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Aranyos levelek kavarognak
rózsásvizű őszi tavon.
Mint űrbeli lepkerajoknak
libegése a csillagokon.

     Szergej Jeszenyin
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Széchényi Ferenc 1802. november 25-én ajánlotta 
fel a magyar nemzet számára gyűjteményét, 

ezzel megalapítva a Nemzeti Múzeumot. Az évforduló 
alkalmával minden évben átadásra kerül az alapítóról 
elnevezett emlékérem, amely a múzeumban dolgozók 
több évtizedes magas színvonalú munkásságát, illetve a 
múzeumon kívüli személyek és intézmények a múzeum 
alaptevékenységének ellátásában nyújtott kiemelkedő 
segítését ismeri el.

2020-ban a hagyományosan minden év novemberében 
megtartott ünnepélyes díjátadó a pandémia és 
veszélyhelyzet miatt elmaradt, arra csak 2021. július 
26-án, a Nemzeti Múzeum dísztermében került sor. 
Az ünnepségen Varga Benedek főigazgatótól vehette 
át a rangos kitüntetést kollégánk, Gróf Péter a Magyar 
Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának régész-
főmuzeológusa is.

Gróf Péter 1983. október 1. óta a Mátyás Király 
Múzeum elkötelezett munkatársa. Régészet-történelem 
szakos egyetemi diplomáját 1982-ben szerezte meg 
az ELTE BTK Régészeti Tanszékén, László Gyula és 
Bóna István tanítványaként. A következő évben, mint 
népvándorláskoros régész került a múzeumhoz.

Noha elsődleges kutatási területe és érdeklődési köre 
a népvándorláskor – ezen belül különösen az avar 
időszak – munkássága tartalmában rendkívül gazdag és 
szerteágazó. A Visegrádon eltöltött évtizedek kezdetétől 
bekapcsolódott a római limes és a középkori város 
lelőhelyeinek kutatásába is. Ezek a terepi régészeti 
munkák gyakran igen nehéz körülmények között, 
feszített tempóban folytak. Legjelentősebb munkái a 
tervezett Bős-Nagymaros vízlépcsőhöz kapcsolódó, 
1986-ban induló leletmentésekhez kapcsolódtak, majd ő 
vezette 2002-ben és 2008-ban a Visegrád-Lepencén folyt 
szállodaépítéseket megelőző feltárásokat is. 

Szervezőkészségének és szakmai felkészültségének 
köszönhetően Visegrád olyan jelentős emlékekkel 
gazdagodott, mint a gizellamajori későrómai erőd és 
temető, a lepencei római őrtornyok, koracsászárkori 
temető és település vagy 18. századi malom, illetve a 
szentgyörgypusztai római őrtorony. Éveken keresztül vett 
részt a dortmundi Műszaki Főiskola hallgatóinak nyári 
műemlékes gyakorlatának szervezésében és szakmai 
irányításában a gizellamajori római erőd és a lepencei 
római őrtorony állagmegóvási munkálatainak keretén 

belül.   Az egykori középkori város számos emléke is az 
általa vezetett ásatások révén vált ismertté: legfontosabb 
közülük a Visegrád városközpontjában megtalált 14. 
századi csontmegmunkáló műhely és ugyanilyen korú 
üveghuta, de ő tárt fel a mai iskola udvarán egy középkori 
kutat és a Zách Klára közben egy 14. századi lakóházat, 
amely különösen gazdag leletanyaggal gyarapította a 
múzeum gyűjteményét.

Fő érdeklődési köre e munkák mellett továbbra is 
a népvándorláskor – és a kora Árpád-kor régészete 
maradt. Már az 1980-as években részt vett Kovalovszki 
Júlia mellett Visegrád legfontosabb, tatárjárás előtti 
települése, a várkerti koraközépkori és Árpád-kori falu 
kutatásában. 1999-től ő vette át az ásatások vezetését. E 
feltárások során nem csak folytatta a Kovalovszki Júlia 
által megkezdett munkát, hanem új eredményekkel is 
gazdagította a településről és annak topográfi ájáról szóló 
ismereteinket, legyen szó akár korabeli lakóhelyekről, 
akár temetkezésekről, ipari létesítményekről, vagy az itt 
futó egykori utak nyomvonaláról.

Szakmai tevékenységéhez szervesen hozzátartozik 
számos, társzerzőként jegyzett kötet, tanulmány, szakmai 
folyóiratokban és kötetekben közzétett publikáció, 
lexikonokban megjelent szócikk, tudományos közlemény, 
tudománynépszerűsítő írás és szakmai konferenciákon 
elhangzott előadás. Jelentékeny számú kiállítást is 
rendezett kurátorként vagy munkatársként a Mátyás Király 
Múzeumban és Visegrád más kiállítóhelyein, valamint 
a határokon túl, Szlovákiában (Komárom, Érsekújvár) 
és Erdélyben (Székelyudvarhely). Két alkalommal is 
megszervezte kollégáival a Fiatal Népvándorláskoros 
Kutatók Konferenciáját. Szakvezetéseinek, az általa 
vezetett foglalkozásoknak száma a királyi palota, a 
Fellegvár és a Salamon-torony kiállítóhelyein több százra 
rúg; ezek során szakmabeli és laikus látogatók ezreivel 
ismertette meg Visegrád gazdag történelmi múltját.

Gróf Péter érdeklődése nem csak a régészetre terjed 
ki. A múzeumban ő a helytörténeti gyűjtemény kezelője 
is, munkái során számtalan 19-20. századi visegrádi 
vonatkozású tárggyal, fotóval, képeslappal gyarapítva azt. 
Sikeresen megszerezte a múzeum számára Héjj Miklós 
néhai múzeumigazgató több ezer dokumentumból 
álló hagyatékának hozzáférhető részét. Kutatómunkája 
során tárta fel és közölte többek között Görgei Artúr 
honvédtábornok valamint a „visegrádi múzeumalapító” 
Viktorin József Visegrádon töltött éveinek számos 
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részletét. E témákhoz kapcsolódva több kiállítást és 
tudományos konferenciát is szervezett. 

Évtizedeken át felhalmozott tudását nem csak igyekszik 
továbbfejleszteni (munkája mellett elvégezte a Budapesti 
Műszaki Egyetem műemlékvédelmi szakmérnöki 
kurzusát), hanem törekszik átadni is. Másfél évtizede 
minden évben szakmai gyakorlatot vezet a Magyar 
Nemzeti Múzeum műtárgyvédelmi asszisztensei számára 
és több szakdolgozat, doktori disszertáció elkészítésében, 
valamint tudományos programokban (Dunai Limes 
világörökségi pályázat előkészítése), tevékeny, 
közreműködő részt vállalt. 

Aktív a szakmai közéletben is: a Magyar Régész 
Szövetségalapító tagja, elnökségi tagja, majd egyik 
alelnöke volt, ebben a minőségében a Régészeti Kézikönyv 
egyik szerkesztőjeként is munkálkodott. 1983-tól tagja a 

Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulatnak.

Végül, de nem utolsó sorban Gróf Péter kollégánk 
különleges, egyedi humora is közismert szakmai 
körökben, aminek köszönhetően maradandót alkotott 
több konferenciakötet mellékleteként megjelent, az 
idősebb és fi atalabb régészgenerációk körében egyaránt 
nagy népszerűségnek örvendő karikatúrasorozataival. 

A fenti (korántsem teljes) laudatióval a Mátyás Király 
Múzeum minden dolgozója nevében gratulálunk a 
díjazottnak a több évtizedes munkásságát elismerő 
kitüntetéshez és kívánunk további szakmai sikereket, 
derűt és jó egészséget. 

Kováts István régész, 
MNM Mátyás Király Múzeum

Oázis Fotó: Szilvácska
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BEMUTATKOZIK AZ ÁPRILY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÚJ IGAZGATÓJA

Tisztelt Visegrádi Polgárok, Pedagógusok, Szülők, 
Kedves Gyerekek!

2021.08.16-val a Váci Tankerületi Központ felkérésének 
eleget téve kezdtem meg munkámat az önök gyönyörű, 
gazdag történelmi és kulturális hagyományokkal 
rendelkező városában. Eddigi tapasztalataim szerint, 
akikkel eddig találkoztam, mindenki szívén viseli a város 
és az iskola fejlődését.

Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam önöknek. 
Stefanich Klára vagyok. A Dunakanyarban élek, boldog 
házasságban élek, három felnőtt korú gyermek édesanyja 
vagyok, akik közül ketten már diplomások, a harmadik 
pedig jelenleg egyetemi tanulmányait végzi.

Pedagógus pályám során különböző profi lú 
intézményekben szereztem tapasztalatot, mint tanító, 
közoktatási vezető, és mint intézményvezető helyettes. 
Két alkalommal nemzetiségi általános iskolában is 
tanítottam, ahol a nemzetiségi nevelés, kultúraápolás, 
hagyományőrzés és nyelvápolás megvalósulását 
segítettem elő szakmai munkámmal.

Számomra mindig fontos kérdés, hogy egy oktatási 
intézmény vezetője, szakmai ismereteinek birtokában, 
azt folyamatosan fejlesztve, tudását másokkal megosztva 
végezze hivatását. Számomra az intézményvezetői 
tevékenység az előbb említetteket együtt jelenti. Mint 
intézményvezető nagyon fontosnak tartom, hogy olyan 
vezető legyek, aki átérzi a vezetői és a beosztotti munkakör 
kereteit is. Ezért törekszem empatikus, megértő, 
együttműködő, ugyanakkor következetes is lenni. 
Ehhez pedig az intézmény vezetőjének, helyettesnek, 
a tantestület valamennyi tagjának egy csapatként való 
összehangolt tevékenysége szükséges.

Mindig kiemelten kezeltem a tanulási nehézségekkel 
küzdő tanulók segítését, oktatásukhoz kapcsolódó 
szakmai fórumokon való részvételt, továbbképzéseket. 
Mint pedagógus és intézményvezető része voltam 
integrálási folyamatoknak. Vezetői tevékenységem során 
olyan intézményt és tantestületet képzelek el, ahol az 
állandóság, következetesség, kiszámíthatóság alapvető 
követelményként jelenik meg. Amelyben egyszerre van 
jelen a nyitottság, empátia, rugalmasság, humánum, és a 
folyamatos megújulásra való törekvés.

Az iskolai tevékenységeknek, az oktatás-nevelés 
központjában a tanulóknak kell lennie. Az iskolát 
gyermekközpontú szemléletű intézménynek tartom, 
és ennek szellemében szeretném munkámat folytatni. 
Munkám legfontosabb célja, hogy a Visegrádi Áprily 
Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
a pedagógusok, a tanulók és a szülők egyetértésével, 
a jelen eredményeire építve, az oktatás és a nevelés 
színvonalát megőrizve fejlődjön tovább. A vezetői 
megbízás olyan kihívást jelent számomra, amely 
lehetőséget ad a pedagóguspályán eddig eltöltött szakmai 
munkám, valamint eddigi intézményvezetői feladataim 
kiteljesítésére.

Fontosnak tartom az innovációt az oktatás minden 
területén, a pedagógusok ösztönzését és támogatását 
mindennapi pedagógiai munkájukban, ösztönzést 
az önképzésben és újabb pedagógiai módszerek 
kipróbálásában. Ezért törekszem a szakmai 
munkaközösségek folyamatos tapasztalatcseréje, egymás 
szakmódszertani támogatására. Továbbá fontosnak 
tartom a tanulók komplex személyiségfejlesztését, 
a hagyományápolást a tehetség kibontakoztatására 
való lehetőségek megteremtését. A zenei nevelés erre 
kiváló lehetőség, amelynek feltételei adottak ebben az 
intézményben.

