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Fél világot is bejárhatod, más ember földjén testvértelen 
leszel, s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot, ha nemzetedről 
megfeledkezel.

             Wass Albert
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2017-ben az úgynevezett „kisépület” lebontásával kezdődött el az a beruházás, melynek eredményeként 2021 őszén egy 
teljesen új, a XXI. századi követelményeknek megfelelő, a korszerű oktatási-nevelési munkához nélkülözhetetlen helyiség- és 
komfortigényt kielégítő iskolaépületben indulhat el a tanév a visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolában.

Négy alsó és két felső tagozatos tanterem, két szaktanterem, egy egyéni fejlesztő helyiség, egy tanári pihenő, egy szertár és 
egy általános raktár kapott helyet az új épületben, a tetőtérben négy, hangszigetelt tanteremben tanulhatnak a zeneiskola 
növendékei. A diákok és pedagógusok kényelmét több vizesblokk szolgálja. Az első emeleten megépített művészeti 
teremmel együtt az új tanévtől kezdődően valamennyi zeneiskolai óra az intézmény falain belül megtartható lesz, és 
a nyelvoktatásban rendkívül fontos csoportbontások is könnyebben megoldhatóak. A teljes körű akadálymentesítés is 
megvalósult, ami a fogyatékkal élők mellett az idősek és a kisgyermekes szülők közlekedését is megkönnyíti. 

Az oktatási intézmény új épületének átadása komoly mérföldkő Visegrád számára, mert ez a jelentős korszerűsítéssel 
járó épületbővítés a városban élők régi vágya volt. 

Az első körben 2017-ben megkezdett kivitelezés rendkívül elhúzódott, a kivitelező ugyanis csődöt jelentett, a beruházás 
sorsa bizonytalanná vált. Eőry Dénes Visegrád 2019-ben megválasztott polgármestere nagy erőket mozgósított azért, 
hogy a Kormány végül az iskolaépítés támogatása és folytatása mellett döntött. A kivitelezést az új közbeszerzési eljárás 
során nyertesként kihirdetett Kipszer Fővállalkozási és Tervező Zrt. 2020 októberében kezdte meg, az épület akkor 
szakértői vélemény alapján mindössze 25%-os készültségű volt. 10 hónapon keresztül, sokszor szombaton és vasárnap 
is zajlottak a munkálatok, hogy a 2021/22-es tanévet már az új épületben kezdhessék meg a gyerekek és tanáraik. 
A Kormány által fi nanszírozott beruházás értéke meghaladja az 1 milliárd Ft-ot.

Az átadó ünnepségre 2021. szeptember 5-én, vasárnap került sor az oktatási intézmény udvarán, ahol beszédet 
mondott Dr. Vitályos Eszter az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős 
államtitkára, Pest megye 3. számú választókerületének elnöke. Az egybegyűlteket Eőry Dénes köszöntötte. 
A következőkben polgármester úr ünnepségen elhangzott beszédét olvashatják:

BEFEJEZŐDÖTT A VISEGRÁDI 
ÁPRILY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE

(A fotókat készítette Papp Lajos, Papp Fotográfi a és Grósz Gábor)
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Tisztelt Államtitkár Asszony!

Külön szeretném köszönteni a beruházásban résztvevő szervezetek és cégek megjelent képviselőit: A Kipszer Zrt. 
képviseletében Varga László projekt vezető urat, a műszaki ellenőrzést végző cég képviselőit, Csiky Gábor és Falvai János 
urakat. 

Ezen a derűs vasárnap délután jókedvűen, örömmel jöttünk egybe. Talán csak a most már iskolába ide járó diákokban 
lehet némi aggodalom vagy félsz, bennünk inkább a reménység és várakozás!

Mert végre elvégeztük azt, amit már évtizedek óta meg kellett volna csinálnunk. 

Már több mint 30 éve még a tanácsi időszakban is foglalkoztak az iskola fejlesztésével és bővítésével. Szinte minden 
önkormányzati ciklusban napirenden volt ez a kérdés, amelyet az iskola vezetése, leginkább Mezei Anna – Panni néni, 
az iskola pedagógusai és a szülök közössége kiemelt fontosságúnak tartott.  A korábbi elképzelések egyike volt a régi 
kisépület végében lévő széntároló helyén két új tanterem felépítése.

Az előző városvezetés – élve a kormány által biztosított lehetőséggel – pályázatot nyújtott be vissza nem térítendő 
támogatás elnyerésére, mely sikeres volt. 

Elődeink nagyobbat álmodtak és úgy döntöttek, hogy a régi kisépület lebontását követően 6 új tanteremmel bővítik 
iskolánkat. Az előkészítési munkák és tervek elkészültek, majd a kivitelezés is megkezdődött, de sajnos nagyon hamar 
megtorpant, kudarcba fulladt, majd évekig tartó szünet következett. Az elmúlt évben ránk maradt az a feladat, hogy 
megteremtsük az építkezés befejezésének feltételeit. 

Ezen törekvésünket segítette a kormány tanterem fejlesztési programja, amely ismét lehetőséget biztosított a 
fejlesztésekhez. Országszerte iskolák, tantermek, tornatermek, uszodák újultak, szépültek meg, európai uniós 
támogatással, amelyet a Magyar Kormány további 10 milliárd forinttal egészített ki.

Történt mindez annak ellenére, hogy tavaly tavasszal kitört pandémia miatt a világ legtöbb országához hasonlóan 
a magyar gazdaság is lelassult, átmenetileg visszaesett. Ebben a gazdasági környezetben egyáltalán nem bizonyult 
olyan könnyű feladatnak az építkezés befejezéséhez szükséges többletforrás megteremtése, mint ahogy azt először a 
képviselőtársaimmal gondoltuk. Egy évvel ezelőtt, a nyár végén nagyon örültünk, hogy a kormány meghozta városunk 
számára a kedvező döntést. Az építkezés újraindult, 6 tanterem 1 művészeti terem és 1 szak tanterem szerepelt a tervekben. 

Még az év vége előtt sikerült lefolytatni a szükséges egyeztetéseket a korábbi tervek alapján üresen maradt tetőtér 
beépítésére vonatkozóan, ahol további 4 hangszigetelt tanterem került kialakításra elsősorban a zeneiskola számára. 

Ez év tavaszán a zord és fagyos időjárás ugyan nem kedvezett az építkezésnek, de ennek ellenére nyár végére az új épület 
elkészült, mindösszesen 12 tanteremmel. Így lett a 15 évvel ezelőtti széntároló helyére megálmodott 2 tanterem helyett 12 
új terme iskolánknak. Egy hosszú folyamat véget ért. 

Nehéz, fontos évek állnak mögöttünk, az új épület átadása legyen egy új korszak kezdete. Visegrád fejlődése folytatódott 
és bízom benne, hogy folytatódni is fog.

Külön köszönetemet fejezem ki Dr. Vitályos Eszter államtitkár asszonynak, Hadházy Sándor országgyűlési képviselő 
úrnak, az iskola mindenkori vezetésének és tanári karának. Köszönöm a szülők és a lakosság támogatását és segítségét.

Köszönetemet fejezem ki a beruházási ügynökségnek, a tervezőnek,  a kivitelezést végző Kipszer Kft  vezetésének és 
dolgozóinak és a városüzemeltetési csoportnak.  

Köszönet a kitartó és fáradhatatlan munkáért, mely hozzájárult ahhoz, hogy ma itt állhatunk, és gyermekeink a 
2021/2022-es tanévet, az oly régóta várt új épületben kezdhetik.

Az új tanévhez sok sikert, jó egészséget és eredményes munkát kívánok.

Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket!

Eőry Dénes 
polgármester
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Panyik Imre díszműlakatos, Süli János miniszter, Eőry Dénes polgármester

A felvidéki Taksonyfalvára látogattam el Süli János 
miniszter úrral szeptember elején, ahol megismerhettem 
Panyik Imre díszműlakatost. Néhány órában vendégül 
látott bennünket és bemutatta műhelyét, valamint 
alkotásainak egy részét. Nevéhez fűződik a Szent Korona 
és a koronázási ékszerek másolatainak elkészítése, mely 
alkotásokat tavaly Trianon 100. évfordulója alkalmából az 
erdélyi Torockón lévő Duna-Házban helyeztek el. 2020. 
október 23-án Áder János magyar köztársasági elnöktől 
a magyar arany érdemkeresztet kapta a magyar kultúra 

és hagyományok megőrzését fáradhatatlanul szolgáló 
munkája elismeréseként. Tevékenységével hűen őrzi a 
magyar kultúra értékeit és mesterségének hagyományát. 
Visegrád címerét is elkészítette és városunk részére 
kívánta adományozni. Abban a megtiszteltetésben volt 
részem, hogy személyesen vehettem át tőle gyönyörű 
alkotását.

Eőry Dénes
polgármester

FELVIDÉKEN JÁRTUNK...
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Nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a Községek és 
Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége 
(KÖSZ) Visegrádon tartja őszi közgyűlését. 

A rendezvényen Gyopáros Alpár a Modern 
Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos, 
a közgyűlés fővédnöke is előadást tartott, majd 
felkért, hogy vezessem körbe városunkban.  

Kormánybiztos úrnak megmutattam azokat az elmúlt 
években megvalósult fejlesztéseket, melyeket a Magyar 
Falu Program keretén belül elnyert pályázatokból 
valósítottunk meg. Gondolok itt a plébániánkon a 
közösségi terem felújítására, továbbá a közterület 
karbantartását szolgáló eszközök beszerzésére. 
Megmutattam azokat az épületeket is, melyek a következő 
egy-két évben újulnak meg: az egészségházat, illetve az 

óvodát, ahol új tornaszobát és csoporttermet tudunk 
építeni szintén a Magyar Falu Program támogatásának 
köszönhetően. Utakat és járdákat tudunk megépíteni és 
felújítani a pályázatokon elnyert forrásokból.

Úgy gondolom, hogy a Magyar Falu Program nagyon 
nagy segítség valamennyi magyar kistelepülésnek 
és önkormányzatnak. Óriási lehetőség arra, hogy 
közterületeink, útjaink, intézményeink megújuljanak, 
illetve arra, hogy rendezvényeket szervezhessünk. 

Egyházi és civil közösségeink is több alkalommal 
sikeresen pályáztak. Ezúton is köszönöm nekik, hogy 
élnek a Kormány által kínált pályázati lehetőségekkel 
és városunk, közösségünk érdekében sokat tesznek 
a fejlődésért. Ebben az évben egy új tűzoltóautóval 
büszkélkedhetünk, mely segíti a Visegrádi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület munkáját. 

A Szent György Lovagrend a Magyar Falu Programnak 
köszönhetően egy nagyobb kapacitású teherautóval 
tudja majd a jövőben a karitatív tevékenyégét folytatni, 
így az egész Kárpát-medencei magyarság számára még 
több adományt tud eljuttatni. Köszönöm a lovagrend 
tagjainak a lovagi tornát, melyen a közgyűlésen résztvevő 
polgármesterek és kistelepülési vezetők sok-sok kedves 
élménnyel gazdagodtak.

Eőry Dénes
polgármester

A KISTELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK VEZETŐI 
LÁTOGATTAK VISEGRÁDRA
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VÁROSNAPI ÜNNEPSÉG

Tisztelt Államtitkár Asszony!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink, 
Kedves Visegrádiak! 

Szeretettel köszöntöm Önöket Visegrád várossá 
avatásának tiszteletére megrendezett Városnapi 
Ünnepségünkön. 

Ebben az évben eddig sem szűkölködtünk 
jeles alkalmakból. Idén ünnepeljük a Visegrádi 
Együttműködés aláírásának 30. évfordulóját, melyről 
hónapról hónapra több rangos esemény keretén belül 
emlékezünk, tisztelgünk Európa szerte és itt Visegrádon 
egyaránt.  Júliusban jelentettük be Fodor Gergely 
kormánybiztos úrral és dr. Vitályos Eszter államtitkár 
asszonnyal a „Visegrád 700” fejlesztési programot, 
mely keretén belül 2035-re a visegrádi királytalálkozó 
700. évfordulójára megújulnak műemléki épületeink 
és környezetük, valamint a településen olyan egyéb 
beruházások is megvalósulnak, melyek a helyi lakosok és 
a térség érdekeit szolgálják majd. 

A 2021-22-es évben a Magyar Kormány több mint 1,4 
milliárd forinttal támogatja városunk azon fejlesztéseit, 
amelyek közvetlenül bennünket, visegrádiakat érintenek.

Azonban ne feledkezzünk meg a tavalyi városnap óta 
eltelt 12 hónapról sem, mely rendkívül mozgalmas, 
eseményekben gazdag időszakra sikeredett! Néhányat 
kiemelnék közülük:

• Októberben újra indult az iskolában az építkezés és 
az idei tanévre már be is fejeződött.

• Folytatódhattak a visegrádi Keresztelő Szent János 
Plébánián a felújítási munkálatok, mivel a második 
pályázatunk is sikerrel járt.

• Folytatódott a tornacsarnok felújítása.

• Még az év vége előtt befejeződött az árvízvédelmi 
töltés építése és a CBA felújítása. 

• Megépült a foci pályán a műfüves pálya.

• Megkezdődött játszótereink felújítása.

Szintén sikeres pályázat eredményeként egy modern 
tűzoltó autót is haza hozhattunk Leutenbach-ból 
Dunabogdány testvértelepüléséről, ezúton szeretném 
megköszönni Schuszter Gergely polgármester úrnak és 
minden közreműködőnek a segítségét.

