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Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe, virággal és 
fénnyel, ami elmúlik, és békével, szeretettel, ami nem múlik el.

           Fekete István
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Szűkkörű, de meghitt és bensőséges összejövetelre került sor 2021. szeptember 25-én a visegrádi Királyi Palota 
nagytermében. Egy új könyv bemutatása mindig ünnep, azonban ebben az esetben a kötet megjelenésének apropója is 
különös jelentőséggel bír. 

Szőke Mátyás, a visegrádi Mátyás Király Múzeum címzetes igazgatója szeptemberben töltötte be a 80. életévét. 
Ebből az alkalomból köszöntötték őt kollégái, munkatársai és tanítványai. Erre a jeles évfordulóra hosszas előkészítés 
eredményeképpen az ünnepelt számára is meglepetésként készült el az Arany János közismert sorait a címében hordozó, 
Buzás Gergely által szerkesztett tanulmánykötet, amely Szőke Mátyás és sok évtizedet felölelő munkássága előtt tiszteleg.

Szőke Mátyás az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett régész diplomát. 1964-ben kezdte meg munkáját a visegrádi 
Mátyás Király Múzeum régészeként és azóta napjainkig fáradhatatlanul Visegrád múltjának feltárásán és közzétételén 
munkálkodik. 1965-től a fellegvár, majd 1966-1969 között az alsóvár ásatásait vezette. Ez utóbbi helyen tárta fel Konrád 
mester 1357-re keltezett harangöntő műhelyét, amely az egyik legjelentősebb magyarországi bronzműves műhelynek 
tekinthető. 1971-től a római kor meghatározó kutatójával, Soproni Sándorral együtt kezdték meg a Sibrik-dombi erőd 
ásatásait. E munka során vált nyilvánvalóvá, hogy a késő császárkori erődítményből az államalapítás korában Visegrád 
megye ispáni központja alakult ki. Az ispáni vár épületei mellett feltárta a 11. század közepén létesült esperesi templomot 
és temetőjét, ahol 1977-ben kiemelkedő jelentőségű leletegyüttes került elő: a templom romjai között olyan 11. századi 
freskók láttak napvilágot, amelyek a Dunántúl legkorábbi bizánci stílusú falfestményei közé tartoznak. A kezdetektől 
folyamatosan végzett ásatásokat a város területén is, többek között neki köszönhetjük Visegrád mindmáig egyetlen 
avar és honfoglalás-kori temetőjének lokalizálását. A középkori települést tekintve a számtalan kisebb-nagyobb felületű 
leletmentés, megelőző feltárás és régészeti megfi gyelés között kiemelendő a Fő utcában általa azonosított 16. század 
eleji pénzverő kamara, az Egészségház udvarán megkutatott többhelyiséges 14-15. századi épület, valamint a Rév utcai 
15. századi Mátyás-kori üveghuta. Ez irányú munkáit történeti és topográfi ai kutatásokkal is kiegészítette és 1982-ben 
elsőként ő írt részletes tudományos értekezést a középkori Visegrád városról.

1984-ben lett a Mátyás Király Múzeum igazgatója. Ekkor fogott bele gazdag szakmai életműve legkiemelkedőbb 
munkájába, a királyi palota és a mellette álló ferences kolostor régészeti feltárásainak, műemléki helyreállításának és 
tudományos feldolgozásának szervezésébe és irányításába. Szőke Mátyás hozta létre és vezette azt a számos szakemberből 
álló munkacsoportot, amely munkájának eredménye az a visegrádi palota, amelyet az évente ide érkező mintegy 100 000 
látogató korábban elképzelhetetlen részletességgel ismerhet meg. Az általa megvalósított tudományos és örökségvédelmi 
program jelképes és felemelő eseménye volt 2000-ben az újjáalkotott díszudvar és Herkules-kút ünnepélyes átadása. 
Irányítása alatt az új lendületet kapó kutatások révén a Mátyás Király Múzeum a magyar középkorkutatás egyik 
meghatározó műhelyévé vált. 

Nyugdíjba vonulása után is folytatta értékmentő és múzeumi tevékenységét. Nevéhez fűződik a plébánia padlásán 2015-
ben megtalált, Keresztelő Szent Jánost ábrázoló, az első 18. századi visegrádi templom oltárképének megmentését és 
restaurálását célzó széles körű szakmai és társadalmi összefogás megszervezése. Helytörténeti kutatásai és rendszeresen 
közzétett írásai nyomán egyre jobban megismerhetjük a 18-20. századi Visegrád életének számos részletét, többek között 
az óvoda, az iskola, a templomok, a Salamon-torony környékének villái, a bányák és gyárak, vagy éppen a műemlékek 
felfedezésének tanulságos történetét.  