Jómagam is gyermekkoromtól fogva zenéltem, illetve 
mint intézményvezető helyettes éveken át segítettem 
a Dunabogdányi Zeneiskola Leányfalui telephelyén 
dolgozó zenepedagógusok munkáját.

Szeretném, hogy eddigi tapasztalataimat felhasználva, 
intézményvezetőként a Visegrádi Áprily Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az épület külső 
megújulása után belső megújulás folyamatán is tovább 
haladjon.

Tisztelettel:
Stefanich Klára
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BEMUTATKOZIK AZ ÁPRILY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÚJ IGAZGATÓHELYETTESE

Biológia-technika szakos tanári valamint 
közoktatásvezetői diplomával rendelkezem. 
Férjemmel Szentendrén élünk. Két felnőtt, családos 
gyermekünk van. 

Eddigi pályafutásom során pedagógusként és 18 évig 
intézményvezetőként tevékenykedtem. Alkalmam nyílt 
megismerni az állami iskolák mellett az alapítványi 
fenntartású iskolák mindennapi életét. Sok tapasztalatot 
gyűjtöttem a különböző szülői, fenntartói elvárásokról, s 
az azoknak való megfelelés módjairól, lehetőségeiről. 

Az oktatásban eltöltött idő alatt megtanultam a 
pedagóguspályán mennyire fontos a gyermekszeretet, az 
empátia, a következetesség, a precizitás, a teherbírás, a 
módszertani sokszínűség. 

Intézményvezetőként fő feladatomnak tartottam a 
tanulók a pedagógusok nyugodt munkafeltételeinek 
a biztosítását, s az iskolai élet gazdagítását színes, 
színvonalas programok szervezésével, lebonyolításával. 

Mindig szívesen támogattam kollegáim egyéni 
karrierépítési szándékát. Elkötelezett híve vagyok a 
pedagógusok, a szülők és a tanulók együttműködésének. 
Fontosnak tartom a szülők minél szélesebb körű 
bevonását az iskolai életbe, a kortárs csoportok 
együttműködését, a különböző korosztályú gyerekek 
közös feladatvállalásainak segítését. Elhivatott vagyok a 
lemaradók, a hátránnyal induló gyerekek segítésében és 
a tehetségek azonosításában, gondozásában.

Biológia szakos tanárként meggyőződésem, hogy 
a tantárgy megszerettetése, színessé tétele egy-egy 
órán csak a megfelelő tanítási- és tanulási technikák 
alkalmazásával, illetve megismertetésével lehet sikeres. 
A projektmunkák végzése, az informatikai eszközök 
használatával adta lehetőségek kiaknázása a mai tizenéves 
gyerekeknél alapkövetelmény. 

Technika szakosként vallom, a gyakorlati tevékenységek, 
a munka által fejlődik a gyermekek személyisége. A 
tantárgy tanítása hozzájárul a gyermekek szociális 
képességeinek fejlesztéséhez, a pályaválasztásuk 
megkönnyítéséhez, a családi életük harmonikus 
működtetéséhez, a hagyományok tiszteletéhez és 
megőrzéséhez, amit nagyon fontos értéknek tartok. S 
elengedhetetlennek tartom, hogy a tanulók megismerjék 
és maguk is kipróbálják a „kétkezi” munkát, átérezzék az 
alkotás, a jól végzett munka örömét. 

Eddigi pályafutásom elismeréseként a következő díjakat 
vehettem át. 

2011. Szentendre Város Pedagógiai Díj; 2014. Emléklap 
KLIK; 2015. Oklevél nevelő-oktató munka elismerése 
KLIK; 2018. Izbégi Pedagógiai Díj

Stomp Ferencné (Éva

Elegancia Fotó: Szilvácska
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VÁROSHÁZI MOZAIK

BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN SZÜLETETT 
HATÁROZATOKRÓL

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
két rendkívüli ülést tartott lapzártánkig. Ezeken az alábbi 
határozatok születtek:

1. A 2021. június 30-ai Pénzügyi Bizottsági ülésen 
a bizottság részéről felmerült, hogy a 2021. évi 
költségvetés készítésekor tárgyalt, viszont az akkori 
gazdasági helyzet miatt el nem fogadott önkormányzati 
dolgozói béremelés lehetőségét a Hivatal dolgozza 
ki. A béremelés számszerűsítése, valamint a teljesítés 
ütemezése megtörtént, az erről szóló határozati javaslatot 
a Képviselő-testület elfogadta.

2. Ugyancsak döntés született a Magyar László 
Tornacsarnok felújítása kapcsán, a II. ütem megépítése 
vonatkozásában az ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
és ezzel együtt a feltételes közbeszerzési eljárás 
megindításáról.

3. Még a veszélyhelyzet ideje alatt polgármesteri 
határozattal (100/2021. (V. 13.) a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) harmadik rész 115. § (1) - (2) 
bekezdés alapján, nemzeti eljárásrendben közbeszerzési 
eljárás indult a „Visegrádi Lang-ház felújítása” 
tárgyban. Az eljárás első körben eredménytelenül zárult 
(a képviselő-testület eredménytelenséget megállapító 
határozata: 136/2021. (VII. 5.)), majd ezt követően a 
műszaki tartalom ütemezésére került sor. Az első ütemre 
ajánlatokat kért be a Hivatal a korábbi eljárásba bevont 
cégektől. Az ajánlatok beérkeztek, a legkedvezőbbet 
a Kammerer Endre Építőipari Kft . nyújtotta be nettó 
28.706.784 forint összeggel. A Képviselő-testület felkérte 
a polgármestert a Vállalkozási Szerződés megkötésére.

4. Ez év tavaszán polgármesteri határozat született a 
Visegrád, Panoráma út 23. és környezete (volt MNB 
üdülő) telepítési tanulmánytervének befogadásáról, 
majd képviselő-testületi határozat a településrendezési 
szerződés megkötéséről. Az augusztus 12-ei rendkívüli 
ülésen ugyanebben a témában tárgyaltak a képviselők. 
A most meghozott döntés alapján megtörtént a 
Visegrád 1084 és 1082/4 hrsz-ú ingatlanok (volt 
MNB üdülő) kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, 
továbbá a benyújtott legkedvezőbb árajánlata alapján 
az EKO Építész Kft . kapott megbízást Visegrád Város 
településrendezési eszközeinek módosítására. Utóbbi 
költségét a beruházó JAKA Trade Kft . állja.

5. 2019 májusában érkezett a hír, hogy Visegrád 
Város Önkormányzata támogató döntésben 
részesült a települési klímastratégia kidolgozására 
és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálásra 
irányuló pályázata vonatkozásában. Azóta az első 
mérföldkő teljesült, ugyanakkor a pandémia miatt 
a tervezett – gyermek- és ifj úsági korosztálynak 
szóló – program-sorozat el kellett, hogy maradjon. 
Ennek kiváltására a pályázatunkkal foglalkozó 
– önkormányzatunk által megbízott Trenecon 
Kft . – a támogatói okiratra vonatkozó módosítási 
igényt nyújtott be az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumhoz, mely a kérelmet elfogadta. A feladatok 
tartalmának módosításakor az elsődleges szempont 
annak a fi gyelembevétele volt, hogy az új tevékenységek 
a megfelelő személyes távolságtartáshoz elegendő 
feltételeket biztosítsanak, így azok megvalósításához 
kis csoportban vagy személyes jelenlét nélkül is legyen 
lehetőség, miközben a megvalósításra hosszabb 
időtartam álljon rendelkezésre, hogy a vállalt monitorig 
mutatók teljesülésének ezen feltételek mellett se legyen 
akadálya. A Képviselő-testületnek most a céggel kötött 
Vállalkozási Szerződés módosításáról kellett döntenie, 
hogy a szükséges változtatások mellett folytatódhasson 
a pályázattal kapcsolatos munka.

6. Telephely változás miatt szükségessé vált 
a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulással kötött Társulási 
Megállapodás, az Alapító Okirat, a Szakmai Program 
és az SZMSZ módosítása. A Képviselő-testület elfogadta 
a határozati javaslatban foglaltakat.

7. Zárt ülés keretében döntöttek a képviselők arról, 
hogy az idei Városnapon Visegrád Tiszteletbeli 
Polgára címet adományoz Tóth Csilla a Danubia 
Televízió főszerkesztője részére, Pro Urbe Visegrád 
címmel tünteti ki Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületét, valamint Mezei Anna díjban részesíti 
Gróf Anikót.
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SIKERES PÁLYÁZATOK A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN

Örömmel számolunk be két újabb sikeres pályázatról.

Mátyás király utcai járdaszakasz felújítása 4.999.565 Ft
Új kisteherautó 14.611.350 Ft

Mátyás király utcai járdaszakasz felújítása a Malomhegy utca és Rigó utca között

Visegrád Város Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett “Önkormányzati járdaépítés/felújítás 
anyagtámogatása” című, MFP- BJA/2021 kódszámú pályázaton sikeresen elnyert 4.999.565,- Ft vissza nem térítendő 
támogatást (a teljes igényelt összeget) a Mátyás király utca Malomhegy utca és Rigó utca közötti járdaszakaszának 
felújítására. A pályázati felhívás csak anyagtámogatásra vonatkozott, így a kivitelezés költségét az önkormányzat önerőből 
fi nanszírozza.

Új kisteherautó

Visegrád Város Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett “Kommunális eszköz beszerzése” 
című, MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázaton sikeresen elnyert 14.611.350,- Ft vissza nem térítendő támogatást (a teljes 
igényelt összeget) egy új billenő platós kisteherautó beszerzésére. A támogatásnak köszönhetően a Városgazdálkodási 
Csoport gépparkja új, korszerű teherautóval bővül.

Az idei évben minden – összesen hét – a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatunk támogatást nyert.

Köszönjük Magyarország Kormányának a támogatását és köszönjük mindenkinek a munkáját, aki hozzájárult a sikerhez!

PÉLDÁT MUTATNAK III.

Sorozatunk folytatásában fotó összeállítással mutatunk be Önöknek néhány szép példát arra, hogy városunk lakói és a 
vendéglátóhelyeket üzemeltetők hogyan gondozzák és szépítik lakóingatlanuk vagy üzletük környezetét.

A 4. számú társasház előtt fényképeztük le ezt a kis kertet, mely a Nap utca apró ékköve. 
Köszönet az ott lakóknak, hogy létrehozták és gondozzák!
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A Harangvirág utcában Szinay Istvánné Magdi néni ápolja a családja ingatlana előtt található kis kerteket. A szép, színes virágok hálásak is ezért.l lh k k k k h l k

Pintér Istvánné Teri néni hosszú évek óta üzemelteti Visegrádon a 
nyilvános illemhelyet, melynek környezetét nem csak egyszerűen 
rendben tartja, de az általa elvégzett virágosítás és díszítés 
egyediséget ad a helynek.

A népszerű Rigoletto Cukrászda tulajdonosai nem csak arra fi gyelnek, hogy sokféle fi nomsággal várják vendégeiket, 
hanem arra is, hogy üzletük környezete rendezett és minél több virággal díszített legyen.

A Mátyás király utcában ezek a szép mályvacserjék szegélyezik Nagy László és felesége Zsuzsa kertjének bejáratát. 
Jól látszik, hogy gondozásuk fontos a házaspár számára.

(Fotók: Grósz Gábor)



9

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kedves Visegrádiak! Tisztelt Szervezők!

