendező: Enrico Casarosa 
 

A gyönyörű olaszországi tengerparti településen játszódó film 
hőse egy kisfiú, aki feledhetetlen, fagylalttal, tésztával és 
robogózásokkal teli nyarat él át. Vele együtt részese a 
kalandoknak új barátja is, ám a sok mókázást beárnyékolja egy 
titok: mindketten tengeri szörnyek a víz alatti világból.  
 

Augusztus 19. csütörtök, 18:00 
A BESZÉD 
szinkronizált, francia vígjáték, 87’, 2020  
Rendező: Laurent Tirard 
Főszereplők: Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau 
 

Adrien éppen halálra unja magát a családi vacsorán: most is 
minden ugyanúgy történik, mint a megelőző ezer alkalommal. 
Unalma váratlanul pánikba fordul át, amikor leendő sógora 
felkéri, hogy tartson beszédet közelgő esküvőjükön. Adrien nincs 
olyan állapotban, hogy esküvői beszédet tartson. Barátnője 
nemrég szakított vele, és őt csak az érdekli, hogy visszaszerezze.  
 

Augusztus 20. péntek, 17:00 
CROODÉK: EGY ÚJ KOR 
szinkronizált, amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, 95’, 2020  
Rendező: Joel Crawford 
 

Croodéknak szükségük van egy új élőhelyre, így elindulnak, 
hogy biztonságos otthont keressenek. Hamarosan rábukkannak 
egy édenkertre, amely minden igényüknek megfelel, egy valamit 
kivéve. Már lakik ott egy másik család. Jobbagyék 
találmányaikkal és több hektárnyi terményeikkel jó pár fokkal 
Croodék fölött állnak az evolúciós lépcsőn. Amikor befogadják 
őket, nem kell sok hozzá, hogy feszültség támadjon közöttük. 
Amikor már minden veszni látszik, egy új veszély miatt félre kell 
tenniük ellentéteiket, és együtt kell megteremteniük a jövőjüket.  
 

Augusztus 20. péntek, 19:15 
IDŐ 
szinkronizált, amerikai thriller, 108’, 2021 
Rendező: M. Night Shyamalan 
Főszereplők: Gael García Bernal, Embeth Davidtz, Abbey Lee 
 

Hátborzongató, rejtélyes thriller egy családról, akik a trópusi 
vakációjuk során felfedeznek egy félreeső partszakaszt, ahol pár 
órányi pihenés alatt valahogy gyorsan öregedni kezdenek… és 
így az egész életük egyetlen napba sűrűsödik.  
 

Augusztus 21. szombat, 15:00 
CROODÉK: EGY ÚJ KOR 
szinkronizált, amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, 95’, 2020  
 

Augusztus 21. szombat, 17:00 
A BESZÉD 
szinkronizált, francia vígjáték, 87’, 2020  
 

Augusztus 21. szombat, 19:15 
IDŐ 
szinkronizált, amerikai thriller, 108’, 2021 
 

Augusztus 25. szerda, 18:00  
HAJSZRA ÉS CSELŐRE  
magyar dokumentumfilm, 87’, 2021  
Rendező: Bodnár V. Róbert 
Főszereplők: Nagy „Smóki” Imre, Nagy István, Bordás Ádám 
 

A film a hortobágyi emberek – gulyások, csikósok – életének 
mindennapjait kísérli meg a néző elé tárni. A bensőséges, őszinte 
interjúk alkalmával mintegy kulcslyukon tekintettünk be hőseink 
életének mások által láthatatlan részébe. A kis történetek egy-egy 
képet villantanak fel a szűkszavú vagy furfangos pásztorokról, a 
pusztai lét nehézségeiről, és a gyakran felbukkanó humorról, ami 
életüket a könyörtelen hortobágyi pusztában is átszövi.  