Szőke Mátyás szakmai pályája, tudományos munkája és teljes múzeumi tevékenysége így elválaszthatatlanul 
összefonódik Visegrád városával, Visegrád múltjának kutatásával és ezzel együtt a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás 
Király Múzeuméval.

Az ünnepeltnek a múzeum teljes munkaközössége, barátai, tisztelői, munkatársai és tanítványai nevében szívből 
gratulálunk és további szakmai sikereket, jó egészséget kívánunk.    

Kováts István, régész

A Szőke Mátyás tiszteletére megjelent tanulmánykötetről („Visegrád, Visegrád! hol hajdani fényed?” Tanulmányok 
Szőke Mátyás 80. születésnapjára. Szerk. Buzás Gergely. Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, Visegrád, 
2021). a következő lapszámban olvashatnak recenziót. 

„VISEGRÁD, VISEGRÁD! HOL HAJDANI FÉNYED?”
Jegyzet egy sikeres életpálya margójára
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2021. augusztus 25-27. között a Főváros adott otthont 
a XXV. jubileumi Országos Főépítészi Konferenciának, 
melynek témája a Város/Folyó/Part volt. Az a 
megtiszteltetés érte városunkat, hogy az Országos 
Főépítészi Kollégium elnöksége a szervezőbizottsággal 
karöltve úgy döntött, hogy a szintén dunai kapcsolattal 
rendelkező és ezeréves hagyományokkal büszkélkedő 
Visegrád városa legyen a következő konferencia helyszíne. 
Salamin Ferenc elnök felkérő levelében hangsúlyozta, 
hogy Visegrád azért is kiemelkedő helyszín, mert korunk 
megoldandó kérdései is sűrűsödnek a településen és a 
környékén: turizmus és élhető város, örökségvédelem és 
modernitás, kisváros és regionális szerep, történelem és 
napjaink életstílusa, folyó és hegyek, épített és természeti 
környezet, megóvás és fejlődés. A megtisztelő felkérést 
Polgármester úr örömmel fogadta, mert ez is egy komoly 
és méltó lehetőség, hogy Visegrád szerepét, jó hírét 
tovább erősítsük, jó példáját továbbadjuk.

FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIA

Eőry Dénes polgármester beszédet mond a XXV. Országos 
Főépítészi Konferencián

A XXV. Országos Főépítészi Konferenciát a budapesti Új Városháza dísztermében tartották
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Egy szeptember végi vasárnap részese lehettem egy 
egyedülálló közösségi eseménynek, a Tündérkert 

születésének Visegrádon. Schüszterlné Elek Edina 
áldozatos szervezésének köszönhetően megannyi 
gyermek és szülő gyűlt az éppen akkor befejezett kerti 
építmény köré, ami az idei Visegrádi Tábor alkotása. 

Két gondolat találkozott ezen a helyen. Makovecz Imre 
egész életében közösségeket épített. A 40 évvel ezelőtt 
kezdődött Visegrádi Tábor is az ő nevéhez fűződik, 
hiszen egyetemisták az ő munkái miatt jöttek Visegrádra 
és hatására kezdtek el önszerveződően építészetről 
közösen gondolkodni, és Makovecz azonnal melléjük 
állt, segítette őket. A Tábor azóta is – kisebb-nagyobb 
megszakításokkal – évről-évre visszatér Visegrádra. Ez 40 
éve egy sajátos szimbiózis a település és az építők között, 
melyben Visegrád otthont ad, a táborozók pedig építészeti 
kísérletekkel, hasznos vagy éppen – Szőnyi István 
gondolatát ideidézve – „haszontalan” építményekkel, 
élményekkel gazdagítják a Várost („Merjük bevallani, 
hogy a művészet nem hasznos. Éppen ez a nagyszerű 
benne.” – Szőnyi I.).  A másik gondolat a Tündérkerté, 
amely lehetőséget ad a Kárpát-medence kultúrájának 
őrzésére, továbbadására sajátosan a gyümölcsészeten 
keresztül. Ennek titka is a közösségben van, melyet a 
vasárnapi alkalom igencsak reménytelivé tesz.

Ebben a napban összesűrűsödött ennek a találkozásnak 
a lényege: a kert fáit a helyi közösség, a családok 
fogadták örökbe, ültették el és vállalták gondozásukat, 
míg a leendő liget közepébe befogadták a táborosokat-
építőket, akik erejüket meghaladóan megvalósították a 
pavilont. Ami belőlük hiányzott ehhez a megszokotthoz 
képest nagyobb léptékű munkához, azt hozzátette a 
város: volt, aki az előkészületekben is részt vett, volt, aki 
az építőanyag szállítást vállalta, volt, aki nap, mint nap 
segítette az építészhallgatók munkáját. Polgármester 
úr tetőcserepet, bádogot szerzett és szállított az utolsó 
pillanatban, a helyi lakosok és szakemberek, ácsok, 
asztalosok szaktudásukat, munkájukat és szeretetüket 
adták a munka elvégzéséhez, hogy határidőre és 
a sajátjukként készüljön el az építmény. A helyiek 
összefogásának és áldozatos munkájának köszönhető, 
hogy az ifj ú építészhallgatók mellett meghatározó részt 
vállalva sikerült a tábor programjában megfogalmazott 
tervet határidőre teljesíteni. A Tündérkert pavilonja 
elkészült, a fák ültetése volt hátra.