Idén immár 8. alkalommal került megrendezésre 
városunkban a Dunakanyar legnagyobb rock-blues 
fesztiválja, a Visegrock. A rendezvényt az eddigiektől 
eltérő módon, a járványügyi előírásoknak megfelelően, 
valamint a tűzeset és az iskola környezetében folyó 
munkálatok miatt új helyszínen kellett megszervezni. 
Ismét bebizonyosodott, hogy az összefogás, az 
együttműködés segít. 

Bevallom, csak titokban bíztam benne, hogy a Mátyás 
Király Múzeum befogadja a rendezvényt. Ezúton 
szeretném megköszönni Buzás Gergely múzeumigazgató 
úrnak és Kárpát Ildikó gazdasági vezető asszonynak 
támogatását és bizalmát, mely eredményeként a királyi 
palotában, a lovagi tornapályán nagyszerű rendezvény 
kerekedett! A múzeum ebben az évben már nem először 
adott otthont rendhagyó módon városi eseménynek, 
többek között a Zenés Nyári Esték programsorozatnak, 
melynek eddigi fellépői a Kápolna teraszon kápráztatták 
el előadásaikkal a közönséget. 

A szombati nap hagyományos eleme a vadhús 
főzőverseny volt. A Pilisi Parkerdő Zrt. ismét biztosította 
a főzés nélkülözhetetlen alapanyagát, a vadhúst, 
melyet ezúton is köszönök. A verseny résztvevőinek és 
díjazottjainak szívből gratulálok!

Köszönöm a Visegrock szervezőinek és fellépőinek, 
valamint mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a 
kiváló hangulatú fesztivál megrendezéséhez!

Eőry Dénes
polgármester

40 ÉVES A MAKOVECZ ÉPÍTÉSZTÁBOR - 
INTERJÚ EŐRY DÉNES POLGÁRMESTERREL

Eőry Dénessel, Visegrád polgármesterével készítettek 
interjút Zajty Ferenc operatőr, fi lmrendező, az 
építésztáborokat megörökítő fi lmek alkotója és 
munkatársai a Visegrádi Építésztábor létrejöttének 40. 
évfordulója alkalmából.

Eőry Dénes: 

„A 80-as évek derekán, mint visegrádi kisiskolás 
találkoztam én is több Makovecz-építménnyel, hála 
Makovecz Imre és Madas László együttműködésének. 

Makovecz Imre volt a Pilisi Parkerdő főépítésze, 
Madas László - Laci bátyám - pedig a vezérigazgató. 
Mogyoró-hegyen már akkor is nagyon sok Makovecz-
építmény szolgálta az ifj úság nevelését. Ahhoz szoktunk 
hozzá, úgy nőttünk fel, hogy ezek az építmények nagy 
örömünkre szolgáltak, gondolok itt az Erdei Művelődési 
Házra, a Mogyorhegyi Ifj úsági Táborban a kiszolgáló 
épületekre, a Jurta Kemping fogadóépületére, vagy akár 
a Mogyoróhegy étteremre. Szép és kedves kirándulások 
és oktatások helyszíneiként maradtak meg bennünk ezek 
az épületek. 

A 80-as évek végén vehettük birtokba a tornacsarnokot. 
Én akkor már nyolcadikos voltam, ezért mi csak egy 
évet használhattuk, de nagyon örültünk neki, hiszen 
az azt megelőző években minden tornaórára föl kellett 
sétálnunk a Pilisi Parkerdő székházának az alagsorába, 
ahol egy keskeny hosszú teremben voltak a tornaórák. 
Miután felépült a tornacsarnok közvetlenül az iskolánk 
mellett, csak átszaladtunk, és akár napközben, délután, 
vagy hétvégén tudtunk játszani sportolni. 

A tornacsarnok felújítása idén ősszel befejeződik. Több 
mint másfél évtizede fogalmazódott meg először az igény 
az iskola és a város részéről, hogy a csarnokot újítsuk 
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A rovatot összeállította: Grósz Gábor
kommunikációs referens,

Visegrád Város Önkormányzata

fel, majd hosszú-hosszú évek előkészítő és gyűjtögető 
munkájának eredményeként tudtuk megkezdeni a 
kivitelezést ez év tavaszán. Bár örültünk annak is, hogy az 
elmúlt télen valamennyi iskolás gyermek megtanulhatott 
síelni a visegrádi sípályán, de azért bízom benne, hogy 
idén már újra a tornacsarnokban tudnak tornázni. 

Jeles esztendő az idei, hiszen 40 éves az építésztábor. 
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy szintén egy 
több évtizede megálmodott, megtervezett városközponti 
sétányon, a park kellős közepén építenek a hallgatók 
egy olyan épületet, amely úgy a visegrádi polgároknak, 
mint az idelátogató turistáknak a pihenését szolgálhatja. 
Alkalmas lehet oktatási célra is, de ha csak egy uzsonnát 
tudnak ott elfogyasztani, az is nagy élmény lehet majd 
számukra. 

Fontos elvárás volt az elmúlt másfél évben az új képviselő-
testület részéről, hogy olyan épületeket építsenek a tábor 
hallgatói, amelyeket tudnak használni a város lakói.  
Amikor 2019 őszén megkaptam a felhatalmazást a város 
vezetésére, akkor azzal szembesültem, hogy bizonyos 
ellenérzések maradtak az elmúlt években készült 
építményekkel kapcsolatban, mert hiányolták a lakosok 
a funkcionalitást, a használhatóságot, mondván, hogy 

„Mire lesz ez nekünk jó?”. Ők nem biztos, hogy látták 
benne azokat a művészi és szép megoldásokat, amelyek 
ma is megvannak. Ezért is szorgalmaztam, hogy mindig 
a tárgyévet megelőző tél folyamán egyeztessünk az 
építészhallgatókkal, kérdezzük meg a lakosságot, majd 
a bizottság, a testületi tagok és a külső bizottsági tagok 
tárgyalják meg, hogy milyen építmény legyen. 

Az elmúlt évben befejezték a korábban megkezdett 
fi lagóriának a munkálatait, de előtte áthelyeztük 
a futballpályára. Nem volt egyszerű ennek a kb. 6 
méter átmérőjű építménynek az átszállítása. Azért 
döntöttünk így, mert a sportpályán nagyobb az élet, az 
ott megjelenő szép számú gyereksereg és a családok talán 
jobban ki tudják használni ezt az építményt. Az eddigi 
visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy mind a táborban 
résztvevő építészhallgatók, mind a lakosok elfogadták és 
örülnek az új helyszínnek. 

Bízom benne, hogy a városközponti sétány közepén 
épülő pavilont is tudják majd bővíteni, folytatni az 
építészhallgatók következő esztendőkben, és ezzel - nem 
messze a tornacsarnoktól, az egyik legikonikusabb és 
meghatározóbb épületünktől - ismét egy szép Makovecz-
stílusú épületet kaphat a város.”
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A Neue Zeitung újság 2020-as évi 33-34 es számában a 
„Mindaz, ami írásban ránk marad” című cikkben Becker 
Róbert szerző felhívja a fi gyelmet arra, hogy minden, 
ami őseink hagyatékában fellelhető kézírásos emlék, pl. 
imakönyvi bejegyzés, kalendáriumi beírás, régi levél és 
dokumentum sok értékes információt tartalmazhat a 
magyarországi németek hagyományai, szokásai, szellemi 
életének vonatkozásában. A szerző azt is hangsúlyozza, 
hogy nem csak a paraszti réteg kultúrájáról van szó, 
hanem a kézművesek, iparosok, bányászok és nem utolsó 
sorban a jelentős városi német polgárság kultúrájáról 
sem szabad elfelejtkezni.

Mivel apai ágon német polgári családból származom, ezt 
a megállapítást nagyon fontosnak tartom. Nagynéném, 

Herein Stefánia 1929-
ben született és 9 éves 
volt, amikor részt vett 
a 34. Eucharisztikus 
Kongresszuson 1938-
ban Budapesten. 
Szívesen és gyakran 
mesélt nekünk 
g y e r e k k o r á r ó l , 
a Budakeszin 
töltött nyarakról, 
amelyeknél szebbet el 
sem tudott képzelni 
(Neue Zeitung, 
2020. 19. számában 
„Szünidő egykor 

Budakeszin”), diákéveiről az Angolkisasszonyoknál és 
persze a még élő és már elhunyt rokonokról is. Számtalan 
dokumentumot, levelet, bizonyítványt, fényképet, 
képeslapot, imakönyvet, gyászjelentést, gyönyörű német 
feliratos szentképet őrzött, melyek hátulját olvasva azt 
is megtudtuk, ki, mikor, kinek és milyen alkalomból 
ajándékozta a szentképet. Amikor Bercse Gézáné, szül. 
Herein Stefánia 2015-ben 86 éves korában meghalt, a 
relikviák egy részét családunk kapta meg.

Édesanyám gyakran mesélt nekünk arról, hogy 
sógornőjének egy életre szóló élmény volt az 1938-as 
Eucharisztikus Kongresszuson való részvétel. 

Néhány héttel ezelőtt anyukám hagyatékában egy kicsi 
kártyára bukkantunk: 1938-ból származott és nagynéném 
belépőjegye volt a május 26-i záróünnepségre a Hősök 

terére! Micsoda meglepetés! Nagynéném a belépőjegyet 
ezek szerint egy életen át őrizte, valószínűleg nem sejtette, 
hogy unokaöccsei és unokahúgai 83 évvel később, 
a következő budapesti Eucharisztikus Kongresszus 
idején sokra fogja értékelni a kis papírdarabkát, amikor 
megtalálják.

A kártyán nagyon érdekes, hogy nagynéném ülőhelye 
a Városligeti-tó medrében volt. A tó vizét ugyanis 
leengedték, hogy a fi atalság számára nagyobb tér álljon 
rendelkezésre. Bemenni a záróünnepség kezdete előtt 
legkésőbb fél órával kellett a Korcsolyázó Egylet kapuján 
keresztül.

A belépőjegy ára 1 pengő volt. A 34. Eucharisztikus 
Kongresszus rendezvényein 50 ezer külföldi vendég vett 
részt 33 országból és közel 500 ezer volt a hazai hívek 
száma az ország egész területéről.

1938-ban a 34. Eucharisztikus Kongresszus a 2. 
Világháború árnyékában került megrendezésre. Azóta 
teljesen megváltozott a világ. Szerencsére Európában nem 
dúlnak háborúk, a lakosság életszínvonala jelentősen 
nőtt. De a pandémiával (4. hullám) és a globalizált világ 
más, új, ismeretlen jelenségeivel szembe kell néznünk.