Számos régóta várt beruházás előkészítésén dolgoztunk 
és sikeresen pályáztunk: ilyen pl. az egészségház felújítása, 
az óvoda bővítése, a Zöld ház homlokzatának felújítása, 
a városközponti parkoló és sétány megépítése, a kálvária 
útfelújítása. 

Visegrád nem térhet le a fejlődés útjáról. Törekednünk 
kell és kitartóan dolgoznunk azon, hogy a megkezdett 
úton az elénk gördülő akadályokat leküzdve tovább 
haladjunk. 

Sokan dolgozunk ezért együtt, és most szeretném 
megragadni az alkalmat és megköszönni munkáját 
dr. Vitályos Eszter államtitkár asszonynak, 
Hadházy Sándor országgyűlési képviselő úrnak, a 
Képviselő-testület tagjainak, a bizottságok tagjainak, 
jegyző úrnak és minden munkatársamnak, az 
intézményeknek, civil szervezeteknek, egyesületeknek, 
a lakosoknak és mindenkinek, aki segíti városunk 
fejlődését és a visegrádi polgárok életét. Külön szeretném 
megköszönni a Képviselő-testület türelmét és támogatását 
az elmúlt esztendőben, melyet a veszélyhelyzet új 
kihívásai tettek számunkra különösen nehézzé. A videó 
konferenciákon való tevékeny részvétel segítségével, 
majd a rendszeres megbeszélések eredményeként 
közösen hozhattuk meg a városunkat érintő döntéseket! 
(Még akkor is, ha esetenként rendkívül rövid idő állt 
rendelkezésünkre!)

Egy ilyen múltú településen élni és tevékenykedni 
megtiszteltetés, ugyanakkor nagy felelősség.

Köszönöm mindenkinek a kitartó, áldozatos munkáját, 
akik szintén sokat tesznek Visegrád közösségért és a 
város jó hírnevének megőrzéséért.

Hagyományaink és városunk Képviselő-testületének 
döntése szerint a mai városnapi rendezvényünkön 
szeretnénk elismerni az idei év díjazottjainak 
tevékenységét az ünnepség keretén belül átadott 
kitüntetésekkel. Szívből gratulálok Nekik és további 
értékes munkájukhoz sok energiát, kitartást és jó 
egészséget kívánok!

Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket!

Eőry Dénes 
polgármester

EŐRY DÉNES POLGÁRMESTER ÜNNEPI KÖSZÖNTŐJE
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A Pro Urbe Visegrád díjjal kitüntetett tűzoltók és Eőry Dénes polgármester
(Fotó: Papp Lajos, Papp Fotográfi a)

Dr. Vitályos Eszter államtitkár ünnepi beszédet mond a Városnapi ünnepségen
(fotó: Balázs Gergely)
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Tóth Csilla, a Danubia TV főszerkesztője 
Tahitótfaluban nőtt fel, de általános iskolai tanulmányait 
Dunabogdányban végezte. Itt ismerkedett meg a német 
nemzetiségi hagyományokkal és az azokhoz köthető 
szokásokkal, itt szerette meg a hagyományápolást és a 
kulturális eseményeket.

Középiskolai tanulmányai azonban egy időre más 
területre vitték őt; egy vérbeli vendéglátós család 
sarjaként ezt a szakmát tanulta ki, de iskolái befejeztével 
rájött, hogy ez nem az ő útja. Időközben megszületett fi a, 
Gergő, akivel egy ideig otthon volt. Ez alatt az idő alatt 
érlelődött meg benne a gondolat, hogy valami egészen új 
dologba fog bele.

A 90-es évek végén még nem volt mindenki számára 
elérhető a különféle családi, baráti, vagy egyéb események 
rögzítése fi lmen. Csilla ezt a hiányt pótolva vágott bele 
abba a munkába, ami ma is meghatározza életét. Először 
óvodai, iskolai és családi eseményeket rögzített egy 
kamerával, a felvételekből készült fi lmet VHS kazettán 
lehetett megvásárolni.

Tevékenységének hamar híre ment. A 2000-es évek 
elején a térségünkben kiépült kábelhálózat ügyvezetője 
felkereste őt, hogy szívesen biztosít számára egy csatornát, 
melyen ezeket az eseményeket, kibővítve a Dunakanyar 
egyéb programjaival adnák le, elérhetővé téve ezeket 
minden kábeltévé előfi zető számára. Később ehhez 
csatlakoztak a térség városvezetési is, akik úgy döntöttek, 
hogy támogatják egy körzeti televízió működését, melyen 
keresztül a nézők betekintést nyerhetnek a települések 
kulturális-, sport- és közéletébe, oktatási- nevelési 
intézményeinek munkájába, egyházi és civil életébe. Így 
született meg Csilla vezetésével először a Dunakanyar 
TV, később pedig a ma is élő Danubia Televízió.

Mivel a televízió viszonylag kis létszámú stábbal 
működött és működik a mai napig is, Csilla gyakorlatilag 
az összes térségi eseményen részt vett hosszú éveken 

keresztül. Ismeri a települések közéleti személyiségeit, 
civil szervezeteit, iskoláit, óvodáit, hagyományait, 
kulturális, nemzetiségi és vallási eseményeit.

Aki aktív részese a közéletnek, vagy a televízión, 
interneten keresztül követi városunk eseményeit, ismeri 
Csillát, mint ahogyan ő is jól ismeri a visegrádiakat. 
Szorosan együttműködik az önkormányzattal és a 
város intézményeivel, fi gyeli a honlapon és a Visegrádi 
Hírekben megjelenő tájékoztatásokat, beharangozókat, 
így szinte az összes eseményt megörökíti, ami Visegrádon 
zajlik. Azon túl, hogy a Danubia Televízió által készített 
műsorokat bárki megtekintheti, Csilla folyamatosan 
dolgozik az elmúlt közel 20 év anyagának archiválásán, 
a legkorábbi felvételek digitalizálásán. A már digitálisan 
rögzített anyagok bárki számára hozzáférhetőek a városi 
könyvtárban. 

Csilla „visegrádisága” megmutatkozik minden 
általa készített összeállításban és riportban, hiszen 
közvetlensége, hely- és emberismerete, ismertsége és 
elismertsége visszaköszön a rögzített beszélgetések 
hangulatában. Számos általa készített anyag őrzi azon 
visegrádi polgárok munkásságát és emlékét, akik már 
nincsenek köztünk.

Mivel Csilla és a Danubia televízió stábja az elmúlt 2 
évtized szinte minden visegrádi eseményét rögzítette, 
most nem lenne szerencsés ezek közül bármelyiket is 
kiemelni. Egy anyagot azonban mégis megemlítek: A 
járvány miatt elmaradt Idősek Karácsonya alkalmából, 
az elmúlt 10-15 év karácsonyi felvételeiből készített 
összeállítást. Ha valaki nem ismeri a hely szellemét, ahol 
alkot, az nem tudja összefoglalni hosszú évek karácsonyi 
műsorait egy anyagban úgy, ahogy ezt Csilla tette. Úgy, 
hogy aki megnézte, biztosan talált benne szívének kedves 
ismerőst és emléket.

 Kedves Csilla, üdvözlünk Visegrád Város Polgárai között!

VISEGRÁD VÁROS 2021. ÉVI KITÜNTETETTJEI
Visegrád Tiszteletbeli Polgára – Tóth Csilla, a Danubia Televízió főszerkesztője
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Azt hiszem, sokan ismerjük ezt a kis dalt gyermekeink, 
unokáink kedvencéről Tűzoltó Samről, aki a mesebeli 
Körmöspálcást védi meg minden bajtól. Kötélen ereszkedik 
le a sziklákról, óriási létrákon mászik a magasba, hatalmas 
tűzoltóautót vezet, kiválóan kezeli a tűzoltóság összes 
modern gépét és felszerelését, ért a sebkötözéshez, az 
életmentéshez. Bátran és okosan oltja a tüzet, megment 
minden bajba jutott embert és állatot. Emellett barátságos, 
kedves, udvarias, jó fej fi ckó, aki szabadidejében szívesen 
oktatja a helyi iskolásokat és összejár a többi tűzoltóval. 
Samet mindenki szereti, mert mint a főcímdal utolsó 
sora is mondja, ő egy igazi hős. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
elmondhatjuk, a mi kis városunkban ez a mese valósággá 
vált. Ráadásul többszörösen, mert nem csak egy tűzoltó 
Samünk, egy hősünk van, hanem egy egész csapatra való, 
Visegrád Város 2015-ben alapított Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületének ugyanis jelenleg már 16 aktív tagja van. 
Akárcsak a mesebeli tűzoltó Sam, ők is azonnal ugranak, 
ha baj van. Mindegy, hogy az éjszaka közepén történik 
riasztás vagy épp a vasárnapi ebédet kell ott hagyni, 
villámgyorsan öltöznek, autóba szállnak és szirénázva 
indulnak. Gyorsaságuknak köszönhetően megmenekült 
már vendéglő, cukrászda, társasház, családi ház, nyaraló, 
műhely attól, hogy a lángok martalékává váljon. Nekik 
köszönhetjük, hogy van még tornacsarnokunk. Oltottak 
nádast, erdőt, égő járművet. Nem egyszer vágtak ki autóba 
szorult sérültet. Egy-egy nagyobb vihar után segítenek 
eltávolítani az utakra dőlt fákat és a veszélyes ágakat. 
Számíthatnak rájuk az árokba csúszott autósok, a bajba 
jutott túrázók, sőt még az állatok is. Legutóbb az elkóborolt 
ebet, Beiglit juttatták vissza a gazdájához.

Amikor épp nem mentenek, szívesen tartanak bemutatót 
a környékbeli gyerekeknek. A gyerekek kézbe vehetik a 
sok érdekes felszerelést, közben sok mindent megtanulnak 
az életmentésről és a veszélyhelyzetekben való helyes 
viselkedésről. Tűzoltó egyesületünknek ifj úsági tagozata is 
van, sikerrel vonják be a munkájukba a fi atalokat és nevelik 
ki saját utánpótlásukat. A közösségi médiában emellett 
rendszeresen felhívják a fi gyelmet a véradás fontosságára 
és arra is, hogy mennyire lényeges, minél többet megtudni 
az újraélesztésről. Eszközállományukat folyamatosan 
fejlesztik, bővítik, magukat rendszeres erőnléti edzésekkel 
tartják formában. 

Barátságos, közvetlen, kedves emberek, húsvét hétfőn 
azonban minden nőnemű lénynek, még a csapattársaiknak 
is ajánlott jó messzire elkerülni őket, ezen a napon ugyanis 
puttonyfecskendővel járnak locsolkodni. 

Közösségünk nagyon megszerette ezt a kis csapatot és 
hálásak vagyunk azért, hogy szabadidejüket áldozzák 
erre a nemes és veszélyes feladatra. A koronavírus 
járvány idején tanúsított helytállásuk is példaértékű. 
Fáradhatatlanul járták a várost, hogy ellássák élelemmel, 
gyógyszerrel és egyéb szükséges dolgokkal az idősebb 
polgárokat. Az Egyesület munkája mindenképp elismerést 
érdemel, kitartásukat, hősiességüket köszönjük meg a Pro 
Urbe díjjal.

Pro Urbe Visegrád díj – Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
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Gróf Anikó 1991. november 24-én született Visegrádon, 
Gróf Péter és Soltész Éva második leányaként. Általános 
iskolai tanulmányait az Áprily Lajos Általános Iskolában 
végezte, majd az esztergomi Szent István Gimnáziumban 
érettségizett. A Budapesti Corvinus Egyetemen 
szerzett diplomát, Nemzetközi tanulmányok szakon, 
majd ezt követően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Biztonságpolitika szakán tett ismét sikeres vizsgát. 
2014-ben a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 
helyezkedett el, és már negyedik éve népszerűsíti hazánk 
mellett Visegrádot is Törökországban, konzuli szolgálatot 
teljesítve. 

Anikó gyerekkorától kezdve aktív részese a város életének, 
felnőve és jelenlegi külföldi tartózkodása alatt is mindent 
megtesz, hogy szülővárosát és a helyi közösségeket 
támogassa.

Anikót, mint oly sok visegrádi lakost személyes ismeretség 
fűzte Mezei Annához, Panni nénihez. Az ő szárnyai alól 
kibontakozva számos iskolai, később városi rendezvényen 
szerepelt, verset mondott, konferált, vagy a szervezésben, 
lebonyolításban segédkezett. A Batik szakkör keretében 
Gróh Nóra néni kezei alatt rengeteget tevékenykedett, 
de említhetjük ugyanígy a kitartó munkáját a Német 
Nemzetiségi Fúvószenekarban, ahol évekig fuvolázott. 
Mai napig tagja a Primavera táncegyüttesnek, a Szent 
György Lovagrenddel több külföldi fellépésen képviselte 

városunkat. Segédkezett az apródképző táboraiban, 
az Árpádházi-királynék ünnepén, valamint a városi 
disznóvágáson is. Ezen felül a Mátyás Király Múzeum, 
illetve a Mátyás Király Művelődési Ház programjaiban, 
előadásain is örömmel vállal bármikor szerepet.