A Fagondnok avató Ünnepen semmi sem hiányzott: 
az ültetőgödrök készen álltak, a helyszínen voltak a 

fák, melyeket az ültetésig Szilvi gondozott, volt trágya, 
víz és lelkes leendő fagondnokok. Rövid ünnepi részt 
követően a fákat mindenki elültette, majd volt zene, tánc, 
rohangálás, beszélgetés és batyus vendéglátás. Köszönjük 
Mészáros Péter, valamint Szabó Balázs tánctanár és a 
zenekar közreműködését.

Hálás köszönetet mondunk mindenkinek, aki 
segítette, támogatta az Építész Tábort és a Tündérkert 
megvalósulását szervezéssel, részvétellel, rendkívül 
értékes szakmunkával vagy egyéb módon! Az alábbiakban 
szeretnénk mindenkinek személy szerint is megköszönni, 
ám előre elnézést kérek, biztos, hogy hiányos lesz a lista.

Szarvas József színművész, Kovács Gyula erdész, 
Vidovics Réka, Szabados Ákos, Rüll Tamás és a Makovecz 
Imre Alapítvány

Visegrádi civil szervezetek vezetői és tagjai, 
vállalkozások, Mátyás Király Múzeum, az Önkormányzat 
munkatársai, visegrádi polgárok, a FIATALOK, hiszen 
akik segítettek, mind fi atalnak érezhették magukat.

Cseke Péter, Nődl Norbert, Nődl István, Hajós Zoltán, 
Oláh Péter, Oláh Sándor, Rolinek Róbert, Baán Szabolcs, 
Stabarecz Levente, Fieszl József, Ifj . Schüszterl Károly, 
Szalai Gábor, Futó Mihály, Bártfai István, Bártfai Zsófi a, 
Polyák Péter, Albert Farkas, Bonifert Csaba, Hajós 
László és Zakar Edina – a tornacsarnok építésvezetője. 
Áldozatos és önzetlen munkájuk nélkül nem épülhetett 
volna meg az építmény és nem valósulhatott volna meg 
az ünnepség.

Zeller Tibor úr nem csak a pavilonhoz szükséges 
faanyag és cserép szállításában segített, de a tábor 
zárónapján a Palotaházban vasárnapi ebédre is vendégül 
látott bennünket. Köszönjük segítségét és támogatását, 
valamint az ünnepségre küldött fagylaltot is, ami a kis 
fagondnokok körében óriási sikert aratott.

Jó lenne időről időre a Tündérkertben hasonló közösségi 
eseményekre összegyűlni!

Füzes András
főépítész

TÜNDÉRKERT
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VISEGRÁDON TARTOTTÁK AZ EURÓPA TANÁCS HELYI ÉS 
REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATOK KONGRESSZUSÁT

2021 májusától fél évig Magyarország látja el a strasbourgi székhelyű Európa Tanács elnökségét, amely mind a 47 
európai országot összefogó hivatalos nemzetközi szervezet. Az Európa Tanácsnak több szervezete van, ezek között a 
Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa az önkormányzati szintet összefogó szervezet, 7 magyar delegálttal. 
A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat elnökének, Gémes Lászlónak a meghívására a Kongresszus elnöksége 
október 3-5. között Visegrádon tartotta soron következő ülését. A tanácskozást Dr. Vitályos Eszter az EMMI európai 
uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára, országgyűlési képviselő, választókerületünk elnöke nyitotta meg. A több 
napos rendezvény résztvevői többek között a regionális politikáról és a helyi önkormányzatok hatékony működéséről 
is tanácskoztak. Az értékes eszmecseréket megelőzően Eőry Dénes polgármester – mint jó házigazda – megmutatta a 
magas rangú európai politikusoknak és vendégeknek Visegrád nevezetességeit.
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VÁROSHÁZI MOZAIK

BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN SZÜLETETT 
HATÁROZATOKRÓL

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 2021. szeptember 30-ai rendes ülésén az 
alábbi határozatok születtek:

1. Elővásárlási jogról való lemondásról döntött a 
testület a Schulek utca 14. szám alatt található ingatlan 
vonatkozásában.

2. Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is csatlakozik 
önkormányzatunk a Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíj pályázathoz, melynek célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 
fi atalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. További 
részletek ugyanebben a lapszámban olvashatók.