Dr. Kőrösné Herein Mária
alelnök, St. Gerhards Werk Ungarn

KÖZELEDIK AZ 52. EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS

DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN
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EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)

"ISTVÁN, A KIRÁLY" ÖKUMENIKUS NAPKÖZIS HITTANTÁBOR A PLÉBÁNIÁN  

A lassan kívül-belül megszépülő közösségi házunk 
idén augusztusban ismét helyet adott plébániánk 

napközis hittantáborának. Augusztus 2. és 7. között 17 
általános iskolás, 10 középiskolás és 3 felnőtt volt részese az 
„István, a király” elnevezésű ökumenikus hittantábornak, 
ahol katolikus és református gyerekek-fi atalok 
táboroztak. Foglakozásaink és a tábor kerettörténete 
államalapító szent királyunk élete körül forgott. A 
gyerekek 4 csoportra osztva - Vonatkerékpumpálók, 
Csodacsapat, Villámgorillák és Sólymok - egy nagyfi ú 

és egy nagylány felügyelete mellett versenyezték végig a 
hetet. A foglalkozásokon való részvétellel, az ott készített 
tárgyakkal és a heti egyszeri ügyeletes szolgálattal bárki 
pontokat szerezhetett a csapatának. A foglalkozásokon 
lehetett fából templomot, agyagból román kori templomot 
építeni, akinek kedve volt elkészíthette a Szent Korona 
mását, a lányok keze alól gyönyörű nyakláncok kerültek 
ki, a fi úk kidíszíthették a fakardjukat, mindenkinek 
készült korhű ruhája, megismerkedhettek a gyerekek a 
kódexírással és festhettek iniciálékat. Idén lehetőségük 
volt a gyerekeknek Lischka Áron segítségével a vívásba is 
belekóstolni. Két alkalommal profi  kézművesek, Dániel 
Réka és Kerekes Pálma segítségével ki lehetett próbálni 
a nemezelést és a szövést kis asztali szövőszékeken. 
Minden nap sportoltunk, sokat játszottunk és 
meséltünk, beszélgettünk Szent István királyunk életéről, 
munkásságának jelentőségéről. Szerdán Tibor atya külön 
szentmisét tartott nekünk a közösségi ház udvarán. 
A csütörtöki hatalmas özönvíz sajnos elmosta a tervezett 
SUP-os programunkat Gyurián Zolinál, pedig a gyerekek 
nagyon várták, reméljük valamikor a nyár folyamán 

sikerül pótolnunk.  Utolsó este István király életéről rövid 
színdarabot adtunk elő a szülőknek, utána a segítségükkel 
zseblámpás éjszakai akadályversenyt tartottunk. A 
csütörtöki özönvíz miatt pénteken sátorozni sem tudtunk, 
olyan vizes volt még minden, de akinek volt kedve, a 
közösségi házban alhatott hálózsákban. Éjfélre már 
mélyen szuszogott az összes táborlakó. Szombat reggel 
sok fáradt, csillogó szemű gyerkőc majszolta a péntek 
esti lakoma sütimaradékait. Nehezen szállingóztak haza 
a gyerekek, annyira jól érezték magukat a táborban. 

A táborvezetőség külön köszönet mond a közösségi 
házat és a kertet a táborozás előtt kitakarító és rendbe 
tevő szülőknek, fi ataloknak és azoknak is, akik a tábor 
után segítettek kitakarítani, elpakolni. Szeretnénk 
megköszönni azoknak az asszonyoknak a felajánlását 
is, akik minden nap friss házisüteménnyel láttak el 
bennünket: Schüszterl Rózsi, Vogel Ági, Gerstmayer 
Márti, Takácsné Szedlacsek Irén, Vaik Franciska, 
Szatmári Nóra és Tóth Maja. Köszönjük a Városi Konyha 
dolgozóinak a fi nom és bőséges ebédeket. Köszönettel 
tartozunk azoknak a szülőknek is, akik közreműködtek 
az éjszakai akadályversenyünkön és hozzájárultak annak 
sikeréhez. Köszönjük a középiskolás segítőinknek is, 
különösen azoknak, akik komolyan vették a feladatukat, 
alaposan felkészültek a rájuk bízott témakörből és 
rendkívül színvonalas foglalkozásokat tartottak a 
gyerekeknek. 

Köszönjük Tibor atyának, hogy bírta az egész heti zajt 
és felfordulást. Reméljük, jövőre tovább folytathatjuk a 
hagyományt és ismét találkozunk majd a hittantáborban. 

Vaik Mónika, 
Vaik Dóra 

és Lischka Zoltán táborvezetők
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JELES EGYHÁZI ESEMÉNYEK SZEPTEMBER HÓNAPBAN

Négy év készület után, az eredetileg tervezetthez 
képest  egy esztendővel elhalasztva, szeptember 5. 

és 12. között, vasárnaptól vasárnapig kerül megrendezésre 
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. 

A hívőket és jóakaratú embereket egyaránt megszólító 
rendezvény legnagyobb tömeget megmozgató eseményei 
a nyitó és záróhétvégéken lesznek. Ezeken a nagyszabású 
programokonregisztráció nélkül is részt lehet venni.

A nyitószentmisére szeptember 5-én a budapesti 
Hősök terén kerül sor. Az ünnep különlegessége lesz, 
hogy ezen a szentmisén mintegy ezer gyermek járul 
először szentáldozáshoz. A zenei szolgálatot a Weiner 
Leó Katolikus Iskola Zenekara és egy közel ezer fős 
gyermekkar látja el. 

Szombaton, 11-én délelőtt a Margitszigeten családi napot 
szerveznek neves fellépőkkel és 70 sátorban változatos 
programokkal. A leglátványosabb eseménynek a Kossuth 
téren tartott, délutáni bíborosi miséhez kapcsolódó esti 
gyertyás eucharisztikus körmenet (felvonulás) ígérkezik.

A szeptember 12-én tartandó ünnepélyes zárómisét 
személyesen Ferenc pápa fogja celebrálni a Hősök terén. 

(Ez azért számít megtiszteltetésnek, mivel a pápák 
rendszerint legátus útján képviseltetik magukat az 
eucharisztikus kongresszusokon, amint ez 1938-ban is 
történt.)

A záró szentmise egyben ún. statio orbis, vagyis egyfajta 
zarándok-állomás lesz, amikor az egész földkerekségen 
elterjedt egyháznak a szíve Budapesten fog dobogni. 
A hívők közül aki teheti, személyesen vagy élő 
közvetítésen keresztül kapcsolódik be a lelkeket egyesítő 
világeseménybe.

A statio orbis szellemében, főpásztori intézkedésre, az 
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye templomaiban 
mindenütt elmaradnak nyitó és zárószentmise idejére 
eső vasárnapi szentmisék. Ez a mi esetünkben annyit 
jelent, hogy szeptemberben 5-én csak délelőtt (szokás 
szerint 9 órakor), szeptember 12-én pedig csak este 
(szokás szerint 6 órakor) lesz szentmise.

Erdő Péter bíboros úr rendelkezéséből az is következik, 
hogy az idei évben a Kisboldogasszony napjához 
kapcsolódó, a Duna-parti Mária-kápolnában tartott 
búcsúünnepet nem tudjuk megtartani, hiszen ez éppen 
a két szeptember eleji vasárnap valamelyikére esett volna. 
A hiányt talán majd egy későbbi alkalommal tudjuk 
pótolni!

Az Eucharisztikus Kongresszus hétköznapjain is 
rendkívül értékes előadások, zenei, hitéleti és kulturális 
események lesznek. Részletes tájékoztatás az iec2020.
hu weboldalon található. (Egy rövidebb összefoglaló, 
„kedvcsináló” pedig a plébánia honlapján, a rövid hírek 
között olvasható, illetve tölthető le.) 

Szeptember második felének vasárnapjain még 
további jeles ünnepi istentiszteleti alkalmak is lesznek 
városunkban:

- Az iskolás gyermekek és fi atalok Szentlélekhívó 
ünnepét (Veni Sancte) szeptember 19-én, vasárnap, a 9 
órai szentmisében tartjuk.

- A Szent Kozma és Damján Szakkórház névadó 
szentjeinek ünnepe szeptember 26-án lesz az intézmény 
betegei és dolgozó részére a kórház kápolnájában.

Bízom benne, hogy az új tanévnek legtöbben reményteli 
várakozással vágunk neki, amibe persze a több-kevesebb 
szorongás is vegyülhet. Kívánom, hogy a változásokban, 
nem várt eseményekben vegyük észre a megújulás 
lehetőségét is!

Tibor atya
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ÖKO-AGORA

VÍZITÚRA A DUNAKANYARBAN – 1. RÉSZ

Vízitúrára invitálom Önöket, lapunk olvasóit. 
Esztergomtól Visegrádig a folyóról, a Dunáról 

fogjuk csodálni a Dunakanyar természeti szépségét. Egy 
sétahajózással ellentétben túrakajakunkkal kiköthetünk, 
partra szállhatunk bárhol! A parti sáv nevezetességeiben 
lesznek műemlékek, megújult vízitúra bázisok és 
egyebek, s közben a nyár hevében megmártózunk a hűs 
vízben, erre kínálja magát több kellemes föveny.

Történelmi emlékek

Elöljáróban megemlítjük, hogy a Dunakanyar parti 
sávjában két történelmi korszak hagyta maga után 
jellegzetes építményeit. Egyrészt szemügyre vehetjük a 
Római Birodalom tanúit, a kőből épített erődök, katonai 
táborok, őrtornyok megmaradt romjait. A későbbi 
időkből, az 1700-as években betelepülő sváboktól 
maradtak ránk kicsi templomaik, melyek több községben 
szép településképi kápolnaként díszelegnek.

Általánosságban a limesről

Külön is ildomos szólnunk a római limes, újabban ripa 
néven emlegetett védelmi rendszeréről, ezekből ugyanis 
többnél partra szállunk.

A Római Birodalomban a 2. század végétől látták 
szükségesnek a sűrűsödő külső támadások miatt a 
határvédelem megerősítését. Ettől az időszaktól kezdve 
épült ki Pannonia Provincia Dunamenti határvédelmi 
vonala, a fentiekben említett limes. Egy múzeumi 
kiadvány kiemeli, hogy „a Római Birodalom legjobban 
erődített határszakasza a Dunakanyar vidéke volt, 
ahol 500 – 1000 m-es szakaszonként őrtornyok; kb. 
5 kilométerenként erődök álltak.” Mit jelent ez az 
Esztergomtól Visegrádig tartó túránk szempontjából? 
Nem kevesebb, mint 24 őrtorony, kiserőd, valamint 5 
tábor lehetne kereshető. Természetesen ezekből csak egy 
párnál kötünk ki, több- kevesebb sikerrel.

Esztergom, Nyáros-sziget

Utunkat egy, a török elleni harcokra készült 
sáncrendszernél kezdjük. A Nyáros sziget az esztergomi 
Prímás-sziget fölső végénél kezdődő szigetsor folytatása 
a jobb parton, kb. 3 km-el a Mária Valéria híd fölött. Ezt 
a szigetsort a szinte egymásba érő, alacsony vízálláskor 
néha száraz lábbal is megközelíthető Nyáros-sziget, 
Csitri- sziget, Körtvélyesi-sziget és Táti-szigetek alkotják.

Vízitúráinkat Esztergomban a Prímás szigetről szoktuk 
indítani, de most a Nyáros sziget közelsége miatt az 
egykori szénrakodónál szállunk vízre. A szénrakodó 
mellett van a teherkomp kikötője, s itt rácsodálkozhatunk 
a komp méretére, mert akkora, hogy a platóján a kamion 
is meg tud fordulni. Innen párszáz méter fölevezéssel 
érünk a Nyáros-sziget K-i csúcsára. Könnyen abban 
a tévedésbe ringathatnánk magunkat, hogy a túránk 
első római őrtornyát fogjuk látni! A Pilisi vártúrák 
túramozgalom egyik pontjához érkeztünk. Az utóbbi 
igazolókönyve megemlíti, hogy egy Cartographia térkép 
tévesen római sáncot jelöl a szigetcsúcson. De a szigeten 
máig kirajzolódó sáncrendszer a török elleni harcok 
néma tanúja. 

A Nyáros-sziget erődje, az 1594-95-ös Esztergomi 
várostromnál játszott szerepet! A sereg fővezére Karl von 
Mansfeld generális egyrészt a vár körüli magaslatokon 
(Sípoló-hegy, Kis-Strázsa-hegy) ütegállásokat építtetett, 
másrészt a bal partról átkelő 80 ezres sereg védelmére 
kiserődöt, hídfőállást a Nyáros-szigeten. A sors fi ntora, 
hogy a fővezér nem élhette meg a vár bevételét, amit tíz 
évig birtokoltunk, mert vérhasban elhunyt.