Anikó már általános iskolásként a 823. számú Mátyás 
király Cserkészcsapat aktív tagjává vált, 2009-ben 
elvégezte a I. és X. kerületi Őrsvezetőképzőt, majd lelkesen 
és lelkiismeretesen foglalkozott vezetettjeivel. Őrstagjaival 
a mai napig rendszeresen tartja a kapcsolatot és támogatja 
őket mindenben, amiben csak tudja. Anikó az őrse számára 
megrendíthetetlen példakép. Példamutató magatartásával, 
segítőkészségével, tettrekészségével és célorientáltságával 
olyan példát állít az őrse és az egész csapat elé, amit csak 
kevesen tudnak. Az évek során mindent megtett azért, 
hogy a csapat stabil maradjon: programok szervezésén, 
pályázatok megírásán, a csapat pénzügyeinek kezelésén 
át bármivel szívesen foglalkozott, hogy segítse az ügyek 
előbbre jutását. Minden cserkész tudja: ha Anikó keze 
alá kerül a munka, nemcsak időben elkészül, de a lehető 
legjobb módon is!

Végül egy idézet a cserkészcsapattól: “Számunkra Anikó 
cserkésztevékenysége az egyik legfontosabb, hiszen teljes 
bizonyossággal állíthatjuk, hogy kitartó munkája nélkül 
cserkészcsapatunk ma nem tartana ott, ahol.”

(A fotókat készítette: Papp Lajos, Papp Fotográfi a)

Mezei Anna-díj – Gróf Anikó

A kitüntetett távollétében húga, Gróf Boglárka vette át a díjat.
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VÁROSHÁZI MOZAIK

Augusztusban és szeptemberben több rendkívüli 
ülést is tartott a Képviselő-testület. Ezeken az alábbi 
határozatok születtek:

1. Abonyi Balázs a Lundaman Kft . ügyvezetője 
azzal a kéréssel kereste meg Visegrád Város 
Önkormányzatát, hogy adja hozzájárulását a 
„visegrádi” szó kereskedelmi használatához 
a „Visegrádi Sör” márkanév vonatkozásában. 
Kérelmében leírta, hogy sörfőzde indítását 
tervezi Visegrádon és a terméket „Visegrádi Sör” 
néven szeretné forgalomba hozni. A Képviselő-
testület határozatlan időtartamra engedélyezte a 
névhasználatot.

2. A mindenkori polgármester illetményét jogszabály 
állapítja meg, mely illetmény ugyanannyi 
Visegrádon, mint „bármilyen” más, 1501 és 2000 
fő lakosságszámú település vonatkozásában. 
Ugyanakkor a feladat és a munka sokkal több, mint 
egy átlagos kistelepülésen. Emellett a polgármesteri 
illetmény alatta van az önkormányzat és a 
polgármesteri hivatal több vezetője munkabérének. 
Ennek az ellentmondásnak a mérséklése, illetve 
kompenzációja érdekében a Képviselő-testület 
2 havi jutalmat (jogilag jutalom, fogalmilag 
kompenzáció) állapított meg a polgármesteri 
munka elismeréseként.

3. Orbán Miklósné a Fellegvár Óvoda vezetője 
munkaviszonyának megszüntetését kérte 2021. 
augusztus 22-vel. A Képviselő-testület döntése 
értelmében az óvodavezetői pályázat eredményes 
lebonyolításáig Papaneczné Papp Éva látja el 
megbízott óvodavezetőként az intézményvezetői 
feladatokat.

4. Ugyancsak döntés született arról, hogy az 
önkormányzat pályázatot ír ki a Sziget utca 15. 
szám alatti III. emelet 8. számú önkormányzati 
lakás bérbeadására.

5. Az önkormányzat nem kíván élni elővásárlási jogával 
a Visegrád 1077 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.

6. 5000 fő, vagy annál kevesebb állandó 
lakosságszámmal nyilvántartott kistelepülések 
önkormányzati rendezvényeinek támogatására kiírt 

pályázaton indul az önkormányzat. Az elnyerhető 
támogatás mértéke bruttó 1 millió Ft, önerőre nincs 
szükség.

7. Számos egyeztetést követően a 11-es út és a Duna 
közötti, rendezetlen jogállású állami tulajdonban 
lévő terület rendezésének kérdése került a 
Képviselő-testület elé. Az elfogadott határozat 
– és annak mellékletét képező telekalakítási és 
vagyonkezelési szerződés – értelmében a megépült 
gátnak és az egyéb funkcióknak megfelelő új 
telekosztás jön létre, egy minimális, 125 m2 
nagyságú terület az önkormányzattól a Magyar 
Állam részére történő átadásával. A földhivatalban 
történő bejegyzést követően létrejönnek azok az 
új helyrajzi számok és művelési ágak, amelyek 
a további területrendezéseket a tényleges 
használatnak megfelelően elősegíthetik, illetve a gát 
megépülésével történt változásokat is leképezik.

8. Visegrád Város Önkormányzata, mint a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő a 
kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást indított a 
Magyar László Tornacsarnok felújítása II. ütemének 
vonatkozásában. Az ajánlattételi határidőig három 
cég nyújtott be ajánlatot,  az eljárást a Constructor 
Domini Kft . nyerte. Az ajánlat az eljárást 
megindító felhívásban és dokumentációban 
foglalt előírásoknak megfelel, ajánlattevő nem áll a 
kizáró okok hatálya alatt, és - az eljárást megindító 
felhívásban meghatározott szempontok igazolása 
alapján - a szerződés teljesítésére alkalmas. 

9. A Gambrinusz söröző üzemeltetője azzal a kéréssel 
fordult az önkormányzathoz, hogy az eredetileg 
tervezett szeptember 18-ai időpont helyett csak 
szeptember 30-án kelljen átadnia az általa bérelt 
épületrészt, mert csak ettől az időponttól kezdve 
tud raktározási lehetőséget szerezni. A Képviselő-
testület a kérést elfogadta.

BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN SZÜLETETT 
HATÁROZATOKRÓL
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TÁJÉKOZTATÁS VENDÉGLÁTÓ ÜZLETET ÜZEMELTETŐKNEK

Tájékoztatjuk a vendéglátó egységek üzemeltetőit, hogy 
jogszabály változás miatt: 

„A turisztikai térségek fejlesztésének állami 
feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 
235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

6/A. §  (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó 
üzlet üzemeltető (a továbbiakban: vendéglátó üzlet 
üzemeltető) köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus 
felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a 
regisztrációt elvégezni.

E rendelet alkalmazásában: adatszolgáltatásra 
kötelezett vendéglátó üzlet: az a vendéglátó üzlet, amely 
nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles 
eleget tenni a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a 
nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel 
rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 
szóló rendelet alapján.”

kötelesek regisztrálni a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központba, oda adatszolgáltatást 

teljesíteni, valamint a regisztráció megtörténtét és az 
adatszolgáltatást a Visegrádi Polgármesteri  Hivatalban 
dokumentáltan igazolni!

A regisztrációt és az adatszolgáltatást alátámasztó 
dokumentum az alábbi elérhetőségeken nyújtható be:

e-mailben a heroldm@visegrad.hu email címen

postai úton: Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2025 
Visegrád, Fő utca 81., 

hivatali kapun keresztül: KRID azonosító: 705322997

A dokumentáció benyújtásának elmulasztása esetén a 
jegyző, mint kereskedelmi hatóság hivatalból bírságolással 
lezárható közigazgatási eljárást indít a mulasztás miatt az 
üzemeltetővel szemben.

Szíves együttműködésüket ezúton is köszönjük.

dr. Szabó Ferenc
jegyző

Az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021. 
kormányrendelet bevezette a szálláshely-minősítés intézményét.

Ennek keretében a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaságot (a 
továbbiakban: szálláshelyminősítő szervezet) vizsgálja a szálláshelyek számára előírt minőségi követelményeknek való 
megfelelést és ez alapján minőségi fokozatokba sorolja a szálláshelyeket.

A szálláshely-szolgáltatók a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően (új szálláshely bejelentés 
esetén), valamint az első minősítést követően háromévente kötelesek a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és 
értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében.

A 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett szálláshelyek esetén az első szálláshely-minősítést szálláshelytípusonként 
az alábbi időpontig szükséges igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől:

a) szálloda szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig,

b) panzió szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig,

c) kemping szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig,

d) üdülőháztelep szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig,

e) közösségi szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig,

f ) egyéb szálláshelyek esetében 2023. január 1-ig,

g) magánszálláshelyek esetében 2023. január 1-ig.

HIRDETMÉNY
szálláshely-minősítés intézményéről
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A szálláshely-minősítő szervezet a szálláshely-minősítési igények elbírálását 2022. január 1. napján kezdi meg.

Eddigi információink szerint azok, akik nem elégedettek a minősítés eredményével, panaszt nyújthatnak be, melyet 
a szálláshely-minősítési eljárás lezárását és annak a szálláshely általi megismerését követő nyolc napon belül lehet 
előterjeszteni. A panaszt a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület vezetője bírálja el.

Maga a minősítési eljárás csak az első alkalommal ingyenes, utána a közigazgatási hatósági eljárásokért kiszabott 
igazgatási szolgáltatási díjat kell fi zetnie a szálláshelyeknek.

További kérdések és információk tekintetében kérjük az alábbi elérhetőségeken keressék a szálláshely minősítő 
szervezetet:

KAPCSOLAT

Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofi t Kft .

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.

Telefon: +36 20 334 3364

panzio@szallashelyminosites.hu

weboldal: www.panziominosites.hu

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
dr. Szabó Ferenc

jegyző

Tisztelt Visegrádiak!

Az elmúlt időszakban ismét azt tapasztaltuk, hogy a kommunális hulladékgyűjtő zsákokat használók közül egyre többen 
feledkeznek meg zsákjuk összekötéséről. Sajnos ennek nem csak kellemetlen, de egészségügyi szempontból is veszélyes 
következményei lehetnek. A hulladék, szállítás közben kihullik a zsákokból, kollégáinknak a teherautó platójáról kell 
összeszedni azt. Jelen járványügyi helyzetben hatványozottan fontos KÉRÉSÜNK Önökhöz, hogy a hulladékgyűjtő 
zsákok száját mindenképpen kötözzék be vagy tekerjék körbe ragasztóval.

Segítsék munkánkat együttműködésükkel!

A VÁROSGAZDÁLKODÁSI CSOPORT FELHÍVÁSAI

Zöld anyag elszállítása

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi gyelmét arra, hogy a zöld anyag elszállítása továbbra is kizárólag a Visegrádi Polgármesteri 
Hivatalban vagy a barkácsboltban megvásárolható (250 Ft / db) úgynevezett „békás” zsákokban történik. Egyéb 
típusú (pl. fekete szemetes zsák) zsákokban gyűjtött zöld hulladékot nem áll módunkban elszállítani. A zsákban nem 
gyűjthető (fás szárú) növényi eredetű anyagot továbbra is legfeljebb 25 kilós kötegenként, spárgával átkötve kell 
kihelyezni. A kötegekre az ugyancsak a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban vagy a barkácsboltban megvásárolható (250 
Ft / db) öntapadós matricát kell felerősíteni. Nagyobb mennyiségű fás szárú zöld anyag elszállítása előzetes egyeztetés 
alapján lehetséges. Érdeklődni a 06 20 456-1841-es telefonszámon lehet.

A fás és nem fás szárú zöld anyagot hétfői napokon szállítjuk el, ezek kihelyezéséről a szállítás napján, reggel 7 óráig 
gondoskodjanak.

Értesítés lakossági, veszélyes és elektronikai hulladék gyűjtéséről

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a háztartásokban keletkezett veszélyes és elektronikai hulladék összegyűjtését 
2021. november 13-án, szombaton végezzük. Kérjük, hogy a hulladékot reggel 8:00 és délután 13:00 óra között 
szíveskedjenek a Városgazdálkodási Csoport telephelyére („GAMESZ-udvar”, Visegrád, Nagy Lajos u. 5.) szállítani, ahol 
munkatársaink átveszik az összegyűjtött hulladékot. 
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Veszélyes hulladék: festék, hígító, oldószerek, és ezek tároló edényei, motorolaj, fűtőolaj, sütőolaj, stb.

Elektronikai hulladék: háztartási kis- és nagygépek, távközlési berendezések, szórakoztató elektronikai cikkek, 
elektromos barkácsgépek, világítótestek, akkumulátorok, elemek, stb.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ugyanebben az időpontban – 2021. november 13-án, szombaton 8:00 – 13:00 óra között – a 
fent megjelölt címen autógumit is átveszünk 200 Ft / darab áron.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi gyelmét arra, hogy hullámpalát továbbra sem áll módunkban átvenni!

A Blachere Illumination Hungary Kft . karácsonyi fénydekoráció témakörében nyár elején pályázati kiírást tett közzé. 
A felhívás célja a városok és települések karácsonyi fénydekorációjának megoldása vagy fényelemeinek bővítése, a terek 
környezetbarát, energiatakarékos és innovatív fényelemekkel való betöltése és egy megújult design kialakítása, mely 
élményt nyújt a lakosság számára. A támogatást minden évben 3 pályázó nyerheti el. A Képviselő-testület 119/2021. 
(VI.24.) határozata alapján a pályázaton az önkormányzat indult. A szeptember elsején érkezett értesítés szerint Visegrád 
Város Önkormányzata a nyertes pályázók között szerepel. A maximálisan elnyerhető nettó 1.000.000 Ft-os támogatásból, 
valamint további 352.325 Ft önerőből a Rév és Nagy Lajos utcában található 13 db kandeláberre kerül új karácsonyi 
fénydekorációs motívum.

FÉNYDEKORÁCIÓS PÁLYÁZAT

Visegrád Város Önkormányzata nevében ezúton köszönöm az Atlantis Visegrád Club Kft -nek az augusztus 20-ai ünnepen 
való közreműködését! Köszönjük a cégnek, hogy támogatván városunkat, lehetővé tette azt, hogy a Duna közepén, a 
komp fedélzetéről lőjék fel a rakétákat.