3. Ahogyan arról a Visegrádi Hírek 2021. augusztusi 
számában beszámoltunk, közel 125 millió Ft vissza nem 
térítendő, pályázati támogatást nyertünk el az Egészségház 
felújítására. A tervek elkészítése folyamatban van, az 
épület felújítását és belső átalakítását követően a felnőtt és 
gyermek háziorvos, a védőnő, valamint a fogorvos külön 
helyiségekben folytathatja tevékenységét. A kötelezően 
előírt és működésükhöz feltétlenül szükséges helyiségek 
is kialakításra kerülnek az épületben.

4. A következő időszak ugyancsak fontos feladata lesz 
a Fellegvár Óvoda fejlesztése és bővítése, ami a Magyar 
Falu Program keretében valósul meg. A projektben 
megépülő új szárnyban egy 60 nm-es, és akár 30 gyermek 
befogadására is alkalmas új csoportszoba létesül, ahová 
a nagycsoportosok átköltözhetnek. Az új csoportszoba 
egy új épületrésszel csatlakozik a jelenlegi épülethez. 
A meglévő helyiségek átstrukturálásával közös és 
szociális helyiségek létesülnek, a csoportszobák elosztása 
optimálisabb lesz. Az óvoda épületének bővítésével 12 
új férőhelyet tudunk biztosítani a gyermekeknek, akár 
2,5 éves kortól. A projektnek köszönhetően az óvodások 
sportfoglalkozásai, közösségi rendezvényei épületen 
belül megtarthatóak. A tornaszoba és az új csoportszoba, 
valamint a kiszolgáló helyiségek berendezéséről az 
önkormányzat gondoskodik. A Fellegvár Óvoda 
fejlesztése és bővítése vonatkozásában ugyancsak a 
szeptember 30-ai ülésen született döntés a kiviteli tervek 
elkészítésére vonatkozóan.

5. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
16. § (1) alapján az önkormányzat a településszerkezeti 
tervet legalább 10 évente, a helyi építési szabályzatot 
legalább 4 évente áttekinti, ellenőrzi, és dönt arról, hogy 
továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja 
vagy újat készít. Az időközben lezajlott társadalmi, 
gazdasági folyamatok fi gyelembevétele során felmerült 
módosítási igények, tapasztalatok értékelése, integrálása 
miatt szükségessé vált a településrendezési eszközök 
felülvizsgálata. Visegrád Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 164/2020. (X.29.) számú 
határozatában döntött arról, hogy a településrendezési 
eszközöket a használat során felmerült igények alapján 
néhány ponton, illetve részterületen módosítani kívánja. 
A munkaközi egyeztetési dokumentáció összeállítása 
most ért véget, a tervező a beérkezett válaszok, valamint 
a lakossági kérelmek feldolgozásával, az önkormányzati 
javaslatok és jogszabályi előírások alapján összeállította 
a tervek első változatát. A Városfejlesztési Bizottság 
javaslatai alapján a tervező összeállította a véleményezési 
dokumentációt, amit a hatóságok részére kiküldésre 
javasolt. Ezzel a Képviselő-testület egyetértett.

6. Ugyancsak elfogadta a Képviselő-testület az 
önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót. 

7. Szilasi László a Visegrád, Magasköz utcában lévő 580 
hrsz-ú ingatlan gázellátása érdekében azzal a kérelemmel 
fordult az önkormányzathoz, hogy járuljon hozzá a Lang-
ház 610 hrsz-ú ingatlanon történő gázcső elvezetéséhez 
és szolgalmi jog bejegyzéséhez. Az elvi hozzájárulást a 
kérelmező megkapta. 

8. A Városfejlesztési Bizottság több alkalommal is 
tárgyalta a fi zetős parkolás visegrádi bevezetésének 
lehetséges módjait. A parkolási tender elkészítéséhez 
speciális szakértelem szükséges, amely biztosítani tudja 
a közbeszerzés és versenyeztetés lebonyolítását, valamint 
a legjobb szolgáltató kiválasztását. A feladatra vonatkozó 
árajánlatok beérkeztek, a legkedvezőbbet a Bartex Group 
Kft . adta. Feladatai többek között a következők lesznek:

Közreműködés szaktanácsadóként a visegrádi 
parkolási rendszer kialakításában, a forgalomtechnika és 
üzemeltetés tervezésében. 
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A kiírandó parkolás technikai pályázat előkészítése 
során műszaki megoldási javaslatok tétele.

9. Ez év júliusában a közlekedésfejlesztési koncepció
és forgalomtechnikai terv részeként, MEGÁLLNI 
TILOS tábla kihelyezésére került sor a Rév utcában. Az 
azóta eltelt időszakban tapasztaltak alapján felmerült, 
hogy igény lenne a korlátozás időszakos feloldására. A 
Képviselő-testület felkéri a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt-t, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Rév utca 
iskolaépület melletti szakaszán iskolai napokon, reggel 7 
és 8 óra között megállhassanak az autók, illetve az 
iskolával szembeni szakaszon 15 perc időtartamra, 
árurakodás céljából, ugyancsak meg lehessen állni.