Esztergom, Prímás-sziget

Mint fentebb említve volt, Esztergomból legtöbbször 
a Prímás-szigetről indítjuk kétszemélyes kajakommal 
a vízitúrákat. A sziget fölső, kb. kétharmada részben 
véd terület, részben erdősült, megközelíthetetlen 
partszakasszal rendelkezik. A Szent Erzsébet hídról 
érkező műúttól, a Mária Valéria alatti részig, a sziget 
alsó harmadán viszont több vízre szállási partrész áll 
rendelkezésünkre. Így, például fenn a jó táborozási 
helyet is kínáló Esztergomi Evezősök Hajós Egyletének 
stégje, vagy közvetlen mellette a Palkovics László alispán 
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kőpados emlékműve alatti vízpart. A Mária Valéria 
híd alatti részen pedig, a híd újraépítése előtti időkre 
emlékeztető, megszűnt kompkikötő és környezete.

Elhajózunk az Esztergomi-vár alatt

Ennél a pontnál érdemes megemlíteni az esztergomi 
várharcok történetét, illetve a vár stratégiai jelentőségét! 
A várat az oszmán sereg 1543-ban foglalta el, majd, nem 
kevesebb, mint hétszer került ostrom alá, váltakozó 

sikerrel és váltakozó tulajdonlással, míg 1683-ban 
végleg megvívtuk a pogánytól. A kontyosnak stratégiai 
jelentőséggel azért bírt a vár, mert a Dunán a Bécsből 
érkező hadianyag szállítmányokat (pl. Buda felmentésére) 
ellenőrizni, illetve megakadályozni volt hivatott.

Helemba-sziget

Szob és Esztergom között kb. félúton hajózunk el a 
másfél km hosszan elnyúló Helelemba-sziget mellett. 
A szigetet a Garam hordaléka építette fel, és érseki 
nyaralóként funkcionált valaha. Leprások-szigeteként is 
említették, amit föltárt sírhelyek bizonyítanak.

A búbánatvölgyi római őrtorony

Sok esetben a romok láthatóságára keveset adnak 
a helyi hatóságok, azokat sűrűn benövi a vegetáció. 
Például, Esztergom szerencsétlen polgármestere a 
világörökségi vizsgálódóknak a búbánatvölgyi Solva 
(Esztergom) 8. őrtornyot kívánta bemutatni. No, láttak 
is egy gaztengert, megközelíthetetlen magánterületen. A 
búbánatvölgyi őrtorony négyzetes alaprajzú, kb. 10x10 
méteres alapterületű, 70-100 cm közt változó magasságú 
fallal. Nekünk is macerás volt a megtalálása, ráadásul alig 
látszott ki belőle valami.

A Hideglelős kereszt alatt

Hamarosan látszik a vízről a Hideglelős kereszt, amit 
neveznek Hála keresztként, és Járvány- vagy Lázár 
keresztként is. A Hála kereszt elnevezés onnan származhat, 
hogy egy Nagy Mihály nevű esztergomi gazda annak 
örömére állíttatott 1784-ben a csúcsra keresztet, mert a 
családját elkerülte a tomboló pestisjárvány. A Hideglelős 
elnevezést pedig úgy kapta, hogy mire fölért a kereszthez 
Esztergom Szentgyörgymező körmenetes népe, úgy 
megizzadt, hogy a heves Duna menti szélben megfázott, 
s aztán őket lelte a hideg. Lázár-keresztként pedig azért 

vált ismertté, mert néhány írott forrás is tanúskodik arról, 
hogy a kereszttel szemben a Szent Lázár leprakórháza állt, 
melynek temetkezési helyéül a Helemba-sziget szolgált. 
Más szerint pedig a kereszt intő jel a trágár beszédű 
dunai hajósok fi gyelmeztetésére. (Mi ebben nem voltunk 
érintettek, kivéve egy sarkantyú fölötti átsiklásnál!)

Jancsó Ottó
a Magyar Természetjáró Szövetség

Aranyjelvényes Túravezetők Klubjának elnöke
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SZEPTEMBERI PROGRAMOK

MEGHÍVÓK

 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hív mindenkit 

 

2021. szeptember 4-én szombaton 19 órára 
a Keresztelő Szent János plébániatemplomba 

 

az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
és az Ars Sacra Fesztivál nyitónapján 

megrendezendő 
 

Barokk kamarazene 
koncertre 

 

Fellépnek: 
Csizmadia Angelika csembaló, 

 Molnár Piroska cselló, 
Hadady László és Csizmadia Ilona oboaművészek 

 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

VÁROSI ÜNNEPSÉGRE,  
 

MELYNEK KERETÉBEN ÁTADJUK 
A VÁROS KITÜNTETÉSEIT 

 

Ünnepi beszédet mond 
Dr. Vitályos Eszter európai uniós 

fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár 
 

Közreműködik 
Matúz Gergely fuvolán 

 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

A Mátyás Király Művelődési Ház  
szeretettel hívja Visegrád lakosságát a 

 

Pincesoron 
2021. szeptember 25-én, szombaton 17 órakor 

kezdődő 
 

Pincesori vígasságra 
 

Lesz bor, zsíros kenyér és mulatság. 
 

Fellép a  
Judy in the Sky 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Jelen állás szerint 
a rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható! 

 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
TISZTELETTEL MEGHÍVJA 

A VÁROS LAKOSSÁGÁT 
 

A VÁROSHÁZA UDVARÁN 
2021. SZEPTEMBER 11-ÉN, SZOMBATON 

17 ÓRÁTÓL MEGRENDEZENDŐ  

MEGHÍVÓ 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, figyeljék és tartsák be az aktuális előírásokat! 
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Újra indul a 
 

Családi Játszódélután 
 

2021. szeptember 25-én szombaton 
szeretettel várjuk a játszani vágyókat a  

15 és 19 óra között a művelődési házban 
 

Kicsik és nagyok egyaránt jól szórakozhatnak! 
 

Most is mint minden alkalommal 
közel száz játékból választhatják ki a jelen lévők, 

hogy mit próbálnának ki! 
 

A játékot Horváth Zoltán játékmester 
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja. 

 

A program ingyenes! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 
A Mátyás Király Művelődési Ház 

szeretettel hív mindenkit, 
 

szezonnyitó péntek esti előadására, 
2021. október 1-én pénteken 18 órára 

a könyvtárba 
 

Ezen az estén 

Nádasdy-Csontos Elek: 

Az ördög keresztje 

című kötetét mutatjuk be az érdeklődőknek 

A regény cselekménye 1849 júniusától október 
elejéig tart, és szorosan összefonódik 

nemzeti gyásznapunkkal, október 6-val. 
 

A program ingyenes! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

RÓMAIAK MÁTYÁS KIRÁLY UDVARÁBAN ! 
ÚJ HELYSZÍNEN A 2021. ÉVI QUADRIBURGIUM

JÁTÉKOK!

SZEPTEMBER 18-ÁN, 17 ÓRAKOR 
a Királyi Palota lovagi torna pályáján.

A barbárok majdnem elrabolják a császár leányát !!!!
A végén minden jóra fordul ! 

Gladiátorok, legionáriusok bemutatója.

Lesz fegyverbemutató, kézműves foglalkozások, játék 
és pénzverés, kiállítás a Dunakanyar római koráról.

Régi és új szereplőkkel várja a kedves közönséget a 
Soproni Sándor Egyesület. 

 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
tisztelettel hív mindenkit 

 

2021. szeptember 28-én kedden 17 órára 
a művelődési házba 

 

A Dunakanyar művészeit összefogó 
Colosseum csoport 

kiállításának megnyitójára. 
 

A tárlatot megnyitja: 
Barwanietz Bezerédy Melinda 

képzőművész 
 

Szeretettel várunk mindenkit! 

Mária-kápolna reggel Fotó: Schandl Lóránt
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KIKIÁLTÓ

Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 
a "Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény alapján 

pályázatot hirdet

KÖNYVTÁROS 
munkakör betöltésére.

Az alkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű alkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
2025 Visegrád, Széchenyi utca 11. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Teljes körű könyvtári feladat- és szolgáltatás ellátása, számítógépes nyilvántartás folyamatos üzemeltetése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény és a juttatások megállapításakor a korábbi közalkalmazotti jogviszonynál alkalmazott rendelkezések az 

irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Főiskolai végzettség (informatikus-könyvtáros, könyvtáros), 
• Könyvtárosi - legalább 1-3 év - szakmai tapasztalat, 
• Integrált könyvtári rendszerek gyakorlott szintű használata, 
• Bűntelen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetem, 
• Középfokú nyelvvizsga,

Elvárt kompetenciák: 
• Jó szintű kommunikációs készség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, szakmai elképzeléseket tartalmazó motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok 

másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2021. november 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30. 
A pályázattal kapcsolatosan további információt Mikesy Tamás tud adni a 06-30/210-8580-as telefonszámon, vagy a 
mikesytamas@gmail.com levelezési címen.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Mátyás Király Művelődési Ház címére történő megküldésével (2025 Visegrád, Széchenyi 

utca 11. ). 
• Személyesen a Visegrád, Széchenyi utca 11. szám alatt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 10. 
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JELENTKEZZ TŰZOLTÓNAK!

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott tűzoltó munkakörre. Minden érdeklődő 
jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.

A hivatásos állományba vétel feltétele:

• 18. életév betöltése

• büntetlen és kifogástalan életvitel

• cselekvőképesség

• magyar állampolgárság

• legalább középfokú állami iskolai végzettség (érettségi vagy szakiskolai végzettség)

• alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés 

• Előny: „C” kategóriás jogosítvány

A fentiekben meghatározott adatokat és tényeket a jelentkezőnek igazolnia kell!

Hogyan lehet valaki tűzoltó?

Beosztott tűzoltói képzésbe való bekerülés feltétele az előzetes fi zikai, egészségügyi és pszichikai vizsgálaton történő 
alkalmasság. Az alkalmassági vizsgálat menetét, tartalmát az 45/2020 BM rendelet szabályozza. A fenti alkalmassági 
vizsgálaton túl ún. kifogástalan életvitel ellenőrzésen is át kell esnie a jelentkezőknek.

A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés ideje alatt nettó 150.000 forint/hó támogatás, egészségbiztosítási 
járulékfi zetés, ruházatot, szállást és napi háromszori étkezést térítésmentesen biztosítunk a képzésben résztvevőknek.

Amennyiben érdeklődik a tűzoltó szakmai iránt, jelentkezni, bővebb tájékoztatást kérni a 06-1/ 469-4105/21-129 
mellék telefonszámon vagy a pest.human@katved.gov.hu email címen lehet.

A fentiekben meghatározott adatokat és tényeket a jelentkezőnek igazolnia kell.

(A fotó illusztráció, forrás: https://www.muscleandfi tness.com)
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OLVASÓINK KÜLDTÉK

Tisztelt Olvasók!

Az augusztusi lapszámban megjelent, nekem szánt 
olvasói levelekre röviden reagálnék.

A képviselő-társaimmal korábban közösen 
megfogalmazott és alkalmazott nemzetiségi program 
szellemében, a törvényben rögzítetteknek megfelelően 
jártam el több képviselő-társammal egyetértésben, 
az iskolaigazgatói pályázat véleményezésekor. 
Magyarázkodásra nincs okom. A durva 
megfogalmazásokra nem kívánok válaszolni, az ügyet 
lezártnak tekintem.

Olvasóink tájékoztatására elmondom, hogy Hajdú 
Attiláné igazgató asszony új iskolában dolgozik a tanév 
kezdetétől, nem maradt állás nélkül, pedagógiai pályája 
töretlen maradt. 