Eőry Dénes
polgármester

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fotó: Papp Lajos (Papp Fotográfi a)
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Staberecz Jánosné a háza előtt található kőládában elhelyezett virágokat 
egész nyáron gondozza. Köszönet érte!

PÉLDÁT MUTATNAK IV.

Budai Antal és felesége, Kati ugyancsak „örökbe fogadták” ezeket a szép virágokat.
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Visegrád Város Önkormányzata ez év júniusában csatlakozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb 
konyhakertjei országos programhoz, melynek célja elismerni a kertművelők munkáját és minél több embert arra 
ösztönözni, hogy válassza az otthoni kertészkedést, zöldség- és gyümölcstermesztést. Örömmel vettük, hogy többen 
kedvet kaptak ahhoz, hogy benevezzenek a „versenybe”, fi atalabbak és idősebbek is részt vettek a megmérettetésen. A 
nevezők úgynevezett balkon és vegyes zártkert (zöldség és gyümölcs) kategóriában indultak, a háromtagú zsűri szemléje 
során sok szép és ötletes dolgot láthatott. Egységesen jellemző volt, hogy a zöldségek közelében színes virágok pompáztak, 
külön kuriózumként említendő annak a látványa, amikor gyönyörű rózsák virágai dugták ki fejüket a gyümölccsel teli 
almafa ágai közül.

LEZÁRULT „A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” PROGRAM

A nevezők portáinak végigjárását követően a zsűri elkészítette értékelését, melynek eredményét az alábbiakban közöljük:

Balkon kategóriában 1. helyezést ért el Székely-Kovács Edina és férje Székely Attila
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Vegyes zártkert kategória

III. helyezett – Havasi Antalné Szappanos Magdolna

II. helyezett – Eőry Lászlóné Mayer Éva

I. helyezett – Herrné Imre Tünde
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Mindenkinek köszönjük a részvételt, a díjazottaknak ezúton is gratulálunk!

(A fotókat készítette Grósz Gábor és Variházy Orsolya)

Fellegvár az öbölből Fotó: Fimik Attila

A rovatot összeállította: Grósz Gábor
kommunikációs referens,

Visegrád Város Önkormányzata
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DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN

Szeptember – október hava már évszázadok óta /de 
már a régi római időkben is/ a szőlő beérésének és 
feldolgozásának az ideje.

A török megszállás után az elnéptelenedett magyar 
területekre köztudottan tömegével települtek 
országunkba a német birodalom különböző 
tartományaiból összefoglaló néven, a svábok. Zömmel 
különböző mesterségeket tudó iparosok és földműveléssel 
foglalkozók érkeztek. Köztük voltak azok, akik a 
szőlőművelés mesterei is voltak. Akárhol is telepedtek le 
az országban, ahol a talaj és a klíma megfelelő volt, szőlőt 
telepítettek és bort készítettek. A szőlőművelés a XIX. 
század második feléig tartott, amikor a fi loxéra járvány 
elpusztította az ültetvényeket mindenütt az országban. A 
hónap aktualitásaként szeretném olvasóimnak bemutatni 
a budai Svábhegy szüreti leírásának egy szeletét, mely a 
fi loxéra pusztítás előtti időkről szól.

„A szőlőskertek egész éven át népesek voltak, őrködött 
a városi tanács a munkák rendje és eredménye felett…a 
kerülők ismertek minden gazdát, napszámost, vincellért, 
a szőlőmunkások ismertek a határban ültetett minden 
szőlőfajtát nemcsak leveléről vagy gyümölcséről, 
hanem télen is, amikor csak a száraz venyige látszott. 

Szeptember végén már nagyon készülődtek a szüretre, 
a tanács tagjai hozták a jelentéseket, miszerint a szőlő 
már mind jobban érik, ekkor küldték ki a meghívókat 
a káptalanoknak, akiknek tizedbérlője volt. A budai 
határ az esztergomi és a székesfehérvári káptalannak 
fi zetett tizedet. A meghívott tisztviselő azután a szüret 
utolsó napjaira érkezett meg, hogy a káptalannak 
járó tizedet beszedje. Az értesítést rendszerint német 
nyelven fogalmazták meg. A határt nagyobb kerületekre 
osztották, a szükséges sorrendben kezdték el a munkát. 
Két hétig tartott a vidám foglalatosság, mely jó alkalom 
volt arra, hogy az emberek közel kerüljenek egymáshoz. 
A polgárok és a kapások családjukkal együtt kivonultak 
a szőlősbe, hiszen mindenki talált magának ott megfelelő 
elfoglaltságot. A város szinte lakatlanná vált, viszont 
a hegyek vályogkunyhói és faházai benépesedtek, 
vidám, szüretelő emberekkel. A parasztlányok, - fi úk, 
vidáman, dalolva járták a meredek hegyoldalakat a sorok 
között és szedték a fürtöket, tréfálkoztak, mókáztak. A 
szomszéd falvak népét is odacsalta a vidámság, az édes 
szőlő, a csillagos meleg este, amikor a szüretelők egy 
szál hegedű, vagy nyikorgó duda mellett mulatoztak. 
A leszedett szőlőt nagy kádakban taposták ki, és a 
fülükbe húzott nóta gyorsabb munkára ösztökélte őket. 

RÉGI IDŐK SZÜRETE – WEINLESE AN DEN SCHWABENBERG

Fotó: Scheiliné Kékessy-Herendi IdaVidám asszonyok a 2013. októberi visegrádi szüreti mulatságon



2021. OKTÓBER

20

A must hordókba fejtése után következett a szüret 
koronája, a búcsú a szőlőhegytől. A szüretelők a végzett 
munka, a bő termés örömétől és a musttól megittasodva, 
hosszú menetben tértek vissza a városba. A menet élén 
hatalmas szőlőkoszorút vittek a lányok, a duda, hegedű, 
ami a szüret alatt is megszólalt, most élte igazán világát.                                                        
Többen Bacchusnak öltöztek, a lányok bacchánsnőnek, 
kurjongattak, fütyültek, kiabáltak, énekeltek torkuk 
szakadtából, így vonultak le a városba. Ez a nevető 
zűrzavar úgy felvidította a budai polgárok szívét, mintha 
tényleg az igazi boristen vonult volna fel előttük. Ez 
az ünnep minden alkalommal elfeledtette velük azt a 
verejtéket, amivel a termésért megfi zettek.”

Ez a nosztalgikus idilli világ akkortájt sem tetszett 
mindenkinek, Gárdonyi Albert így ír erről:  

”Negyven évvel ezelőtt a Svábhegy még ősvadon volt. 
Fűvészek és rovargyűjtők számára valódi kincsesbánya. 
Virágos növényzete közt a legritkább fajokat lehetett 
találni, pompás rovarok, oleander-pillangók és 
éji pávaszemek messze földről idecsalogatták a 
természettudósokat. Az erdőben biztos tanyát tartott 
a borz, a menyét ellátogatott a tyúkudvarokba. 

Gyönyörű nagy kígyókat lehetett látni a fákra felkúszva és 
óriási békákat. A Farkas-völgyben erdei sasok és baglyok 
fészkeltek, akkor még a vadállat volt benne otthon, 
az ember csak úgy vetődött ide, mint kóbor bujdosó, 
világkerülő különc. A Svábhegy addig volt paradicsom, 
amíg a spekulánsok meg nem tudták, hogy az. Egyszerre 
csak ellepték a szőlőtermesztés vandáljai. Elpusztították 
az őserdőket, szőlőt ültettek a helyükbe; kivágták Mátyás 
király mulató kertjének négyszázados hársfaóriásait, 
a terebély juharfákat; elűzték a berkekből a rigókat és 
szőlőt ültettek mindenüvé. A Svábhegy aztán azzal állt 
bosszút, hogy mikor bort akartak belőle facsarni, a vizet 
is megtagadta tőlük. Az őserdő kiirtásával elakadtak a 
források, s míg azelőtt a király kútja Budavárát is ellátta 
friss ivóvízzel, most a svábhegyi lakosoknak a Dunáról 
kellett fölhordatni szekérrel az ivóvizet. Ez volt a 
Svábhegy pusztulása. S a múltat csak a vén poéta álmodja 
még vissza, aki azokat mind szemeivel látta.”

Idézetek: Elmer István: Die Schwaben fassten Fuß c. 
könyvéből 

Kékessy-Herendi Ida

Ezúton szeretném tájékoztatni a német nemzetiségi 
választópolgárokat és Visegrád lakosságát, hogy 
2021. október 1-jei hatállyal a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökhelyettesi posztjáról lemondok.

Az elmúlt időszak sorozatos törvény- és szabályellenes, 
politikailag és erkölcsileg részemről nem támogatható 

intézkedései, valamint a „párbeszéd”, illetve a testülettel 
történő együttműködés maximális hiánya késztetett erre 
az elhatározásra. A magam részéről nem tudok azonosulni 
ezekkel az egyszemélyi, hatalmi intézkedésekkel és, mint 
helyettes nem vállalom az ezzel járó felelősséget.

Tisztelettel:
Schandl Jánosné

TÁJÉKOZTATÁS

Fotó: Fimik AttilaMűvelődési ház a magasból
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

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 
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.  
 

Október 2. szombat, 17:00 
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 2. szombat, 19:15 
007 NINCS IDŐ MEGHALNI  
szinkronizált, amerikai-angol akcióthriller, 163’, 2021  
 

Október 7. csütörtök, 18:00  
TÖRTÉNETEK A KARANTÉNBÓL  
feliratos, spanyol filmdráma, 90’, 2020  
 

Október 8. péntek, 17:00 
KÜLÖN FALKA  
magyar-szlovák filmdráma, 98’, 2020  
Rendező: Kis Hajni 
Főszereplők: Horváth Zorka, Dietz Gusztáv, Galkó Balázs 
 

A tizenkét éves Niki nagyszüleivel él, akik nem tudják 
kordában tartani a vadóc, az iskolában nehezen 
beilleszkedő gyereket. Amikor Niki megtudja, hogy 
édesapját, Tibort kiengedték a börtönből, minden tiltás 
ellenére felkeresi a férfit. Tibor kidobóként dolgozik a 
budapesti éjszakában. Magának való alkat, erőszakos 
természete miatt állandó harcban áll a környezetével. Sötét 
múltja és egy családi titok miatt kerüli a lányával való 
találkozást, de Nikit nehezebb lerázni, mint gondolta. A két 
kívülálló lassan közeledni kezd egymáshoz, de minden az 
ellen szól, hogy a család egyesülhessen.  
 

Október 8. péntek, 19:15 
MENTÉS MÁSKÉPP  
magyar vígjáték, filmdráma, 110’, 2021  
Rendező: Rózsa Gábor 
Főszereplők: Sándor Péter, Dézsi Darinka, Virsinszki Zoltán 
 

A könyvelésbe beleszürkült Márknak meg kell mentenie 
Dórát a depressziótól. Márk a saját maga által kifejlesztett 
Alternatív Terápia módszerével elindítja a lány kezelését. 
Úgy kezdi manipulálni a lány életét, hogy az nem tud róla 
ezzel próbálkozva terelni őt a boldogság felé.  
 

Október 9. szombat, 15:00 
ADDAMS FAMILY 2.  
szinkronizált, amerikai-angol-kanadai animációs vígjáték, 2021  
Rendező: Greg Tiernan, Laura Brousseau, Kevin Pavlovic  
 

Mindenki kedvenc rémcsaládja visszatér az animációs 
vígjáték folytatásában. A vadiúj filmben Gustavo és 
Mortenzia azt tapasztalják, gyermekeik kezdenek hátat 
fordítani nekik. A családfő remek ötlettel áll elő: mi más 
hozhatná újra össze a galád családot, mint egy vérbeli 
Addams-vakáció? Országon átívelő, rázós kalandjaik során 
számtalan gyanútlan figurába botlanak bele, kacagtató 
következményekkel. Ugyanis bármerre is járnak, nem 
tagadják meg jól ismert, rémisztően különc önmagukat.  
 

Október 9. szombat, 17:00 
TÖRTÉNETEK A KARANTÉNBÓL  
magyar-szlovák filmdráma, 98’, 2020  
 

Október 9. szombat, 19:15 
007 NINCS IDŐ MEGHALNI  
szinkronizált, amerikai-angol akcióthriller, 163’, 2021  
 

Október 14. csütörtök, 18:00 
MENTÉS MÁSKÉPP  
magyar vígjáték, filmdráma, 110’, 2021  
 

 



Október 15. péntek, 17:00 
ELTÖRÖLNI FRANKOT  
magyar történelmi dráma, 99’, 2021  
Rendező: Fabricius Gábor 
Főszereplők: Fuchs Benjámin, Blénesi Kincső, Bánsági Ildikó 
 

1983-ban, a vasfüggöny mögött, Frank, egy underground 
zenekar karizmatikus frontembere nem tud beilleszkedni a 
szocializmus orwelli csendjébe, képtelen tartani a száját. 
Politikai pszichiátriára kerül, ahol a rendszer ellenségeit 
titokban, kínzások közepette próbálják elhallgattatni - 
súlyos trip veszi kezdetét, amely a társadalom sorsdöntő 
dilemmáira keresi a választ.  
 