10. A testület munkatervében a szeptemberi ülés
napirendjei között szerepelt a Fellegvár Óvoda 
2020/2021-es nevelési évre vonatkozó beszámolója, 
valamint a következő nevelési év munkaterve. A 
képviselők mindkettőt elfogadták.

11. Ugyancsak a Fellegvár Óvodához kapcsolódó
– fontos – hír, hogy eredményes pályázati eljárás
eredményeképpen 2021. október 1-jétől, Papaneczné 
Papp Éva óvodapedagógust bízta meg a Képviselő-
testület az intézményvezetői feladatok ellátásával, 5 év 
határozott időtartamra.

12. Önkormányzatunk a RURITAGE projekt keretében, 
a meghívásos eljárás során legkedvezőbb árajánlatot adó 
FlexiTon Kft -t bízta meg azzal, hogy adatokat gyűjtsön 
városunk turista forgalmáról, amely információk alapján 
kialakíthatjuk a fejlesztési stratégiát. Ez a munka 2021 
hátralévő része és 2022 között, valamint a Visegrádi 
Nemzetközi Palotajátékok idején fog zajlani. Az 
adatgyűjtés kiemelt helyszíne a Fellegvár, a Salamon-
torony, a Királyi palota és a Füvészkert lesz, de a 
Visegrádon üzemelő szállás- és vendéglátóhelyeken is 
gyűjtik majd a kérdésekre adott válaszokat.

13. Mivel a sportpálya öntözését biztosító
öntözővezetéket az árvízvédelmi földmű alatt el 
kellett tömedékelni, ezért jelenleg megoldatlan a több 
mint 12.000 m²-es pályafelület, valamint a 15.000 m² 
parkosított terület öntözése. Az önkormányzat kutat 
fúratott a területen, de a kút vízhozama víztartály 
nélkül nem alkalmas ekkora terület öntözésére. A 
víztartály és a gépészeti berendezések beszerzéséhez 
árajánlatokat kértünk be, illetve további költségvonzata 
van a szivattyúakna kialakításához szükséges alapanyag 
beszerzésének. A Képviselő-testület elfogadta a 
feladatok elvégzéséhez szükséges összeg biztosítását az 
önkormányzat 2021. évi költségvetésének fejlesztési 
tartaléka terhére.

14. A továbbiakban Visegrád-Szentgyörgypusztán
található ingatlanok (1598, 1599, 1600, 1602/1, 1602/2 
hrsz) telekalakításáról, majd a Magyar Állammal kötött 
szerződés (a 11-es út és a Duna közötti rendezetlen 
területek telekalakítással) módosításáról tárgyaltak a 
képviselők.

15. Megtörtént a temetőről és a temető használat
szabályairól szóló 6/2017. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata a benne foglalt díjmértékek 
vonatkozásában. A Képviselő-testület úgy határozott, 
hogy ezeken nem kíván változtatni.

16. Egy úgynevezett Vin4m interaktív, információs
pavilon kialakításáról, valamint a Visegrádi Négyek és 
a Visegrádi Együttműködés zászlóinak városunkban 
történő elhelyezéséről született döntés. A felépítmény és a 
lobogók a KRESZ park mellett kapnak helyet, a beruházás 
megvalósítását a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
támogatja. Az avatás tervezett időpontja 2021. november 
29-e, amikor az Együttműködés államfői Visegrádon 
találkoznak.

17. Az önkormányzat még 2015. március 26-án kötött
együttműködési megállapodást a Visegrádi Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal. Ennek felülvizsgálata 
évente történik meg, most néhány technikai 
információval (polgármesteri hivatalban bekövetkezett 
személyi változások átvezetése, név nélkül, a feladatnak 
megfelelően) módosult.

18. Zárt ülés keretében tárgyalta a Képviselő-testület
a Visegrád, Sziget utca 15., 6. számú lakás bérletével 
kapcsolatos napirendet. A lefolytatott lakásbérleti pályázat 
érvényes és eredményes volt, az új lakóval 5 év határozott 
időtartamra kötött szerződést az önkormányzat.

Az alábbiakban a Képviselő-testület 2021. október 13-
ai, rendkívüli üléséről készült beszámolót olvashatják:

1. A Pest Megyei Kormányhivatal ez év nyarán tartott
hatósági ellenőrzést a Városi Konyhánál. Az ellenőrzés 
során a szociális étkeztetés működésének szabályosságát 
vizsgálta, és hiányosságokat állapított meg. A szükséges 
dokumentumok módosítása és pótlása megtörtént, a 
Képviselő-testület ezeket elfogadta.