A visegrádi iskolának is van új kinevezett igazgatója 
Stefanich Klára személyében. A tanévet már az elkészült 
új iskolában, az új igazgató asszony vezetésével kezdjük, 
a tanítás folyamatossága biztosított.

 Tisztelettel:
Scheiliné Kékessy-Herendi Ida 

VNNÖ  elnök

KÖZLEMÉNY

Felhívjuk tisztelettel fi gyelmüket arra, hogy a Visegrádi 
Hírek városi havilap augusztusi számában az "Olvasóink 
küldték" rovatban megjelentetett írások hangvétele átlép 
egy olyan határt, mely a sérelmek megfogalmazásával 
sértéseket generál. Szerintünk ez nem egyezik meg 
az újság eddig képviselt szellemiségével. A vélt – vagy 

jogos sérelmek ilyen módon való kitárgyalása további 
olvasói „ingerhullámokat” hoz létre és nem szolgálja a 
hiteles tájékoztatást. A felvetett témának rendezéséhez 
szerintünk a hivatalos utat kell végigjárni.

 Tisztelettel:
Vikartóczky Gusztáv és baráti társasága

TISZTELT FELELŐS SZERKESZTŐ ÚR, TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!

Manapság hír legyen a talpán, amelyikre bárki is 
felkapja a fejét.

Az az információ áradat, ami a rádióban, a televízióban, 
az óriás plakátokon, a szórólapokon és legfőképpen 
az interneten zuhatagként ömlik ránk egyszerűen 
lehetetlenné teszi, hogy bármiről is legyen szó, megálljunk 
és elgondolkozzunk azon, hogy ki is az, és mit is akar 
tőlem a közlendőjével?

A felmérések azt mutatják, hogy alig-alig jut el valami 
ténylegesen az agyunkig ebből az irdatlan információ 
áradatból. De vannak kivételes hírek és benyomások. 

Okos emberek már régen kitalálták, hogy mi az az 
emberi érzés, mi az a szó, amelyik felülír minden más 
hírt, amitől minden más hátraszorul az ember agyában, 
a gondolataiban és csak azzal törődik. Ezt az érzést úgy 
hívják, hogy: FÉLELEM! 

Mélyen beleivódva az emberi agyba ősidők óta ez az az 
érzés, amely hihetetlen energiákat szabadít fel, hihetetlen 

teljesítményekre sarkall és hihetetlen magasságba, vagy 
mélységbe tudja repíteni az emberi morált, az emberi 
cselekedetet.

Egy hétköznapi példát hozva érdemes megnézni 
bármelyik TV adó esti híradóját.

Az esti hiradó tökéletes módja a félelem felkeltésének: 
érzékletes képsorok gyilkosságról, rablásról, halálos 
balesetről, szélhámosságról, bűnözésről, természeti 
csapásról, szerencsétlenségről.  A fél órán keresztül 
bemutatott sok szörnyűség végére azért a szerkesztő 
betesz egy aranyos kétperces felvételt egy most született 
állatkerti viziló bébiről arra gondolva, hogy közvetlenül a 
képernyőre került sok rémség után igen morbid módon 
hatna a „A további szép estét és nyugodalmas jó éjszakát 
kívánok minden kedves nézőnknek!” elköszönő mondat 
a mosolygó bemondó szájából.

Pedig sajnos ezek a TV csatornák a nézettség alapján 
felmérték, hogy a mai világban csak az ilyen típusú hírekkel 

INGERKÜSZÖB
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maradhatnak versenyben. Csak így tarthatják fenn a 
nézőszámot így tarthatják életben magukat. Egyszerűen 
erre van igény. A szörnyűségekre, a félelemkeltésre! A mai 
kor embere nagy részben  már csak ilyen. Nézi a fotelból, 
ahogy a sárlavina elönt egy dél-amerikai falut és közben 
magában azt gondolja, hogy de jó, hogy ez milyen messze 
van. Ez velem nem történhet meg. 

 Nagyon szomorú ez így, de sajnos nincs mit tenni. 
Az internet, a média révén mindenről mindenki 
szinte azonnal értesül, ami a világban történik és 
szerencsétlenségből, balesetből, természeti csapásból jut 
majdnem minden napra valahol a Földgolyón. 

Mégis van egy egyetemes, minden Földi Halandót 
érintő kérdés, amely érdekes módon csak igen kevés 
ember ingerküszöbét éri el. Az elmúlt évtizedekben 
komoly kutatási eredmények bizonyították, hogy 
nagyon rossz úton jár az emberiség, ami a környezetünk 
szennyezését és a földi természet elpusztítását illeti.  
Rengeteg tudós, neves közéleti személyiségek, híres 
emberek próbálták felrázni a közvéleményt, próbáltak 
hatni a döntéshozókra, hogy ugyan vegyétek már 
komolyan annak a pusztításnak a következményeit, 
amelyet az elmúlt néhány évtizedben és még a mai napon 
is elkövetünk a saját környezetünkben. Önmagunk ellen. 
Eddig még nem sok eredményt sikerült felmutatni, mert 
sokan nem hisznek ebben. Közöttük nem akármilyen 
felelős vezetők.

Donald Trumpot, aki még nem is olyan régen, amikor 
az Amerikai Egyesült Államok elnöke volt egy riporter 
kérdezte, hogy miért nem tesz semmit a környezetvédelem 
érdekében. Trump elnök azt válaszolta a riporternek: 
Miről beszél maga? Nézzen körül! Gyönyörű kék az ég, 
zöld a pázsit, csiripelnek a madarak. Mit akar? Semmit 
nem kell tenni ez ügyben.

Ezzel kapcsolatban több ízben megtapasztalt visegrádi 
példa jutott eszembe: Megéltünk néhány árvizet az 
elmúlt évtizedekben. Érdekes és egyben félelmetes volt 
tudni azt, hogy árvíz esetében mondjuk Passaunál milyen 
vízállást  mérnek, és ahhoz képest tudtuk kiszámítani, 
hogy mikor ér ide az áradat, és mire kell felkészülnünk. 
Ez egy egyszerű számítás kérdése volt. Emberi erővel 
megakadályozni lehetetlen a megáradt folyót, hogy ne 
érjen ide! Mondhattuk volna mi pénteken, hogy „Nézzétek 
milyen szép kék az ég, milyen alacsony a Duna és minden 
milyen rendben van. Nyugodjatok meg, nincs és nem is 
lesz itt semmi baj.” De nem mondtuk, mert teljesen biztos 
volt, hogy vasárnap délutánra itt az ár a nyakunkon. Mit 
tettünk hát? Nem beszéltünk hülyeségeket az éppen még 
alacsony Duna kék vizéről meg a szép fehér felhőkről 
az égen, hanem elkezdtünk homokzsákot beszerezni és 
tölteni. Nem is gondolhattunk arra, hogy majd valami, 

vagy valaki megállíthatja, vagy visszafordíthatja a Dunát! 
Csak a védekezésre gondolhattunk.

Az elmúlt évtizedek során több ízben elhangzott 
komoly fi gyelmeztetések után, néhány napja újból 
10.000 azaz tízezer, a Világ minden tájáról származó 
kutató adott ki egy nagyon komoly fi gyelmeztetést 
a Világ összes kormányának arról, hogy emberi 
erővel visszafordíthatatlan folyamatok indultak el a 
Föld klímájában. Most még talán tudjuk valamelyest 
mérsékelni a káros hatásokat, de ehhez azonnali, 
hatékony és együttes fellépésre lenne szükség a Világ 
kormányai, országai részéről.

Pontos számítások alapján, számítógépes modellezés 
alapján bizonyított tény, hogy az emberiség, ha nem tesz 
ellene, akkor a vesztébe rohan a következő évtizedekben, 
akár még ebben az évszázadban és egy bizonyos pont 
után már semmit nem fog tudni tenni a folyamat 
megállítására. 

Az előbbi dunai árvízi példánál maradva a tudósok szerint 
ugyanez a helyzet a Földünkkel, a Kontinensünkkel, az 
Országunkkal, Visegrádunkkal is.  Nincs emberi erő, ami 
megállítsa, vagy visszafordítsa azokat a folyamatokat, 
amelyek szerint a sarkkörök jege felolvad, az óceánok 
felmelegednek, a légköri és földi környezetszennyezés 
eléri a végső tűrőképességet. Sűrűsödő erdőtüzek, 
aszályok, özönvizek, extrém melegek és kemény fagyok 
várnak a Bolygónkra, várnak ránk.

Ez a hír már el kellene érje minden lakos, minden szülő 
és nagyszülő ingerküszöbét.  Ezektől a következményektől 
már valóban lehet félni, félteni a gyermekeket, unokákat! 
Ezek mérséklésére, valóban tenni kell már valamit!

Annak érdekében, hogy elérje azt a bizonyos 
ingerküszöböt először is ki kell mondani nagyon-nagyon  
hangosan és mindenki számára teljesen és egyértelműen 
és  érthetően, hogy:

EMBEREK NAGY BAJBAN VAGYUNK! 
HAMAROSAN NEM LESZ EMBERI ÉLET A FÖLDÖN!

Ha ez sem használ, ez sem éri el azt a bizonyos 
ingerküszöböt, akkor valóban nagyon nehéz lesz a 
következő néhány évtized. Bizakodást keltő, hogy nagyon 
sok helyen vannak olyan emberek, akik függetlenül a 
kormányoktól, függetlenül a közömbös többségtől, ha 
csak a saját gyerekeik, unokáik jövőjének féltése miatt is 
vállalják, hogy amit lehet megtesznek a saját kis körükben 
a drámai helyzet mérséklésére.

Lehet, hogy csak csepp a tengerben, de néhányan 
ebben a régióban összeálltunk és alapítottunk egy kis 
civil társaságot, amelynek a PILIS-DUNAKANYARI 
CIVILEK AZ ÉLETÉRT nevet adtuk. (pdce.hu) 
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A célunk az, hogy legalább itt, ahol mi és családunk, 
rokonaink élnek, ebben a kis régióban próbáljunk minél 
több embert megnyerni annak érdekében, hogy erdeink, 
vizeink, környezetünk maradjanak meg legalább a mai 
állapotukban. Gátoljunk meg minden olyan törekvést, 
amely elvesz a természettől, az erdőtől, a mezőtől, a 
vízparttól, legyen az bármilyen anyagi előnyt hozó 
beruházás. Meg kell állítani az elmúlt években elindult 
tömeges betelepülést, mert előbb-utóbb olyan sűrűn 
leszünk egymás nyakán, hogy gyakorlatilag élhetetlen 
lesz ez a néhány település. Ehhez a törekvéshez szeretnénk 
minél több helyi lakost megnyerni Szentendrétől 
Esztergomig, Budakalásztól Pilisvörösvárig.

Végezetül egy személyes visszatekintés fi atal korom, 
(de régen is volt!) azaz az 1960-as évek egyik országosan 
kedvelt TV sorozatára. Akkor még úgy mondták, hogy 
nyugatnémet sorozat: a címe „ORION űrhajó” volt.  

Ez a sorozat valamikor a jövőben játszódik és ez az 
Orion űrhajó és legénysége részről-részre különböző 
kalandokon megy keresztül az űrben. Azzal kezdődött 
minden rész, hogy a narrátor bemondta, hogy a Föld 
már annyira átforrósodott, hogy az emberiség csak a 
tenger alatt létesített városokban képes élni és létezni. Ez 
az Orion űrhajó is mindig a tenger alól indult bevetésre 
az űrbe. Az űrhajón kívüli jelenetekben a „Föld” lakói 
mindenféle tenger alatti mesterséges létesítményekben 
éltek, ott játszódtak a cselekmények. Sehol egy szál virág, 
egy zöld rét, egy hegy, egy folyó, egy erdő.