Október 15. péntek, 19:15 
AZ UTOLSÓ PÁRBAJ  
szinkronizált, amerikai filmdráma, 152’, 2021 
Rendező: Ridley Scott 
Főszereplők: Jodie Comer, Matt Damon, Adam Driver 
 

Megtörtént eseményeket feldolgozó  izgalmas történet 
árulásról és bosszúról a 14. századi Franciaországban, ahol 
a nőknek az elnyomott szerepe jut. Jean de Carrouges (az 
Oscar-díjas Matt Damon) és Jacques Le Gris (a kétszeres 
Oscar-jelölt Adam Driver) két viszálykodó, nemesi 
születésű úr, akiknek sérelmeit csak egy halálig tartó 
párbaj orvosolhatja.  
 

Október 16. szombat, 15:00 
ADDAMS FAMILY 2.   
szinkronizált, amerikai-angol-kanadai animációs vígjáték, 2021  
 

Október 16. szombat, 17:00 
ELTÖRÖLNI FRANKOT  
magyar történelmi dráma, 99’, 2021  
 

Október 16. szombat, 19:15 
AZ UTOLSÓ PÁRBAJ  
szinkronizált, amerikai filmdráma, 152’, 2021 
 

Október 21. csütörtök, 18:00  
SZUPERNÓVA  
feliratos, angol filmdráma, 93’, 2020 
Rendező: Harry Macqueen 
Főszereplők: Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood  
 

A zongorista Sam és a regényíró Tusker elindulnak egy 
régi lakóautóban, hogy az őszi Angliát átszelve 
meglátogassák családjukat, barátaikat és a múltjuk fontos 
helyszíneit. Ez a nagy utazás lehet, hogy sok mindentől a 
búcsút jelenti. Az együtt töltött idő a legfontosabb, ami 
még megmaradt számukra.  
 

Október 22. péntek, 17:00 
SZUPERNÓVA  
feliratos, angol filmdráma, 93’, 2020 
 

Október 22. péntek, 19:15 
ELEVEN KÓR  
szinkronizált, amerikai horror, 111’, 2020  
Rendező: James Wan 
Főszereplők: Annabelle Wallis, Maddie Hasson  
 

Madison néha révületbe esik, úgy érzi, egy idegen lakásban 
tér magához, képtelen megmozdulni, és végig kell néznie, 
amint egy árnyalak brutálisan meggyilkolja a hely lakóját. 
A bűnügyi hírek nem hagyják kétségek között: amit lát, az 
valóság. De mi köze hozzájuk? Ő és a húga is nagyon 
szeretné tudni a választ. Mert egyvalamiben biztosak: a 
kegyetlen árnyék őket sem fogja kímélni.  

Október 27. szerda, 18:00  
A MŰVÉSZET TEMPLOMAI:   
POMPEJI  A BŰNÖS VÁROS  
feliratos, olasz ismeretterjesztő film, filmdráma, 90’, 2021  
Rendező: Pappi Corsicato 
 

A dokumentumfilm feltárja a titkokkal övezett város 
rejtélyeit, melyek a történelem során erőteljesen 
befolyásolták az egyetemes kultúra és művészet fejlődését. 
A film nemcsak a vulkánkitöréssel foglalkozik, hanem 
érdeklődésének homlokterében az eleven ókori város áll: 
hogyan élhették római polgárai a mindennapjaikat, mivel 
tölthették szabadidejüket, hogyan élvezhették az életet, 
élhették át érzelmeiket, gyakorolhatták vallásukat.  
 

Október 28. csütörtök, 18:00  
30 NAP MAXIMUM 
szinkronizált, francia akció vígjáték, 87’, 2020  
Rendező: Tarek Boudali 
Főszereplők: Tarek Boudali, Vanessa Guide, Philippe Lacheau 
 

Rayane fiatal, jóképű, de botcsinálta rendőr, nem túl 
sikeres a rendőrőrsön és a magánéletben. Egy orvosi 
vizsgálat során megtudja, hogy legfeljebb 30 napja van 
hátra. Mivel nincs vesztenivalója, elhatározza, hogy 
mindent bevetve, igazi hőssé válik. A legelképesztőbb 
feladatokat is vállalja, és mint valamiféle szuperhős a leg-
vakmerőbb tetteket hajtja végre, a hajmeresztő megoldások 
azonban nem mindig a megfelelő módon sülnek el.  
 

Október 29. péntek, 17:00 
HIBÁS RON  
amerikai-angol animációs kalandfilm, 106’, 2021  
Rendező: Alessandro Carloni, Sarah Smith, Jean-Philippe Vine 
 

Egy sétáló, beszélő, internetre csatlakozó robot azonnal az 
összes gyerek kedvenc játéka lesz. Ám mikor egy kisfiúnál 
egy olyan köt ki, ami nem működik, ő megpróbálja 
megjavítani. Nevetséges és szívet melengető felfedező útra 
indulnak, hogy együtt tanulják meg, mit jelent az igaz 
barátság az algoritmusok és a közösségi média világában.  
 

Október 29. péntek, 19:15 
A RÓZSÁK KIRÁLYNŐJE  
szinkronizált, francia vígjáték, 95’, 2020  
Rendező: Pierre Pinaud 
Főszereplők: Catherine Frot, Manel Foulgoc, Olivia Côte 
 

Eve egykoron Franciaország legszebb kertészetét igazgatta, 
ám a cég, mely oly kedves számára, a csőd szélére került. 
Miután titkárnője három csavargót vesz fel kisegítőnek, 
akiknek semmiféle gyakorlatuk nincs a kertgondozásban, 
úgy néz ki, a vállalkozásnak teljesen befellegzett. Ám a 
csapat előáll egy tervvel, ami mindent megváltoztat.  
 

Október 30. szombat, 15:00 
HIBÁS RON  
amerikai-angol animációs kalandfilm, 106’, 2021  
 

Október 30. szombat, 17:00 
A RÓZSÁK KIRÁLYNŐJE  
szinkronizált, francia vígjáték, 95’, 2020  
 

Október 30. szombat, 19:15 
30 NAP MAXIMUM 
szinkronizált, francia akció vígjáték, 87’, 2020  

 
Támogatóink: 
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HISTÓRIA

100 ÉVES A VISEGRÁDI ERDEI KISVASÚT- A M. KIR. ERDÉSZETI KŐBÁNYA 
VASÚT-ÜZEME

Visegrád újkori történetének egy kevésbé feltárt része 
az ipar, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, hajózás 

18.- 20. századi története. Az egyik, sokak számára 
kedves emlék a visegrádi kisvasút, amely létét a nemzeti 
sorsfordulónak, a trianoni döntésnek, pontosabban a 
döntéssel megszűnt nyersanyag-kitermelési lehetőségek 
szükségszerű pótlásának köszönhette.

Az „Erdészeti Lapok” 1920 évi száma, benne az erdészeti 
beruházásokért felelős Chabada Géza főerdőtanácsos 
tudósít a folyamatban lévő erdészeti beruházásokról, 
és hosszan ír a gödöllői erdőhivatal visegrádi 
erdőgondnokságban 1919-ben üzembe helyezett 
lepencei lóvontatású erdei vasútról (2,5 km fővonal, 1,1 
km szárnyvonal), valamint arról, hogy az Apátkúti patak 
völgyében 7 km hosszon, 760 mm nyomtávolsággal 
megindult az építkezés a gőzüzemű erdei vasúti pályán is. 

A lepencevölgyi fővonal rövid volt, a Duna partjától 
a Lepence völgyében nagyjából a Bukovina (Buhovin) 
völgy kiágazásáig nyújtózkodott, ebből a vonal közepe 
táján ágazott ki a Suszter-réti mellékvágány.

Az építkezésről egyelőre túl sok adatunk nem áll 
rendelkezésre, de az ismertetés szerint az erdők feltárása 
mellett az évekkel korábban üzemen kívül helyezett 
kincstári kőbányáknak a vasutakba való bekapcsolása 
is cél volt, így az erdei vasutak így a faínség és a 
kőhiány (tervezett folyamszabályozások, nagyléptékű 
építkezések) mérséklésére is alkalmasak. Az Erdészeti 
Lapok megemlíti azt is, hogy az apátkúti kőbánya 
(hogy ezen az Ördögbányát, a Plattni-bányát, a Budai-
bányát érti, vagy az összeset, ezt nem tudjuk) trachitja a 
visegrád-dunabogdányi összes kőbányák termékeit jóság 
tekintetében felülmúlja, különösen vízi építkezéseknél 
alkalmazható. 

Pontos leírásunk nincs, de a visegrádi kisvasút három, 
eltérő helyről érkező vágányt jelentett, amelyből kettő a 
dunai rakodóhoz érkezett:

• Maga a kisvasútnak nevezett létesítmény az 
Apátkúti-patak völgyében

• A Kondor-bányából lefutó, csak csillék használta 
vágány

• A Lepence-patak völgyében kialakított erdei vasúti pálya

1. Forrás: magángyűjtemény 

Az Apátkúti-völgyben létrehozott kisvasút 1922-ben 
kezdte meg működését a teljes nyomvonalon, amely az 
Ördög-bányától a dunai rakodóhelyig tartott. Tervben 
volt egy további szakasz megépítése Pilisszentlászló 
irányába, azonban a szűk völgyben a vasúti pálya töltése 
megcsúszott, és ezt követően feladták az építkezést. 
Egyes megfejtések szerint a ma is létező Szakadási oldal 
neve erre a töltés-csúszásra vezethető vissza. A korabeli 
térképek1  alapján akár a Kaán-forráson is túl nyúlhatott 
a pálya:

A nyomvonal egy jelentős része jól azonosítható, 
azonban a településen belüli elkanyarodásának 
vonalvezetése majd a Duna felé tartó vonalszakasz 
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pontos helyzete még feltárásra vár. A térkép és az 1885-ös 
kataszteri térkép alapján valószínűsíthető, hogy valahol 
a mai Széchenyi utcai híd majd pedig a Széchenyi utca 
térségében lehetett a nyomvonal, de jelen a meglévő 
ábrázolások a nyomvonal áthaladt a 48-as téren és a 
Milleniumi Kápolnán, ami ezért kevésbé valószínű. A 
Széchenyi utca érinett szakasza ekkor már lakott volt, 
és korábban ezen a vonalon haladt az Apátkúti-patak is. 
1920 és 1930 között a mai boltíves híd még nem állt, a 
szekerek a leírások szerint gázlón keltek át, és volt egy 
ácsolt fahíd, amely a gyalogos átkelést biztosította, de 
vasúti hídról nem maradt fenn emlék.2

Valószínűleg az sem véletlen, hogy közvetlen a kisvasút 
1930-31-ben történt leszerelése és megszűnése után a 
harmincas évek közepén épült meg a ma is látható és 
használható, szekerek és gyalogos számára is átkelést 
biztosító téglaboltíves híd. Mint ahogy az sem lehet 
véletlen, hogy a sokáig korlát nélküli híd korlátjainak 
függőleges oszlopai kísértetiesen hasonlítanak a vasúti 
sínszálra.

Az Apátkúti-völgyben a vasút legfontosabb állomása 
az erdészeti istálló, a fagyártmányüzem és a szomszédos, 
ma már magántulajdonú házak területén helyezkedett el. 
Épületeinek egy része, a pincék, támfalak ma is állnak, 
felismerhetőek3. Sajó Aladár bemutatása szerint a 
visegrádi kisvasút állomása, amely nagyon szép volt, 3—4 
sor vágánnyal rendelkezett. Az iroda a mozdonyvezetői 
lakással volt egybeépítve, közepén veranda. A veranda 
tetején nagy tábla, ezen szerepelt a „KINCSES 
KOLOZSVÁR" felirat. Az irodától kissé lejjebb a túlsó 
oldalon, a hegyben pince, a mozdonyok részére olaj és 
anyag tárolódott benne. Az állomás bejáratánál volt a 
fűtőház és a lakatos-műhely. A műhely előtt egy nagy 
raktár, a pályamunkások szerszámai, talicskái és egyéb 
alkatrészek voltak benne. A raktár előtt kerekes kút. Ezt az 
elrendezést tükrözi a Pilis Parkerdő Zrt. által az épületen 
elhelyezett mini kiállítás illetve annak fő táblája is. 

2. Forrás: sulinet.hu 
3. Forrás: kisvasut.hu
4. Erdészeti lapok 1986
5. Forrás: kisvasut.hu

Pankotai Gábor leírása szerint4 két mozdony, egy „A” 
jelű, 1919-ben gyártott, Berci néven futó 18 tonnás, és 

egy „B” jelű, 1917-ben gyártott, Muki néven futó 9 tonnás 
mozdony szolgálta ki a vasutat. 

Berci mozdony további sorsáról biztosak az adatok 
(1954-ig működött több helyen), Muki mozdony sorsa 
azonban bizonytalan, vagy 1950-ig szolgált Lillafüreden, 
vagy ezt követően Királyrétig követhető a pályája, innen 
megszakadnak az adatok.

Muki mozdony a hídon (korabeli fotó)5

A mozdonyokhoz trukkokra ácsolt faszekrényű, 10 
tonna teherbírású kocsik csatlakoztak, szerelvényenként 
6-12 darab (a teljes készlet 12 darab kocsi volt), a 
szerelvények naponta két fordulót teljesítettek, és volt egy 
személykocsi is.