2. A Lang ház Népi Építészet Program keretében zajló
felújítása a következő szakaszához érkezett. A homlokzati 
hőszigetelési és vakolási munkákra érkezett árajánlatokat 
megkaptuk, ezek közül a legkedvezőbbet a Kammerer 
Endre Építőipari Kft . nyújtotta be. A Képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére.
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3. Ugyancsak a Lang ház felújításához kapcsolódó 
napirendi pont volt a nyílászárók felújítására, 
újak gyártására érkezett árajánlatok elbírálása. A 
legkedvezőbbet a Rhus Hirta Kft . adta be, így a munka 
elvégzése a cég feladata lesz.

4. A Magyar László Tornacsarnok felújításának II. 
üteme a műszaki ellenőrzés és a projektmenedzsmenti 
szolgáltatás kiválasztásához érkezett. A Képviselő-
testületnek az árajánlatokat adó cégek közül kellett 
kiválasztania, hogy a feladatokat ki végezze el. Döntésük 
alapján a előbbit a Csiky és Társa Kkt, utóbbit a Pilishő 
Kft . fogja lebonyolítani.

5. Önkormányzatunk a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett “Óvodai játszóudvar és 
közterületi játszótér” című, MFP-OJKJF/2021 kódszámú 
pályázaton 4.999.997,- Ft vissza nem térítendő támogatást 
(a teljes igényelt összeget) nyert el. Az elmúlt hetekben 
a Fellegvár Óvoda vezetője kollégáival kiválasztotta a 
szakmai szempontok alapján legmegfelelőbbnek tartott 
játszótéri eszközöket, kollégáink pedig árajánlatokat 
kértek be ezekre, valamint a szállításra és telepítésre. 
A legkedvezőbb árajánlatot a Biohárs Kft . adta, a játszótéri 
eszközöket ettől a cégtől rendeli meg az önkormányzat.

A VÁROSGAZDÁLKODÁSI CSOPORT FELHÍVÁSAI

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. 

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 / db áron.

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

Szezon  végi  zöld anyag  elszállítás – LOMBTALANÍTÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Visegrádiakat, hogy a zöld 
anyag őszi, díjmentes elszállítását 2021. november 
24-én, szerdán végezzük. Ezen a napon a fás szárú zöld 
anyagot legfeljebb 25 kilós kötegenként (háztartásonként 
maximum 2 m3), spárgával átkötve, matrica nélkül, a 
nem fás szárú anyagot pedig bármilyen zsákban, bekötve 
ki lehet helyezni az ingatlanok elé. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld anyagot a 
jelzett napon legkésőbb reggel 7:00 óráig helyezzék ki 
ingatlanaik elé. Az összegyűjtött zöld anyagot a jelzett 
napon elszállítjuk. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a november 24-ei 
díjmentes szállítást követően, tavaszig a zöld anyag 
elszállítása szünetel. Az újraindításról a Visegrádi 
Hírek hasábjain és a város hivatalos honlapján adunk 
tájékoztatást.

Ismételt felhívás

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. Amennyiben ez nem történik 
meg, a hulladékgyűjtő zsákokat nem áll módunkban 
elszállítani.

Segítsék munkánkat együttműködésükkel!

Városgazdálkodási Csoport
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MEGJELENT A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJRENDSZER 

2022. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓJÁNAK KIÍRÁSA!

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében 
a  hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fi atalok 
felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program 
keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű, 
felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az 
ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben 
vesznek részt. A többszintű támogatási rendszer 
pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési 
önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fi nanszírozásával 
– a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő 
elkülönített forrás. Visegrád Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 2021. szeptember 30-ai ülésén 
döntött (161/2021. (IX. 30.) határozat) a pályázathoz 
történő csatlakozásról. A pályázati űrlapok elektronikus 
kitöltésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje: 2021. november 5.

A pályázattal kapcsolatban további részletek érhetők el 
az alábbi linken:

https://emet.gov.hu/bursa-2022-a-felhivas-palyazok

Pályázói belépési pont: https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx

ÚJABB TÁJÉKOZTATÁS AZ EBÖSSZEÍRÁSRÓL

Önkormányzatunk az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján Visegrád 
közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 2021. 
március 1-je és 2021. október 30-a közötti időszakra 
határozta meg az ebösszeírás elvégzését.

E szerint:

Az eb tulajdonosa és/vagy tartója az eb összeírásakor 
köteles a jogszabályban foglalt, az ebösszeíró 
nyomtatványon szereplő adatokat az önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatáshoz 
szükséges formanyomtatvány (ebösszeíró adatlap) 
honlapunkon itt található: https://www.visegrad.hu/sites/
default/fi les/2021-01/ebtulajdonosi%20nyilatkozat.pdf. 
Az ebösszeíró adatlapot kutyánként szükséges kiállítani. 
A korábbi ebösszeírások során már bejelentett kutyákról 
is kell adatszolgáltatást teljesíteni, abban az esetben is, 
ha az adatokban nem történt változás. Az ebösszeírás 
„önbevallásos” módszerrel történik.