 

Augusztus 26. csütörtök, 18:00  
BÁRÁNY 
szinkronizált, izlandi-svéd-lengyel misztikus film, 106’, 2021  
Rendező: Valdimar Johannsson 
Főszereplők: Noomi Rapace, Björn Hlynur Haraldsson 
 

A gyermektelen pár, Maria és Ingvar egy távoli izlandi tanyán 
élnek, s állattenyésztéssel foglalkoznak. Karácsony éjjelén egy 
félig ember, félig bárány újszülöttre találnak istállójukban. Úgy 
döntenek, sajátjukként gondjukba veszik és felnevelik. A családi 
élet ígérete örömmel tölti el őket, de az emberek nem 
viszonyulnak megértően a furcsa szerzethez, akit ráadásul a 
bárány anyukája is szeretne visszakapni magának.  
 

Augusztus 27. péntek, 17:00 
BÁRÁNY 
szinkronizált, izlandi-svéd-lengyel misztikus film, 106’, 2021  
 

Augusztus 27. péntek, 19:15 
THE SUICIDE SQUAD: AZ ÖNGYILKOS OSZTAG 
amerikai fantasztikus akciófilm, kalandfilm, 132’, 2021  
Rendező: James Gunn, Gavin O'Connor 
Főszereplők: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena 
 

A szuperhősök nem mind jók. Nem kedvesek. Nem akarnak 
segíteni. A titokzatos X-különítménybe a legelvetemültebbeket 
gyűjtik össze, és alaposan felfegyverzik őket. Harley Quinn, 
Bloodsport, Peacemaker és a Belle Reve börtön még néhány 
rafináltan gonosz lakója fejébe apró robbanószert szerelnek: ha 
nem engedelmeskednek, robban a bomba. Azonban ha 
engedelmeskednek, megmenthetik a világot. És ők harcolnak, 
mert muszáj, de közben azért jól is akarják érezni magukat.  
 

Augusztus 28. szombat, 15:00 
A HERCEGNŐ ÉS A HÉT TÖRPE 
szinkronizált, dél-koreai animációs kalandfilm, 92’, 2019  
Rendező: Sung-ho Hong 
 

A mindenre elszánt hercegek hiába mentik meg a tündért a 
sárkány karmából, mégis átok sújtja őket és zöld törpékké 
változnak. Csak a világ legszebb leányának csókja változtathatja 
vissza őket, amire új külsejükkel nem sok esélyük van. A Fehér 
Király birodalmában eközben a gonosz királyné azon 
mesterkedik, hogy szépséget adó varázscipőt készítsen. 
Mostohalánya, a kedves, dundi Hófehérke felpróbálja a 
cipellőket és sudár, gyönyörű lánnyá változik. Hamarosan 
azonban menekülnie kell mostohája haragja elől, és közben még 
eltűnt édesapját is fel akarja kutatni. Így jut el a törpék otthonába 
és kezdetét veszi a közös kalandjuk. 
 

Augusztus 28. szombat, 17:00 
THE SUICIDE SQUAD: AZ ÖNGYILKOS OSZTAG 
amerikai fantasztikus akciófilm, kalandfilm, 132’, 2021  
 

Augusztus 28. szombat, 20:00 
BÁNK BÁN 
magyar operafilm, 118’, 2002 
Rendező: Káel Csaba 
Főszereplők: Marton Éva, Rost Andrea, Kiss B. Attila 
 

Az operafilm nagy részét eredeti helyszíneken - Erdélyben, 
Jákon, Ócsán, Esztergomban, Visegrádon, Bélapátfalván és 
Budapesten - vették fel. A film a romantikus operát XIX. századi 
historikus festészetre emlékeztető képi beállításokkal, gazdag 
jelmez és díszlettárral idézi meg. A lodzi operatőr fesztiválon a 
film elnyerte a legjobb operaadaptációért járó díjat. 
Az film bemutatására a Dunakanyar Művészeti Fesztivál 
szervezésében kerül sor. 
 
A Duna mozi támogatói: 
 