Hasonló erdei vasút működött Dömösön, a Duna 
partján volt az erdei vasút alsó, átrakodó-állomása, 
ahonnan a Szőkeforrás völgyében vezették fel a vonalat, 
amely az 1950-es évek elején majdnem a Királykúti 
nyeregig felért, illetve Pilismaróton, ahol a Duna parttól 
a községen át a Hoff man kunyhó érintésével a Dobogókő 
alatti Disznós-völgyben a Laura-forrás környékéig épült 
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ki gőzüzemre berendezett erdei vasút, és Dunabogdány 
határában a folyótól a Csódi-hegy kőbányájához is 
vezetett kisvasút.6 

A vasútüzem nagy foglalkoztatónak számított: 2 
mozdonyvezető, vonatvezető, fékezők, ácsok, lakatosok, 
pályamunkások, üzemvezető, irodavezető erdész; összesen 
több, mint 25 fő (változó létszám) közreműködésére volt 
szükség az erdei vasút működtetéséhez. 

6. Forrás: Pest Megyei Hírhatár

Az erdei kisvasút- bár településünk érdekes színfoltja 
volt - az eredeti formájában nem állítható helyre, de 
gondoskodnunk kell arról, hogy az emléke fennmaradjon. 
Szükséges lenne, hogy a város és a PP Zrt. összefogásával 
a Kincses Kolozsvár állomáson elhelyezett a kiállítás 
felújítása és modernizálása a vasúti üzem megindulásának 
100 éves évfordulójára időzítve megtörténjen.

Visegrádi Zöld Fórum Egyesület  

A VISEGRÁDI PILLANGÓS HÁZ TÖRTÉNETE

Tisztelt Szerkesztőség!

Visegrádon lakó testvéremnek köszönhetően gyakran 
olvasom a Visegrádi Híreket, benne nagyon sok érdekes 
írást. Különösen az ún. „Tulipános”, és az utóbbi időben 
„Pillangós-házról” szóló sorokat. A házhoz személyes 
emlékek is fűznek, gyerekként sokat nyaraltam az ebben 
a házban lakó Heinisch nagymamámnál.

Néhány pontatlan információt szeretnék kiigazítani:

A ház valamikor Frőhlich Jánosné Friedrich Mária 
(1871-1956) tulajdona volt. Korán megözvegyült három 
leánygyermekkel. Legidősebb lánya Mária (Rici néni), 
Gutbrod István nevű férjével és akkor még csak két 
gyermekével 1922-ben kivándoroltak Amerikába, a 
New Amsterdam nevű hajóval. A másik két gyerek már 
ott született. Két kisebb lánya is férjhez ment. Irénnek 
Niedermüller Antal lett a férje, ők a Fő utcában laktak. 
Rövidáru boltjuk volt három segéddel és egy inassal, 
mellette működött a szabóműhely. Két gyermekük 
született Antal 1925-ben, Borbála (Betti) 1928-ban. A 
harmadik lány, Anna, Heinisch Lajoshoz ment férjhez, 
aki a Budapesti Operaházban dolgozott asztalosként, 
később a zenekar körüli teendőket látta el. Nekik is két 
gyermekük született: Irén 1929-ben és Lajos 1939-ben. A 
mama megélhetését a visegrádi ház lakásainak kiadásából 
származó bevétel biztosította. A bérlők között szerepelt a 
Zöldkereszt, erdélyi menekült házaspár, postamesternő, 
buszsofőrök, stb. 1929-ben három évre Amerikába 
költözött, hogy az ott babysitterként keresett pénzéből ki 
tudja fi zetni sógornőjét a házból. Az 1929 novemberében 
világra jött Édesanyám születésének hírét a New-York 
felé haladó hajón kapta kézhez. Ezt a munkát az akkor 
már évek óta Chichago-ban élő legidősebb lánya szerezte 
neki. Visszatérve Amerikából 1959-ben halt meg ebben 
a házban. Niedermüller Antal és Frőhlich Irén 1968-ban 
költöztek vissza a szülői házba. 

Mindketten halálukig itt laktak. Lányuk 2009-ben adta 
el az épületrészt. Heinisch Lajosné Frőhlich Anna az 
1960-as évek elején adta el a saját részét, majd elhunyt 
anyósa házába költözött. Gyerekkorom óta nem jártam a 
házban. Maradjon meg szép emlékeim között a hatalmas 
udvar, a rengeteg évelő virág, a citromsárga dáliák, a kapu 
bal sarkában pompázó mályva látványa…

Döbrössy Mihályné
Valentin Kriszta

Nagymaros



2021. OKTÓBER

26

GYEREKKUCKÓ

VISEGRÁDI DETEKTÍVEK A SALAMON-TORONYBAN

Ebben a tanévben ismét ötödikes osztályban 
tanítanom a történelmet, amely új tantárgyként lép 

be a gyermekek életébe.  Az iskolai keretekből kilépve, 
játékos formában kezdtük meg a tantárggyal való 
ismerkedést. 

Kihasználva azt a kivételes helyzetet, hogy Visegrádon 
lépten-nyomon történelmi emlékekbe ütközünk, 
felkerekedtünk és ellátogattunk a Salamon-toronyba. Itt 
köszönném meg a Mátyás Király Múzeum segítségét! 
Lehetőséget biztosított arra, hogy Nádasdy- Csontos 
Elek vezetésével ingyenesen tekintsük meg a kiállítást. 
Igazán érdekes információkhoz jutottunk a város ókori 
és középkori történelmével kapcsolatban. A program 
előkészítésében pedig Hlavács Bettina volt segítségemre! 
Köszönöm szakmai segítéségét!

A tárlatvezetést követően, a program második felében 
detektívekké váltak a gyerekek. Csoportokra osztottam 
őket, majd egy általam készített feladatlap kérdéseit 

kellett megválaszolniuk az elhangzottak és a tárlat 
információi alapján. 4 csapat alakult: a Detektívek, a 200 
IQ team, a IV. Béla és a Fire girl csapat. Természetesen 
a csapatnevek megalkotását a gyermekekre bíztam. 
Öröm volt nézni, ahogyan keresik-kutatják a válaszokat 
a kiállítótermekben. A kérdések között voltak könnyen 
megválaszolható és gondolkodtató feladatok is, amelyek 
nem maradtak megválaszolatlanul. 

Remélem sikerült a gyerekekhez közel hozni 
tantárgyamat és felkelteni bennük a városunk és hazánk 
történelme iránti kíváncsiságot. Mindezt azért, hogy a 
múlt iránt érdeklődő, motivált gyermekekként üljenek 
az iskolapadban, akik számára a tanulás nem csak 
kötelesség, hanem élvezetes utazás is egyben.

Bosnyák Endréné
történelemtanár
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REFLEKTOR

Visegrád, az élő középkor városa, a Dunakanyar 
ékköve, történelmi, kulturális és természeti értékei 
miatt közkedvelt turisztikai célpont. A város 
programjait is ezen értékek határozzák meg elsősorban.

Hogyan került ide a VisegRock elnevezésű rockzenei 
koncertsorozat, ami az idei évben közel 2000 fős 
látogatottsággal, immár nyolcadik éve töretlenül sikeres 
és közkedvelt eseménye városunknak?

Anda Bálint: 2011-ben Abonyi Géza akkori polgármester 
keresett meg azzal, hogy segítsek a Városnapok keretében 
„összehozni” egy rockkoncertet. Akkoriban elég 
szűkösek voltak az önkormányzat anyagi lehetőségei, 
így ezt fi gyelembe véve láttam neki a feladatnak. Végül 
sikerült a Tűzkerék zenekart és Póka Egont színpadra 
állítani. A koncert után, annak sikerén felbuzdulva arról 
beszélgettünk Egonnal, hogy jó lenne több olyan koncertet 
szervezni, ahol az élő zene kapja a hangsúlyt. Ez volt tehát 

a kiindulópont, a VisegRock gondolatának megszületése.
Később, már Félegyházi András polgármestersége alatt, 
megépült a rendezvénytér és az azt kiszolgáló épület, ami 
remek helyszínt ígért nagyobb koncertek megtartásra is.

A Tűzkerék Alapítvánnyal, Visegrád Város 
Önkormányzatával és a Mátyás Király Művelődési Házzal 
közösen egy olyan rendezvényt akartunk létrehozni, mely 
zenei kínálatának köszönhetően országos hírnévre tesz 
szert és mely nem a „mainstream” zenekarokat vonultatja 
fel, hanem önálló arculattal, hangulattal saját közönséget 
épít fel az évek során. Az elejétől fogva arra törekedtünk, 
hogy a program ne „csak” egy esti koncert legyen, hanem 
egy egész napos program, mely lehetőséget ad arra, hogy 
több zenekar is felléphessen. Így egy-egy „ütősebb” név 
mellett a fi atal zenekarok is megmutathatják magukat.

Így indult el a VisegRock, amit idén nyolcadik 
alkalommal rendeztünk meg.

VISEGROCK 2021
/Beszélgetés Anda Bálinttal, a Tűzkerék Alapítvány képviselőjével/

Forrás: Visegrock facebook oldalForrás: A Tűzkerék xT és a közönség
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Hogyan lett a VisegRock kétnapos fesztivál? 

Anda Bálint: Az egész napos program közönségében 
hamar felmerült az igény, hogy a fesztivált egyéb 
programokkal is megtöltsük. Mivel sokan Visegrádon 
szálltak meg a rendezvény idején, szívesen töltöttek volna 
el még egy napot igazi „fesztiválhangulatban”. Így lett a 
VisegRock két napos fesztivál. 

Ez lehetőséget adott arra, hogy fellépők számát növeljük 
és bevonjunk határainkon túl élő zenekarokat is, illetve, 
hogy a koncertek mellett más programot is szervezzünk.

A Pilisi Parkerdővel való együttműködésnek 
köszönhetően útjára indítottuk a vadfőzőversenyt, mely 
a mai napig a fesztivál közkedvelt eseménye. Az ország 
legkülönbözőbb pontjairól érkeznek csapatok, nagy 
részük minden évben visszatér, hogy részt vehessen a 
versenyen. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy minden évben van 
visegrádi résztvevője is a versenynek, akik igazi 
gasztronómiai alkotásokkal lepik meg a szakavatott zsűri 
tagjait. 

Fotó: Török János CyrA visegrádi főzőcsapat

A VisegRock fesztivál a közönség számára ingyenes. 
Hogyan lehet tartani a színvonalat tervezhető 
jegybevétel nélkül?

Anda Bálint: A rendezvény költségvetése Visegrád 
Város Önkormányzatának támogatásából, a Tűzkerék 
Alapítvány hozzájárulásából, az aktuális pályázatokból, 
illetve a vendéglátó egységek hozzájárulásából áll össze.

Sajnos a költségek folyamatosan emelkednek, így a 
színvonal tartása is igen nehéz. Folyamatosan keressük a 
lehetőségeket, hogy milyen újabb anyagi támogatásokat 
lehet becsatornázni.

Mikor kell elkezdeni szervezni egy ilyen fesztivált?

Anda Bálint: Amikor vége a fesztiválnak és elbontjuk a 
színpadot, már elkezdjük szervezni a következőt. Minél 
gyorsabban megtörténik a zenekarok megkeresése, 
annál nagyobb eséllyel nincsenek még lekötve más 

programokra, illetve a forrás biztosítását is jó előre el kell 
végezni. 

A 2020-as és ’21-es esztendő nem a fesztiválok 
időszaka volt, ráadásul idén sajnálatos módon leégett 
a városi programoknak, így a VisegRocknak is helyt 
adó Rendezvényház. Nem túl kedvező helyről rajtolt 
tehát az elmúlt két évben a visegrádi rockfesztivál.
Gondolkodtatok-e azon, hogy nem szervezetiek 
meg, hanem megvárjátok a legközelebbi, „békésebb” 
időszakot?

Anda Bálint: A válasz egyértelműen NEM! Egy 
rendezvénysorozat megszakítása – akár csak egy évre 
is – a nézőszám csökkenésével és az anyagi forrásokból 
való kieséssel jár. Egy év kihagyás után is szinte újra kell 
építeni a szervezési folyamatokat, az egész rendszert.

A tavalyi fesztivál megszervezését a járványügyi 
helyzet és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok folyamatos 
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változása miatt háromszor kellett a nulláról kezdeni. 
Az 500 fős korlátozás, a szigorú beléptetési rendszer 
jelentősen megnehezítették a szervezést, de végül sikeres 
két napot könyvelhettünk el.

Idén már tudatosan úgy szerveztük a programot, 
hogy a lehetséges pandémiás csúcspontok kerüljék el a 
rendezvény időpontját.

Sajnos idén év elején a rendezvényház megsemmisült, így 
a program helyszínének megválasztása hatalmas problémát 
jelentett. Figyelembe kellett venni a megközelíthetőséget, 
illetve azt, hogy egy esetleges járványügyi szigorítás esetén 
a helyszín bekeríthető legyen. 

Itt szeretném megköszönni a Mátyás Király Múzeum 
segítő jobbját, hogy befogadták a VisegRock-ot úgy, 
hogy a fesztivál távolról sem kapcsolódik a múzeum 
tevékenységéhez.

A fesztivál közönsége mindig is nagyra értékelte a 
program helyszínét és magát Visegrádot is, de ezt idén 
sikerült túlszárnyalni, háttérben a Királyi Palotával és 
a Fellegvárral. Egy olyan helyszín, ahol a középkori 
lovagok mellett idén a rockzene nehézpáncélosai is 
düböröghettek.

Most nem sorolom fel azokat a zenészeket, 
művészeket, rocklegendákat, akik 8 év alatt felléptek 
a VisegRock színpadán. Egy zenkart szeretnék mégis 
megnevezni, ez pedig a Tűzkerék XT, a fesztivál 
„motorja”, melynek két tagja, Anda Bálint és fi a Anda 
Ricsi is visegrádi lakos.