Mivel tudomásunk szerint a kitöltött ebösszeíró 
adatlap nem minden kutyatulajdonostól érkezett 
meg hivatalunkba, ezért a beadási határidőt 2021. 
november 30 -ig meghosszabbítottuk.

Az adatlap az alábbi módok valamelyikén küldhető be:

a) postai úton a „Visegrádi Polgármesteri Hivatal Herold 
Mária részére” címzettnek a 2025 Visegrád, Fő utca 81 
címre, vagy

b) elektronikus úton a „heroldm@visegrad.hu” e-mail 
címre PDF formátumban (A JPG formátumú (fénykép) 
fájlokat nem tudjuk elfogadni!), vagy

c) hivatali kapun keresztül elektronikusan a 
„Polgármesteri Hivatal Visegrád

, PHVISE, KRID: 705322997” címre

d) személyesen a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban 
(Fő utca 81.) adható le, ügyfélfogadási időben

FONTOS, hogy az ebtartó a bejelentett kutya / 
kutyák vonatkozásában 2021. évi oltási igazolással 
rendelkezzen és ezt fénymásolat vagy fotó formájában 
(okos telefonnal készített megfelelő) mellékelje!

Aki 2021-ben nem oltatta be a kutyáját és ehhez 
segítségre van szüksége, kérjük, jelezze a Visegrádi 
Polgármesteri Hivatal központi telefonszámán: 398-255

Együttműködésüket köszönjük!
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KLÍMASTRATÉGIA

Visegrád Város Önkormányzatának 2018-ban nyílt 
lehetősége arra, hogy csatlakozzon a helyi klímastratégiák 
kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás pályázathoz. A Széchenyi 2020 
program keretében meghirdetett – 100%-os támogatási 
intenzitású – projekt tartalmazza a település 
klímastratégiájának kidolgozását, valamint olyan 
szemléletformálási akciókat, amelyek célja a különböző 
korosztályok megszólítása a téma kapcsán.

Visegrád nem 
rendelkezett települési 
klímastratégiával. A 2020 
elején elkészült stratégiai 
dokumentum feltárja a 
várost érintő éghajlati 
változásokat, valamint 
azok – lakosokra, az 
infrastruktúrára és a 
gazdasági szereplőkre 
gyakorolt – hatásait. A 
város klímastratégiája 
tartalmazza – a 
várható változásokhoz 

alkalmazkodó – lehetséges megoldásokat és 
intézkedéseket.

A projekt keretében megvalósuló szemléletformálási 
akció részeként a Fellegvár Óvodába járó gyerekek olyan 
játékokat vehettek birtokba, amelyek segítségével játszva 
ismerkedhetnek meg az éghajlatváltozás témájával és a 
környezetvédelem fontosságával, miközben az éghajlat 
tárgykörhöz kapcsolódó foglalkoztató feladatokat 
oldottak meg és rajzokat készítettek. A projekt 
keretében beszerzett kültéri játékokat kifejezetten a 
3-6 éves korosztály számára találták ki, a mozgást és a 
kreativitást egyaránt fejlesztik. Mivel mozgathatóak, 
így akár különböző – a témához kapcsolódó – városi 
rendezvényekre is kitelepíthetők. Felhasználási 
lehetőségük sokféle.

A szemléletformálás következő színtere az Áprily 
Lajos Általános Iskola volt, ahol tematikus előadásokat 
követően online verseny keretében mérkőztek meg 
egymással a diákok, hogy kiderüljön, ki tanulta a 
legtöbbet a klímatudatosságról.

A Visegrádi Hírek e havi lapszámában a felnőtt 
korosztályt szólítjuk meg a témában. A Kedves Olvasók 
az újságban egy külön lapot találnak, melynek egyik fele 
lakossági tájékoztató a másik felén pedig egy kérdőív 
szerepel. Várjuk és kérjük, hogy minél többen töltsék 
ki ezt, majd jutassák el a Visegrádi Polgármesteri 
Hivatalban elhelyezett gyűjtőládába. A felmérésben való 
részvételüket ez úton is köszönjük!

A gyerekek nagyon örültek az új játékoknak.(a fotókat készítette: Grósz Gábor)
A rovatot összeállította: Grósz Gábor

kommunikációs referens,
Visegrád Város Önkormányzata
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DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN

OKTÓBERI SÖRFESZTIVÁL VISEGRÁD 

Napi Kanyar Fotó: Gábor Gyula
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KOR-KÉP

VISEGRÁDI ISKOLÁSOK 1920 KÖRÜL

Rendhagyó módon most nem épület szerepel e rovatban, de ugyanúgy városunk múltját idézi meg. Ha valaki őrizget 
hasonló régi fotót, ami sokak számára jelenthet kedves emléket, kérjük ossza meg velünk, és küldje el szerkesztőségünk 
részére! 