Lehet, hogy ezek a németek, akik ezt a sorozatot 
kitalálták már akkor tudtak valamit?

Reménykedem, hogy ne legyen igazuk!

Abonyi Géza

Sajnos az évek mennek és az elmúlás nem válogat. 
Be kell ismernünk, hogy énekkarjaink – a nemzetiségi 

és egyházi - tagjai lassan megöregszenek, kiöregszenek, 
utánpótlás nemigen akad. Sorban veszítjük el szeretett 
társainkat.

Idén július 31-én Neiser Jancsi kedves barátunkat 
búcsúztattuk el. A temetésen jutott eszembe, hogy meg 
kellett volna emlékezni Róla az összegyűlt búcsúzók 
előtt, hogy mindenki hallja meg mit is jelentett nekünk, 
mennyire szerettük és milyen kedves emlékek fűznek 
hozzá minket. Akkor nem került rá sor, így most ebben a 
formában búcsúzom - búcsúzunk Tőle.

Jancsi egy nagyon kedves, fi gyelmes, szeretetre méltó, és 
amit talán kevesen tudnak róla, nagyon vidám, minden 
mulatságban résztvevő, belevaló ember volt.

Emlékezzünk csak arra, hogy az egykori farsangtemetési 
vigasságon Ő játszotta az özvegyet nagy-nagy sikerrel, jó 
humorral. 

Sok bálon, kiránduláson, vigasságon vett részt, mindig 
jó hangulatban, minket „lányokat” jól megtáncoltatott.

Figyelmessége, udvariassága, előzékenysége 
utánozhatatlan volt. Mindig felsegítette a kabátjainkat, 
a kóruson, a lépcsőn minden hölgyet lesegített kezét 
nyújtva. A nagy meleg nyári napokon, a kóruson 
mögöttem állva, enyhítve a meleget mindig a kottával vagy 
valami egyéb alkalmatossággal legyezett, hogy ne legyen 
melegem. A szereplések előtt sokunknak automatikusan 
kiosztotta a Negro-cukorkát, hogy tisztítsa a torkunkat, 

szebben szóljon az énekünk. Igazi gáláns lovag, úriember 
volt, a hölgyeket nagyon tisztelte és szerette.

Amikor a szeme annyira megromlott már, hogy nem 
tudott velünk énekelni, vélhetően nagyon hiányozhattunk 
Neki. Eleinte minden próba alkalmával és a hétvégi 
misék idején az ablak vagy kerítés mögül lesett minket és 
üdvözölt, integetett.  

Sajnos egyre kevesebben vannak az ilyen hölgyeket, 
társaikat tisztelő úriemberek.

Jancsi nagyon fogsz hiányozni nekünk, nagyon 
szerettünk!! Kérünk, onnan fentről továbbra is kísérd 
sorsunkat!

Nagy szeretettel és fájdalommal

Schandl Tubi és énekkaros társaid

MEGINT BÚCSÚZNUNK KELL EGY TÁRSUNKTÓL
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Ha egy évet késve is, de - dacolva a COVID 19 
koronavírussal – csak-csak sikeresen túl, – és 

megéltük a XXXI., Tokióban rendezett nyári olimpiai 
játékokat. Nincs szégyenkezni valónk. Hazánk 6 
aranyéremmel, 7 ezüstéremmel és 7 bronzéremmel, 
a nemzetek közti versenyben a 15.helyen végzett. 
A tv csatornáknak köszönhetően végigkísérhettük 
és izgulhattuk versenyzőink küzdelmeit is, hiszen 
számunkra ők voltak a legkedvesebbek. 

Mondanivalómra térek: Mindössze 73 évet kell 
"visszaugranom", hogy megemlíthessem azt a Nyári 
Olimpiát, amely bennem gyújtott "olimpiai lángot": 
1948, London, az újkori olimpiák közt a XIV. Az első 
(1896, Athén) óta ezen, a londonin szerepeltünk a 
legeredményesebben: 10 arany-, 5 ezüst- és 13 bronzérmet 
szereztünk. Megérdemelné valamennyi érmes és 
helyezett, de most csak a bajnokainkat ismertetem. 
Németh Imre, kalapácsvető (57,06 m), Gyarmati 
Olga, távolugró (5,693m), Pataki Ferenc, tornász (38,7 
pont), Gerevich Aladár, kardvívó, férfi  kardcsapat, Elek 
Ilona, tőrvívó, Bóbis Gyula, nehézsúlyú birkózó, Csik 
Tibor, ökölvívó (harmatsúly), Papp László, ökölvívó 
(középsúly), 3 K.O.-val jutott a döntőbe! Takács Károly, 
céllövő (ötalakos gyorspisztolylövés)

 Ekkor még -11 éves voltam - nem tudtam, hogy az 
1894-ben, Párizsban megalakult Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság titkárának, a francia Pierre de Coubertinnek 
javaslatára élesztették újra az ókori olimpiai játékokat. 
(A NOB-nak már akkor is volt magyar tagja, Kemény 
Ferenc személyében.) A görögök iránti tiszteletből 
Athénban kerülhetett sor az első újkori olimpiai játékok 
megrendezésére, 1896-ban. Nem lehet kihagyni: első 
olimpiai bajnokunk, a 18 éves egyetemi hallgató, HAJÓS 
ALFRÉD volt, aki a 100 és 1200 m gyorsúszásban 
nyerte aranyérmeit. (Az 1937-ben felavatott, Margit-
szigeti Sportuszoda egyik tervezője is ő volt.) Meg kell 
említeni a játékok jelszavát: Citius (gyorsabban), Altius 
(magasabbra), Fortius (erősebben), valamint az 1914-
ben született jelképét, az 5 színes, egymásba fűződő 
karikát. A kék, sárga, fekete, zöld és piros karika a világ 
öt földrészét szimbolizálja. 

Fenti és egyéb ismereteimet dr. Mező Ferenc 
gimnáziumi tanár, sporttörténész "Az olimpiai játékok 
története" c. könyvéből és az "Olimpiai Játékok 1896-
1968" (Kahlich, Gy. Papp, Subert) könyvből gyűjtöttem 
ki. Különben, dr.Mező Ferenc, a fent említett művével 
aranyérmet nyert az 1928.évi olimpián, Amszterdamban, 
a művészeti verseny epikai ágában. MAGYARORSZÁG 
legsikeresebb olimpiájáról (1952, Helsinki), ha lesz rá 
módom, a közeljövőben jelentkezem. 

Tisztelettel és szeretettel, 
id.Scheili Béla, Budapest, 2021.VIII.hó.

NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK (I).

Fotó: Szilvácska
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VISEGRÁDI ÍZEK

Nekem a szeptemberről mindig először ez jut 
az eszembe és csak másodsorban az iskolakezdés. 
Drága jó großmamám isteni gombócokat készített. 
Akkoriban a kertjeink tele voltak különböző fajtájú 
és éppen ezért különböző érésidejű szilvafákkal, a 
legfi nomabb a „Besztercei” szeptember elején érett.
„Kroszi” ebből készítette mindig a szilvás gombócot, 
ahogy ő mondta: Zwetschken-Knödl-t. A szilvalekvárt, 
azt a keményre főzöttet – amelyet álló nap felváltva 
kevertek nagyiék – is ebből a gyümölcsfajtából készítették.

Szeretném ezt a receptet közzétenni, hogy a mai kor 
háziasszonya is meg tudja örvendeztetni családját ezzel a 
tradicionális sváb étellel.

Zwetschgenknödel – Szilvás gombóc

500 g Mehl, 200 g Kartoff eln, Salz, 1 Ei, Zwetschgen, 
Semmelbrösel, Speiseöl, Zucker, Zimt

A lisztet, a megfőtt és áttört krumplit, 1 kiskanál sót, 
1 tojást összegyúrunk. A tésztát 0,5 cm vastagra kinyújtjuk 
és kb.8x8 cm-es kockákra vágjuk. A tészták közepébe 
kimagozott szilvát teszünk, a szilva közepébe teszünk egy 
kockacukrot, vagy ha nincs egy kávéskanál kristálycukit.                                                                                                           
Gombóccá formázzuk és bő, enyhén sós forrásban lévő 
vízben addig főzzük, míg a gombócok feljönnek a víz 
tetejére. Közben zsemlyemorzsát étolajban aranybarnára 
pirítunk, majd a megfőtt és lecsepegtetett gombócokat 
a morzsában meghempergetjük. Fahéjas cukorral 
meghintve tálaljuk.

Jó étvágyat – Guten Appetit!                                                      

Kékessy-Herendi Ida

HA SZEPTEMBER, AKKOR SZILVÁS GOMBÓC

Szilvás gombóc Fotó forrása: femina.hu
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

Szeptember 2. csütörtök, 18:00  
KAMPÓKÉZ 
szinkronizált, amerikai horror-dráma, 91’, 2021  
Rendező: Nia DaCosta 
Főszereplők: Yahya Abdul-Mateen II, Colman Domingo  
 

Chicago Cabrini nevű környékének lakóit egy kampókezű 
természetfeletti gyilkos tartotta rettegésben. Tíz évvel azután 
hogy az utolsó eredeti épületet is lebontották, és a területet új 
generáció népesítette be, Anthony barátnőjével beköltözik egy 
luxuslakásba. Karrierje éppen hullámvölgyhöz ér, amikor 
találkozik egy lakossal, akitől megismeri Kampókéz történetét. 
Hogy megőrizze pozícióját a művészeti világban, kutatni kezdi a 
kísérteties részleteket, és ezzel olyan múltra nyit ajtót, ami 
kikezdi elméje épségét és erőszakhullámot enged szabadjára.  
 

Szeptember 3. péntek, 17:00 
AMÍG TART A NYÁR 
feliratos, ausztrál film, 118’, 2019 
Rendező: Shannon Murphy 
Főszereplők: Eliza Scanlen, Toby Wallace, Emily Barclay 
 

A 16 éves Milla és a 23 éves Moses látszólag két külön világ. A 
lány biztos családi hátterű, magának való éltanuló, a fiú viszont 
izgalmas, ugyanakkor felelőtlen, lecsúszott junkie. Milla szülei 
aggódva nézik kapcsolatukat, de még tanácstalanabbak, mint a 
szülők általában, mivel lányuk súlyos beteg. Szívük szerint 
megtiltanák, hogy a két fiatal találkozzon, de Millát korábban 
nem látott energiával tölti fel Moses jelenléte.  
 

Szeptember 3. péntek, 19:15 
SHANG-CHI ÉS A TÍZ GYŰRŰ LEGENDÁJA 
szinkronizált, amerikai-ausztrál fantasy, kalandfilm, 132’, 2021 
Rendező: Destin Cretton 
Főszereplők: Simu Liu, Awkwafina, Michelle Yeoh,  
 

Shang-Chi azt hitte, végleg lezárta a múltat, ám mikor a Tíz 
Gyűrű elnevezésű titokzatos szervezet hálójába kerül, kénytelen 
lesz újra szembenézni vele.  
 

Szeptember 4. 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. 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. Így jut el a 
törpék otthonába és kezdetét veszi a közös kalandjuk.  
 