Anda Bálint: A Tűzkerék XT zenekar szervezője és 
házigazdája a rendezvénynek és természetesen nem csak 
a zenekar visegrádi tagjai, hanem valamennyien évek 
hosszú munkáját tették bele ebbe a programsorozatba. 
Ez a fesztivál nem tudott volna idáig eljutni nélkülük, 
támogatóink és segítőink nélkül, valamint anélkül a közel 
80 zenekar nélkül, akik az elmúlt 8 évben megmutatták 
magukat a közönségnek.

Köszönjük Visegrád Városa és a Pilisi Parkerdő 
támogatását, a Tűzkerék Alapítvány és a Mátyás Király 
Művelődési Ház, kiemelten Mikesy Tamás szervező 
munkáját, a Mátyás Király Múzeumnak a helyszín 
biztosítását.

Köszönet a fellépőknek, a közönségnek és mindenkinek, 
aki az évek során hozzátett a rendezvényhez és segítette 
a fejlődést.

Kedves Rockszerető Közönség!

Ez úton jelzem, hogy már gőzerővel zajlik a 2022-es 
VisegRock fesztivál szervezése! Bízunk benne, hogy 
megfelelő forrásokkal még színvonalasabb programot 
tudunk színpadra vinni!

Lejegyezte: Gerstmayer Bea

Fotó: Papp Lajos - Papp Fotográfi aMátyás Attila Band
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(A cikk megírását követően sajnálattal értesültünk Póka Egon halálhíréről. Nyugodjék békében!)

Baleset,  segélyhívás,  bejelentés esetén  ELSŐKÉNT
HÍVANDÓ segélyhívószám............................................112
MENTŐK..........................................................................104
RENDŐRSÉG...................................................................107
TŰZOLTÓSÁG.................................................................105
Szentendrei Rendőrkapitányság..................06-26/502-400
Visegrádi Rendőrőrs, tel/fax........................06-23/427-536
Szilvási János őrsparancsnok......................06-23/427-536
illetve Bátka Szabolcs körz. megbízott....06-70/942- 9210
Visegrádi Polgármesteri Hivatal................ 06-26/398-255 

Kormányablak (Tahitótfalu)........................06-26/585-036 
06-26/585-038

Orvosi rendelő...............................................06-26/397-474
Orvosi ügyelet...............................................06-26/387-030
Védőnő: .......................................................06-20/236-8569

Fogorvos.................................................06-26/397-574
Szent Kozma és Damján Reh. Szakkórh.  06- 26/801-700
Áprily Lajos Általános Iskola.......................06-26/398-312
Fellegvár Óvoda............................................06-26/398-130
Városi Konyha................................................06-26/398-100
Mátyás Király Művelődési Ház...................06-26/398-128
Visegrádi Turisztikai Információs Iroda....06-26/397-188
Visegrádi Révátkelő.......................................06-26/398-344
Plébániahivatal..............................................06-26/398-006
Karakas Temetkezési és Szolg. Kft . ............06-26/390-813
Postahivatal (1. számú).............................. .06-26/398-099         

06-26/398-020
Takarékbank - Visegrádi kirendeltség.......06-26/398-150

DMRV hibabejelentő....................................06-27/511-511
06-80/224-488

Közvil. hibabejelentő.....................................06-80/383-940

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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ÖKO-AGORA

VÍZITÚRA A DUNAKANYARBAN – 2. RÉSZ

Római hídfőállás Szobon

A különösen sűrű Visegrád és Esztergom közötti, jobb 
parti erődrendszer mellett a bal parton is telepítettek 
úgynevezett ellenerődöket. Szobon várható volt, hogy 
„árnyékra fogunk vetődni”, mert az önkormányzat 
honlapján az alábbi áll:

„Az ellenerődök a határok sérthetetlenségét voltak 
hivatottak védeni, valamint biztosították a folyami 
átkelőhelyek védelmét, és az ellenséges törzsek szemmel 
tartását szolgálták. A bal parton két ilyen ellenerődről, 
hídfőállásról tudunk a mai régészeti leletek ismeretében, 
az egyik Verőcén, a másik pedig Szobon állt, közel az 
Ipoly torkolatához, mindkettő közvetlen a Duna partján.

A szobi hídfőállás sajnos ma már nem látható, mivel a 
kőszállító kisvasút építésekor részben felrobbantották, 
részben feltöltötték. Az itt talált téglabélyegek alapján 
építését II. Constantinus uralkodása idejére keltezik, 
majd I. Valentinianus idején javították az építményeket.”

Mégis, találhatunk valamit? A remény megvolt, s a 
keresgélésre időt szánva, kikötünk Szobon. Végül az 
eredmény az lett, hogy találtunk gyanús kőtöredékeket, a 
„Börzsönyi vártúrák” igazolókódját a hídfőállás egykori 
helyén. A vizuális élményt pedig az Ipoly torkolat tájképi 
szépsége szolgáltatta, az akusztikait pedig a folyón haladó 
uszály dohogása nyújtotta.

Vízitúra bázis Szobon

Ez a létesítmény feltétlen említést érdemel! „A 
közép-Duna turizmusának komplex fejlesztése” című 
pályázati program keretében, 800 millió forintértékben 
15 korszerű vízitúra megállóhelyet alakítottak ki 
Szobtól a Csepel sziget alsó részén található Dömsödig. 
Nos, a Szobi Önkormányzat nem volt rest pályázni! 

Az 1707-es folyamkilométernél, (Szob, Széchenyi sétány 
5.) megújult a vízi bázis, épületbővítéssel, közösségi térrel, 
teakonyhával, öltözővel, elsősegély szobával, a tisztálkodó 
helyiségben meleg vizes zuhannyal, mellékhelyiséggel, 
zárt hajótárolóval, fedett teraszú erkéllyel, és 20 főre is 
alkalmas sátorhellyel.

Érdemes szólnunk arról, hogy milyen célból íródott 
a pályázat? A kérdésre a választ Schmidt Gábor 
konzorciumvezető adta meg a Magyar Kajak- kenu 
Szövetség (MKKSz) részéről: 

„A fejlesztési programnak köszönhetően várhatóan 
fellendül a vízi turizmus a Közép-Dunán, iskolák, civil 
szervezetek, vállalkozások ismerkedhetnek meg a vízi 
lehetőségekkel, új szabadidős csoportok formálódhatnak, 
amiben az önkormányzatok fontos partnerei a 
szövetségnek.” A nyilatkozathoz támogatóan szólt Baráth 
Gergely az „Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ” 
ügyvezető igazgatója: „Nincs életkorhoz kötve, hogy ki 
mikor szállhat vízre, ez a sport, amit bármikor el lehet 
kezdeni.”

Csobbanjunk egyet!

Mint említve volt feljebb, számos föveny strandja kínál 
felfrissülést a tárgyalt Duna szakaszon! Megítélésem 
szerint ezek közül a Pilismarót Duna part, más néven 
az Ezüstpart a legremekebb. Az itt létesült víkendtelep a 
községtől távolabb esik, fénykorában autóbusz járatba is 
be volt kapcsolva. Mivel a fövenyi fürdőzés, lebzselés, és 
a hűtött komlószörp (sör) elfogyasztása után hamarosan 
kikötünk egy római őrtoronynál, előzetesen ildomos 
szólni a település Római Birodalom kori múltjáról. 
Pilismarót község helyén a Római Birodalom idejében a 
Castra ad Herculem település állt. A Pilismaróti római 
település a jelentősebbek közé tartozott. 
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A Pilismarót Kishegyi erőd temetőjében kb. 70 sír 
ismert, de előkerült egy jobb állapotban fennmaradt 
fazekas kemence is. A község kálváriájánál a Kis Hábod 
hegyen időről időre ásatások, majd azok visszatemetése 
folyik.

A Malom-pataki őrtorony

Megállunk a Pilismarót alatt beömlő Malom-
patak szomszédságában álló római őrtoronynál egy 
szusszanásra.

A rom Zebegény alsó szélén fehérlő Dőry-kastéllyal 
szemben, azzal egy vonalban helyezkedik el. A Duna jobb 
partján a Malom- vagy Pilismaróti beömlését egy kicsi, a 
patak által épített hordalékzátony szigetecske jelzi, nem 
sokkal feljebb a romok alatt jó a kikötési lehetőség, ez is 
még a Pilismarót - Ezüstpart nevű partszakasz!

A rom helyét fákkal, bokrokkal és gazzal sűrűn benőtt 
terület jelzi, amit félkörívben földút kerít. Ezen előbb 
körbejárjuk, keresve azt a pontot, ahol legalkalmasabb a 
gazon áthatolni, majd megugrasztjuk a rom lakóját, frászt 
hozva egy mezei nyuszira. Ismertető táblát a helyszínen 
nem találtunk. A falmaradványok legkivehetőbben a déli 
oldalon maradtak fönn. A föltárt kiserődben lándzsa- és 
nyílhegyeket találtak.

Érkezések Visegrádra

Az első, Esztergomból induló utunk végén is Visegrád 
Sport- (és vízi-) telepénél szándékoztunk a túrát 

befejezni, ám ott a kikötésre, illetve a hajó kiemelésére 
nem vállalkoztunk! Nem említeném, és nem kritizálnám, 
ha ez a jobb parti pont, az 1696-os és az 1695-ös folyam 
kilométerek között nem a Nemzetközi Duna Túra (TID) 
megállóhelye lenne. Bizony, a dunai nagy vándorlásnak 
korábban részvevője voltam, de sehol sem szerettem 
volna ilyen keskeny és meredek, hirtelen mélyülő parton 
kikötni a több száz társammal! A csalódást nem kívánom 
tovább ecsetelni, összehasonlítani az etapunkon látott 
kulturált vízitúra megállóhelyekkel. Viszont kb. 200 m-el 
lejjebb remek, fövenyes partszakasz áll rendelkezésünkre.

Végállomásunk két látnivaló esik közel. Érdemes 
megnézni – a példaként a bevezetőben említett svábok 
építette – kis kápolnát. Szintén közel vagyunk a 
Kőbánya autóbuszmegállója melletti római őrtorony 
maradványhoz.

A Kőbányai őrtorony

Elsőre elsétálunk a római őrtoronyhoz. Esztergom felé 
kell tovább haladnunk a Kőbánya autóbusz megállóig, 
ennek szomszédságában találjuk a romot. Az őrtorony 
a lepencei társával egyetemben visegrádi legnek számít, 
a kőbe vésett legrégebbi írásos emlékei miatt. A két 
őrtorony Kr.u. 371-ben és 372-ben készült, s mindkettőn 
szinte azonos a vésett szöveg, csak a római naptár szerinti 
évet jelentő consulok nevében térnek el. A két szöveg 
magyarul annyit tesz: „A mi urainknak, Valentinianusnak, 
Valensnek és Gratianusnak, a legnagyobb császároknak 
fejedelmi parancsára, valamint a kiváló férfi ak közül 
való Eqitius comesnek, a hadsereg főparancsnokának 
rendelkezésére Foscianus, a Marsról elnevezett I. számú 
légió parancsnoka a rábízott katonáival együtt a parancsot 
végrehajtva ezt az őrtornyot az alapjaitól az utolsó simításig 
felépítette a mi isteni Gratianus császárunk második, és a 
jeles férfi ak közül való Probus konzulsága idején.” No, ez 
szép hosszú mondat volt! A latin szövegben említett urak 
közül Valens I. Valentinianus császár testvére, Gratianus 
pedig a fi a volt.
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A Mária-kápolna

Másodjára a Visegrád – Nagymaros rév után megpillantsuk a Duna jobb partján emelt, Mária – kápolnát. 
A kápolna szerencsére egy kis dombon áll, így nem károsíthatta a 2013-as nagy árvíz.

A dombra lépcsők vezetnek, az ötödik lépcsőfokon láthatjuk a 2013. június 9-i, az addig mért legmagasabb árvízszint 
jelzését. A kápolna külső falán két emléktáblát találunk, egyiket a Duna felőli bejárat fölött, a másikat az épület 11-es főút 
felőli apszisán. A bejárat fölötti íves vörös márványtábla gót betűkkel német nyelven íródott. Ezt az emléktáblát az a lelkes 
plébános, Viktorin József helyeztette el 1873-ban, aki élharcosa volt a Fellegvár megmentésének is. A táblán olvashatjuk 
a kápolna nevét, ám lényegében a hívek segítségéről szól, amit az épület helyreállításáért tettek. A második táblán többek 
közt ez áll: „Ő felsége I. Ferencz József Magyarország királyának ezen kápolnában Pórtelky Tivadar plébános által 
szolgáltatott csendes misén való ájtatossága emlékéül”.A legalsó sor dátuma, 1894.szeptembrr 23-a, egyúttal a Visegrádon 
tartott királyi hadgyakorlat időpontja, amely azért is nevezetes, mert első alkalom volt,  amikor át lehetett száraz lábbal 
kelni a Dunán, a lovasság részére készült pontonhídon.

Jancsó Ottó
a Magyar Természetjáró Szövetség

Aranyjelvényes Túravezetők Klubjának elnöke
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OKTÓBERI  PROGRAMOK  
 

 

Szeretettel  hívunk  mindenkit  a 
 

Finucci Bros Quartet 
jubileumi  koncertjére 

 

2021. október 2-án, 
szombaton 19 órára, 

Visegrádon a Schachtel étterembe 
(Rév kikötő) 

 

Asztalfoglalás: 06-20/340-1801 
 

A belépés díjmentes.  
 