Szeptember 4. szombat, 17:00 
SHANG-CHI ÉS A TÍZ GYŰRŰ LEGENDÁJA 
szinkronizált, amerikai-ausztrál fantasy, kalandfilm, 132’, 2021 
 

Szeptember 4. szombat, 19:30 
KAMPÓKÉZ 
szinkronizált, amerikai horror-dráma, 91’, 2021  
 

Szeptember 9. csütörtök, 18:00 
AMÍG TART A NYÁR 
feliratos, ausztrál film, 118’, 2019 
 

Szeptember 10. péntek, 17:00 
ÍGY VAGY TÖKÉLETES  
magyar romantikus film, 105’, 2021  
Rendező: Varsics Péter 
Főszereplők: Béres Márta, Fekete Ernő, Trokán Nóra 
 

András kiégett kreatív igazgatóként még azután is komoly író 
szeretne lenni, hogy az első regénye megbukott. Lenéz mindent, 
ami nem szépirodalom, így megveti az új spirituális bestsellert, 
és annak szerzőjét, Katát is. Aztán egy közös fotójuk felpörög a 
közösségi médiában, és Andrásnak – kis segítséggel – támad egy 
ötlete: ez a kapcsolat esetleg sikerre segítheti az új művét.  
 

Szeptember 10. péntek, 19:15 
TOXIKOMA 
magyar dráma, 124’, 2021  
Rendező: Herendi Gábor 
Főszereplők: Molnár Áron, Bányai Kelemen Barna, Sodró Eliza 
 

A film Szabó Győző önéletrajzi írásán alapul, mely a két főhős, a 
drogos alfahím és az istent játszó pszichiáter feszüléséről és 
baráttá válásáról szól. A könyv a népszerű színész életének 
legnehezebb éveit eleveníti fel, az évekig tartó zuhanást, 
melynek végén minden szétesik körülötte, míg végül rászánja 
magát az elvonókúrára.  
 

Szeptember 11. szombat, 15:00 
BÉBI ÚR: CSALÁDI ÜGY 
szinkronizált, amerikai animációs film, 107’, 2021  
Rendező: Tom McGrath 
 

Tim abban a házban él a családjával, ahol felnőtt. Otthonülő 
apuka, és még mindig élénk a fantáziája. Ted menő üzletember, 
és semmire sem emlékszik abból, hogy ő volt Bébi úr. Annyira 
belemerül a munkájába, hogy nincs ideje a családi eseményekre. 
Hogy ezt jóvátegye, drága ajándékokat küld az unokahúgainak. 
Tim egy nap zajt hall egyik lánya szobájából, és látja, hogy Tina 
kosztümöt visel, és a központtal beszél. Benne van a családi 
bizniszben, ő is bébi főnök, pont, ahogy Ted bácsikája volt.  
 

Szeptember 11. szombat, 17:00 
ÍGY VAGY TÖKÉLETES  
magyar romantikus film, 105’, 2021  
 

Szeptember 11. szombat, 19:15 
TOXIKOMA 
magyar dráma, 124’, 2021  
 

Szeptember 16. csütörtök, 18:00  
NOTTING HILL-I CUKRÁSZDA 
feliratos, angol romantikus vígjáték, filmdráma, 97’, 2020  
Rendező: Eliza Schroeder 
Főszereplők: Celia Imrie, Shelley Conn, Rupert Penry-Jones  
 

Sarah, a zseniális cukrász fiatalon életét veszti. Lánya, Clarissa 
táncosnak készül, de nehezen találja helyét a felnőttek világában. 
Isabella, Sarah legjobb barátnője úgy érzi, képtelen beteljesíteni 
közös terveiket. Mimi, az anya a maga módján, csendesen 
gyászol. A három nő súrlódások közepette nyitja meg közös 
cukrászdáját, de hamar rájönnek, hogy az egymásra figyelés, a 
kreativitás és a szeretet erejével többre képesek, mint hitték.  
 

Szeptember 17. péntek, 17:00 
HASADÉK 
magyar filmdráma, 92’, 2020  
Rendező: Krasznahorkai Balázs 
Főszereplők: Molnár Levente, Babai Dénes, Kovács Lajos 
 



A magashegyi tájakon játszódó apa-fiú történet a balladák 
hangulatát idézi meg. Egy erdélyi származású orvos az apja 
temetésére tér vissza Budapestről a Máramarosi-havasok közé. 
Hazatérése során találkozik a 17 éve nem látott kamasz fiával, s 
rövidre tervezett utazása végzetes fordulatot vesz.  
 

Szeptember 17. péntek, 19:15 
KÍGYÓSZEM: G.I. JOE – A KEZDETEK  
szinkronizált, amerikai akciófilm, kalandfilm, 121’, 2020  
Rendező: Robert Schwentke 
Főszereplők: Henry Golding, Samara Weaving, Iko Uwais 
 

Miután apját meggyilkolják, Kígyószem elindul a bosszú sötét 
útján, amely elvezeti őt Tommyhoz, a japán harcoshoz, aki az 
Arasikage klánhoz viszi, hogy ott kapjon kiképzést. A klán 
értékrendje arra ösztönzi Kígyószemet, hogy feltegye a kérdést: 
jó-e az, ha a bosszú a fő vezérlő erő az életben. A Tommyba 
vetett bizalma egyre nő, de a titok, amit őriz, próbára teszi, és 
végső soron ettől függ, hogy hős lesz belőle, vagy gonosztevő.  
 

Szeptember 18. szombat, 15:00 
BÉBI ÚR: CSALÁDI ÜGY 
szinkronizált, amerikai animációs film, 107’, 2021  
 

Szeptember 18. szombat, 17:00 
HASADÉK 
magyar filmdráma, 92’, 2020  
 

Szeptember 18. szombat, 19:15 
KÍGYÓSZEM: G.I. JOE – A KEZDETEK  
szinkronizált, amerikai akciófilm, kalandfilm, 121’, 2020  
 

Szeptember 22. szerda, 18:00  
RAFFAELLO, AZ IFJÚ ZSENI 
feliratos, olasz dokumentumfilm, 90’, 2021  
Rendező: Massimo Ferrari 
 

A Raffaello halálának 500. évfordulója alkalmából készült film a 
művészt megkapó női portréi segítségével mutatja be. 
Megismerhetjük, kik segítették a sikerhez vezető útján: a festő 
nyolcéves korában elhunyt Magia Ciarlától női csodálóin át, 
egészen a hölgyig, aki – miként a legenda tartja – a halálba 
taszította. Valóságos és pusztán képzeletében létező asszonyok… 
 

Szeptember 23. csütörtök, 18:00  
A FELESÉGEM TÖRTÉNETE 
szinkronizált, magyar-német-olasz romantikus film, 169’, 2020  
Rendező: Enyedi Ildikó 
Főszereplők: Gijs Naber, Léa Seydoux, Louis Garrel 
 

Störr Jakab kapitány egy kávézóban ülve fogadást köt, hogy 
feleségül veszi az első nőt, aki belép. És besétál Lizzy… Az 
Ezeregyéjszaka szerűen dús szerelmi történet álarcában, Störr 
kapitány szeretnivaló, fájdalmasan becsületes alakján keresztül 
elemi módon, az érzékeinken át értjük meg az élet összetettségét, 
titokzatosságát, törékeny szépségét, uralhatatlan jellegét.  
 

Szeptember 24. péntek, 17:00 
NOTTING HILL-I CUKRÁSZDA 
feliratos, angol romantikus vígjáték, filmdráma, 97’, 2020  
 

Szeptember 24. péntek, 19:15 
ÚJ MÚLT 
szinkronizált, amerikai sci-fi, romantikus thriller, 116’, 2021  
Rendező: Lisa Joy 
Főszereplők: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson 
 

Amerika nagyvárosai víz alá kerültek. De Nick Bannister 
magándetektív ebből él: az agy sötét titkait kutatja, és aki fizet, 
azt hozzásegíti elfelejtett emlékeihez. Aztán találkozik Mae-vel, 
és örökre megváltozik a jelene. Meg a múltja és a jövője. A nő 
felbukkan az életében, azután eltűnik. Miközben mások 
emlékeiben kutat a köddé vált nő után, veszélyes összeesküvés 
nyomaira bukkan, de nem adja fel: az életét is odaadná érte, hogy 
újraalkossa a múltat, és megváltoztassa a jövőjét.  

Szeptember 25. szombat, 15:00 
IRÁNY A BÁRKA! 2. 
szinkronizált, ír-luxemburgi animációs film, 85’, 2020 
Rendező: Toby Genkel, Sean McCormack 
 

Lia és Fancsi Noé bárkáján utaznak, a vízözön elől menedékre 
lelt társaikkal. Egy baleset folytán kiesnek a bárkából. Lia egy 
elhagyatottnak tűnő szigetre jut, Fancsi eközben saját rokonait 
fedezi fel, akik békésen éldegélnek a víz alatti világban. A 
szigetre hamarosan megérkezik a bárka is az éhes állatokkal. Itt 
az idő, hogy a kis barátok újra megtalálják a módját, hogyan 
segítsenek egymáson és az egész társaságon.  
 

Szeptember 25. szombat, 17:00 
ÚJ MÚLT 
szinkronizált, amerikai sci-fi, romantikus thriller, 116’, 2021  
 

Szeptember 25. szombat, 19:15 
A FELESÉGEM TÖRTÉNETE 
szinkronizált, magyar-német-olasz romantikus film, 169’, 2020  
 

Szeptember 30. csütörtök, 18:00  
TERMÉSZETES FÉNY 
magyar-lett-francia-német filmdráma, 103’, 2021  
Rendező: Nagy Dénes 
Főszereplők: Szabó Ferenc, Bajkó László, Franczia Gyula 
 

A film a megszállt Szovjetunió területén játszódik, egy 
kiismerhetetlen, mocsaras erdőségben. Semetka István, egy 
magyar földműves, szakaszvezetőként teljesít szolgálatot egy 
gyalogos honvéd alakulatnál, amely a vidéket járva illegális 
partizáncsoportok után kutat. A történet a katonák mindennapjait 
mutatja be Semetka szemszögén keresztül, aki parancsnokának 
váratlan halála miatt súlyos terhet kap a vállára.  
 

Október 1. péntek, 17:00 
TÖRTÉNETEK A KARANTÉNBÓL 
feliratos, spanyol filmdráma, 90’, 2020  
Rendezők: Álvaro Fernández Armero, Miguel Bardem, Juan 
Diego Botto, Fernando Colomo, David Marqués 
Főszereplők: Carlos Bardem, Luis Tosar, Manuel Vasco 
 

Öt kiváló spanyol rendező fogott össze, hogy készítsenek egy 
rendhagyó, groteszk alkotást, amely a karantén idején játszódik. 
Egy bérgyilkos, aki le akarja körözni mesterét, egy színészi 
ambíciókat dédelgető sztárfocista, és sok más furcsa karakter, 
akiket ez a fekete humorral átszőtt, megdöbbentő és sötét, néhol 
pedig a megható pillanatokat sem mellőző komédia mutat be.  
 

Október 1. péntek, 19:15 
007 NINCS IDŐ MEGHALNI 
szinkronizált, amerikai-angol akcióthriller, 163’, 2021  
Rendező: Cary Joji Fukunaga 
Főszereplők: Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek 
 

Bond otthagyta a titkosszolgálatot és élvezi az életet Jamaicán. 
Nyugalmának vége szakad, amikor felbukkan régi barátja, és a 
segítségét kéri. Egy elrabolt tudóst kell megmenteni, ám a 
küldetés kockázatos, s Bond egy új, veszélyes technológia 
birtokában lévő, titokzatos gonosztevő nyomába ered.  
 

Október 2. szombat, 15:00 
IRÁNY A BÁRKA! 2. 
szinkronizált, ír-luxemburgi animációs film, 85’, 2020 
 

Október 2. szombat, 17:00 
TERMÉSZETES FÉNY 
magyar-lett-francia-német filmdráma, 103’, 2021  
 

Október 2. szombat, 19:15 
007 NINCS IDŐ MEGHALNI 
szinkronizált, amerikai-angol akcióthriller, 163’, 2021  

 
Támogatóink: 