A Köszönjük Magyarország! program célja, 
hogy a pandémiás időszak elmúltával a 
hivatásos előadóművészek továbbra is aktív 
szereplői maradhassanak a kulturális életnek. 

 

 
 

Meghívó  
 

Az aradi vértanúk gyásznapján,  
2021. október 6-án, 
szerdán 17 órakor 

 

MEGEMLÉKEZÉST 
tartunk a ’48-as emlékműnél. 

 

Mindenkit szeretettel várunk,  
hozzanak egy szál virágot vagy mécsest! 

 

 
 

Tisztelettel meghívjuk  
Visegrád város polgárait 

az 1956-os forradalom és szabadságharc  
65. évfordulójára rendezendő 

 

ÜNNEPSÉGRE,  
melyet  

2021. október 23-án, szombaton 17 órakor  
tartunk a Moziban. 

 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 

 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szokásos péntek esti előadása 

2021. október 29-én pénteken 18 órakor lesz 
a könyvtárban 

 

Ezen alkalommal 
Gróf Péter 

tart vetített képes előadást 
 

Régi Visegrádi arcok 
Katona, párbajhős, feltaláló, távlovagló bajnok 

- képek Zubovics Fedor huszárkapitány 
kalandos életéből 

címmel 
 

A program ingyenes! 
 

 
 

INGYENES KERÁMIA SZAKKÖR!!! 
 

Szeptembertől újra 
minden pénteken 17 órától 

szeretettel várunk mindenkit 
a művelődési házban. 

 

GYERE EL, PRÓBÁLD KI 
MILYEN AZ AGYAGGAL JÁTSZANI. 

 

Érd.: 06-20/5454-788 
Králik Liza 

 

 
 

Szeretettel várjuk a játszani vágyókat 
2021. október 30-án szombaton 

15 és 19 óra között a művelődési házba 
a szokásos 

 

Családi Játszódélutánunkra 
 

Kicsik és nagyok egyaránt 
jól szórakozhatnak! 

 

Közel száz játékból választhatják ki a jelen lévők, 
hogy mit próbálnának ki! 

 

A program ingyenes! 
 

 

 

Mindenkit szeretettel várunk!  
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!  

 
 

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, figyeljék és tartsák be az aktuális előírásokat!
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OLVASÓINK KÜLDTÉK

MAGYARORSZÁG LEGSIKERESEBB OLIMPIAI SZEREPLÉSE: HELSINKI, 1952.

Bár hazánk, elért érmeit tekintve Berlinben (1936), 
a nemzetek versenyében volt már harmadik 

Németország és az USA  mögött, de az ott nyert 10 arany, 
1 ezüst és 5 bronzérmünket HELSINKI-ben jelentősen 
túlszárnyaltuk  a 16 első, 10 második és 16 harmadik hely 
elérésével! Szeretnék legalább azokról a bajnokokról, 
versenyzőkről szót ejteni, akik különösen kiemelkedtek 
a többiek közül: 

Korondi Margit tornásznő amellett, hogy felemáskorlát 
gyakorlatával bajnok lett, nyert egy ezüstöt is összetett 
csapatban, valamint négy bronzérmet is: összetett 
egyéniben, gerendán, talajon és a kézi szer csapatban. 
Csermák József kalapácsvetőnk olimpiai és világcsúccsal 
(60.34 m) lett első. Gerevich  Aladár kardvívó "aranyos" 
lett a kardcsapattal, "ezüstös" kard egyéniben, s 
emellett  nyert még egy bronzérmet is. Nem elírás: a 

tőrcsapattal. Papp László 
ökölvívónk London után 
Helsinkiben is bajnok 
lett. Takács Károly 
céllövő London után 
Helsinkiben is a dobogó 
legfelső fokára állt. Szőke  
Kató, 17 éves "úszónőnk"  
két aranyérmet is 
nyert:  első  lett 100 
m-es gyorsúszásban 
(1:06.8 perc) és  tagja 
volt a világ- és  olimpiai 
csúccsal győztes  4 x 100 
m gyorsúszó váltónak 
(4:24.4 perc). Székely Éva 

úszónőnkről külön is szólni szeretnék. Úgy nyerte meg 
a 200 m mellúszást (2:51.7 
perc országos csúcs), hogy 
a hagyományos mellúszás 
kartempója helyett 
"pillangózott"! (Csak 1953-
ban "találták fel" a delfi n 
lábtempós pillangóúszást.) 
Kardvívó csapat számban 
Magyarország 1908. óta, itt 
Helsinkiben 7. alkalommal 
nyert aranyérmet. 
V í z i l a b d a c s a p a t u n k 
is bajnok lett. A  17 
éves  Kárpáti "Gyuri" itt 
nyerte első aranyérmét. 
Labdarúgócsapatunk a  
Jugoszlávok elleni 2:1-es 
győzelmével  lett bajnok. 

Úszónőink közül még 
egy hölgyet említek, 
Novák  Évát, aki a 
4x100 m gyorsváltóval 
nyert aranyérme mellé 
"begyűjtött" még két 
ezüstöt is! (400 m 
gyors – 5:13.4 perc 
és 200 m mellúszás 
– 2:54.4 perc). 
Érmeseink közül 
kettőről ejtek még 
szót. Elek Ilona tőrvívó 

a berlini "aranyához" Helsinkiben nyert egy "ezüstöt". 
Atlétáink közül a  4x100 m-es váltófutásban csapatunk 
(Zarándi L., Varasdi G., Csányi Gy., Goldoványi G.) 
40.5 mp-es országos csúccsal az USA és a SzU mögött 
a harmadik 
lett, akárcsak 
Magyarország, a 
nemzetek közötti 
versenyben! Ezen 
a szép eredményen 
felbuzdulva hazánk 
megpályázta az 
1960.évi olimpia 
rendezési jogát. Ezt 
erősítendő, 1953. augusztus 20-án megnyitotta kapuit a 
90000 férőhelyes, pompás Népstadion. Ám a rendezési 

jogot  végül Róma 
nyerte el. Ha már 
szóba került  hazánk  
olimpiát rendezési 
szándéka, 2-3 évvel 
ezelőtt  kormányunk  
"ringbe  szállt  volna 
valamelyik nyári 
olimpia (2028. 

vagy 2032. évi) rendezési jogáért. Ám az "ifj ú titánok 
pártja", a  Momentum  a  nemes  szándékot  elgáncsolta. 
Ellenzéki politikájának hírverését – talán a "tanuljunk 
meg kicsinynek lenni" elvet követve – fontosabbnak 
tartotta, mint hazánk esetleges dicsőségét. Népszavazást 
akart Budapesten: "Akarunk-e olimpiát rendezni vagy 
sem?" Kormányunk, látva az egység hiányát, lemondott 
a rendezési szándékáról. Kár! Tanulság: Egyetlen csapat 
sem tud úgy győzni a pályán, ha a csapat egy része 
győzelem helyett  vereségre játszik.

Tisztelettel:
id. Scheili  Béla , Budapestről.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak (énekkari társak, egyházközségi tagok, barátok, ismerősök), akik 
szeretett férjem, Neiser János utolsó útját megtisztelték jelenlétükkel.

Tisztelettel:
Neiser Jánosné Valika

  Az élet döntések sorozata, szokták mondani. Természetesen mindenkinek vannak jó és rossz, egyéni és közösséget 
érintő döntései, amelyek meghatározzák további sorsunkat.

  Az iskola vezetőjének ügyében hozott döntés nem tudom kinek jó Elnök asszonyon kívül, - mert neki biztos jó -, hiszen 
azért döntött így.

Indoklása az újságban leírtak szerint:

1. „a nemzetiségi program szellemében” (helyi, visegrádi igazgató)
Nem volt alkalmas pályázó, akkor ne legyen idegen. Most az.

2. „több képviselő-társammal egyetértésben”
Egy képviselő, akinek a szavazatát az elnök asszonyon kívül nem látta senki, sőt ő a közös véleménykialakítás 
lehetőségét nem is kezdeményezte, mint ahogy azt Polgármester úr általában megtette a városi önkormányzatnál a 
járványhelyzet adta jog szellemében.

3. „Az iskolának van új, kinevezett igazgatója”
Nincs! Az új igazgató egy évre megbízott.

4. A régi igazgató „pedagógiai pályafutása töretlen maradt, nem maradt állás nélkül.”
Ön töretlen pályafutásnak nevez egy érvényes igazgatói pályázat elbukását? Meglehetősen cinikus megfogalmazás 
attól a személytől, aki előidézte ezt a helyzetet.

Ezek után minimum, hogy bocsánatot kérjen Elnök asszony Hajdú Attilánétól (volt és pályázott igazgató), a tanári kartól 
és a szülői munkaközösségtől!

  Szintén ebben a számban jelent meg egy jó cikk Abonyi Géza tollából „Ingerküszöb” címmel. Sajnos igaza van. Sőt! 
Vikartóczky Gusztáv és barátainál sem érte el az ingerküszöböt az igazgató választás, de az igen, hogy sokunknál ez 
kiverte a biztosítékot.

  Az egész ügynek „rákfenéje” a rossz tájékoztatás illetve annak hiánya. Furcsállom, hogy Polgármester úr is hallgat. 
Ezért csak találgatni tudok:

1. Egyetért az eredménnyel és a hozzá vezető úttal, ami szomorú lenne számomra.

2. Nem ért egyet, akkor meg miért nem tett ellene?

3. Nem az ő gondja (jogilag), mossa kezeit, mint Pilátus. Ami talán érthető, csakhogy Pilátus azért a nép elé állt és 
elmondta véleményét…

Tisztelettel:
Németh Tamás

tiszteletbeli polgár

TISZTELT OLVASÓ!



37

VISEGRÁDI ÍZEK

DONAUSCHWÄBISCHE KÜCHE…

Tomatensoße mit gekochtem Fleisch und 
Kartoff eln …Paradicsomszósz főtt hússal és 
krumplival

Rendszerint hétfői étel volt, általában maradt 
főtt hús a vasárnapi húslevesből, ezt egészítették ki 
paradicsomszósszal és főtt krumplival, hogy laktató 
legyen.

Hozzávalók: 1liter paradicsomlé,  só ízlés szerint,  
1 evőkanál zsír, 2 púpozott evőkanál simaliszt,  1 
kávéskanál édesnemes pirospaprika,  1 evőkanál 
cukor, késhegynyi őrölt bors, késhegynyi fahéj  /
pikáns ízt kap a fahéjtól!/     0,5-1 kg sós vízben főtt 
krumpli, kockákra vágva

Elkészítés: A zsírból és lisztből világos zsemleszínű 
rántást készítünk. Meghintjük a paprikával, borssal 

és fahéjjal, majd gyorsan megkeverjük, és rögtön felöntjük a paradicsomlével, kevergetés közben hagyjuk felforrni. 
Kóstoljuk, sózzuk, cukrozzuk igény szerint. Tálaláskor a szósz mellé a főtt krumpliból és a főtt húsból teszünk egy 
adagnak valót.

Paradicsom szósz főtt hússal

Grisfl ute /Kukruc fl ute
Desszertnek, vagy leves után második 
fogásnak gyakran készítették itt Visegrádon, és 
Dunabogdányban is ezt az ételt.

Hozzávalók: 

fél liter tej

20 dkg búzadara vagy kukoricadara

csipetnyi só

1 evőkanál cukor

6 evőkanál zsemlemorzsa

1 kanál sertészsír

Sűrű tejbegrízt főzünk, hagyjuk kihűlni. A 
zsemlemorzsát egy fakanál zsírban, csipetnyi sóval aranysárgára pirítjuk. A kihűlt grízből evőkanál segítségével nokedliket 
szaggatunk, amiket megforgatunk a zsemlemorzsában, és a kizsírozott tepsibe tesszük. Sütőben kicsit pirítjuk, majd 
szilvaröszttel, vagy más savanykás, híg lekvárral tálaljuk.

Lejegyezte:
Kékessy-Herendi Ida és Kangas Kinga

Grisfl ute
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SZIRÉNA

EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN

2021 őszén folytatódik önkormányzatunk és az Egészségház „Egészségünk védelmében” elnevezésű közös 
kampánya, melynek célja, hogy évente egy alkalommal lehetőséget biztosítsunk városunk polgárainak térítésmentes 
egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételre (visegrádi lakcímkártyával rendelkezőknek). 

Az egészségügyi szűrések típusai és dátuma

Nőgyógyászati rákszűrés

2021. október 15. péntek – 9:00-12:00 

Bőrgyógyászat (melanóma szűrés)

2021. október 16. szombat – 9:00-11:00

Prosztata rákszűrés

2021. október 20. szerda – 15:00-18:00

Túljelentkezés esetén: 2021. november 3. szerda – 15:00-18:00

Az egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött!

Időpontot foglalni személyesen vagy a 06 26 397-474-es telefonszámon lehet rendelési időben, Pappné Pintér Klára 
körzeti nővérnél. A TAJ- kártyát minden esetben vigyék magukkal! Az egészségügyi szűrővizsgálatok helyszíne az 
ideiglenes háziorvosi rendelő (Fő utca 57.) lesz.

Ezúton köszönjük Schüszterl Károly alpolgármester úrnak, Pappné Pintér Klára körzeti nővérnek, és Balogh Zoltánné 
védőnőnek, hogy az egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezésében aktív szerepet vállaltak!

Kérjük, fi gyeljék az aktuális járványügyi előírásokat!

HIRDETÉSEK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39

 

                          Cserépkályha építése,
                          átrakása, 
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