Visegrádi iskolások 1920 körül

A fotót családi emlékként őrizzük, mivel nagyapám is szerepel rajta. Érdekes végigbogarászni a neveket, majd’ minden 
régi visegrádi család neve előfordul köztük, olyanok is, akik már elköltöztek innen, és akiknek már nem él leszármazottja 
itt. Szüleim Cirmi néni, Graczárné Maja édesanyja segítségét kérték a képen szereplők beazonosítására. Nála sokan 
megfordultak, így sikerült összeírni a képen látható gyerekek nevét, két kislány kivételével. Ha őket valaki felismeri, 
kérem írja meg! 

Felső sor bal saroktól kezdve:

1. Neiser Márton, 2. Scheili Lipót, 3. Grósz Tóni, 4. Rolinek Feri, 5. Hübler János, 6. Scheili János, 7. Mayer Lipót, 8. 
Rudolf József, 9. Hasenberg Pista, 10. Fehér Pista, 11. Neiser Ármin, 12. Schwarz Géza, 13. Szinai Misi, 14. Trenkó Ferenc, 
15. Friedrich János, 16. Eisele Gábor, 17. Gercsák Teréz, 18. Neiser Mária (Zöldné), 19. Prehadszki Irma, 20. Trenkó 
Juliska, 21. Pintér Mici, 22. Milhoff er Lajos – tanár, 23. Schubauer Teréz, 24. Nagy Teréz, 25. Hoff mann Nusi, 26. Posel 
Bibi, 27. Szedlacsek Erzsi, 28. Scheili Mária, 29. Ferbert Szefi , 30. Nádler Kati, 31. Fröhlich Róza, 32.x, 33. Fehér Sári, 34. 
x, 35. Friedlách Mária, 36. Szedlacsek Róza, 37. Gercsák Tóni, 38. Tischler Tóni, 39. Fröhlich János, 40. Neibrandt Miska, 
41. Farkas Bandi, 42. Grósz Herman, 43. Scheili Pál, 44. Obtrizsáli Misi, 45. Borbély Józsi

Kangas Kinga
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GYEREKKUCKÓ

BEMUTATKOZIK A FELLEGVÁR ÓVODA ÚJ VEZETŐJE

Tisztelt Visegrádiak!                                               

Kedves Szülők!

 Születésemtől fogva 
Visegrádon élek 
családommal, mégis 
úgy érzem a Fellegvár 
Óvoda újonnan 
kinevezett vezetőjeként 
illő bemutatkoznom 
mindenkinek.

Papaneczné Papp 
Évának hívnak, német 

nemzetiségi óvodapedagógusként dolgom 1996 óta.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy lakóhelyem 
sokak számára megbecsült intézményének élére állhatok. 
Kapcsolatom az óvodával igen régre nyúlik vissza, 
hiszen óvodás éveimet én is e falak között töltöttem. 
A későbbiekben sem kerültem messze a Fellegvár 
Óvodától, soproni főiskolás éveim alatt, óvodapedagógusi 
gyakorlatomat is itt Visegrádon végeztem.

Később szülőként kerültem kapcsolatba az intézménnyel, 
mindkét gyermekem a Fellegvár Óvodában cseperedett 
fel. Mindegyik időszakból szép emlékeim vannak, 
amelyeket nem az idő szépített meg…

Soproni tanulmányaim befejeztével 1996 szeptemberétől 
a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodában kezdtem 
dolgozni, ahol 25 évet töltöttem, Eközben 2003-ban 
elvégeztem szintén Sopronban a német nemzetiségi 
szakot, majd 2020-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen 
szereztem meg Közoktatási vezető szakvizsgámat. 
Lendületem még kitart, jelenleg mesterpedagógus 
minősítésemre készülök. Óvónőként, fi atal pályakezdő 
óvodapedagógusok mentoraként hosszú éveken át 
dolgoztam, intézményvezetőként azonban itt Visegrádon 
próbálhatom ki magam először.

A mérce magasra van állítva. A Visegrádi Fellegvár 
Óvoda nagy múltú, magas színvonalon működő, a szülők 
által szeretett és elismert intézménye a városnak. 

A következő időszakban egy olyan óvodát szeretnék 
vezetni, ahol az óvodapedagógusok, az óvodában 
dolgozók munkája megfelelő fi gyelmet kap, meg van 
becsülve.

A legfontosabb számomra a magas színvonalú szakmai 
munka biztosítása, együttműködés a dolgozókkal, a 
gyerekek kiegyensúlyozott, boldog óvodai éveinek 
érdekében. Hiszem, hogy boldog gyermeket csak 
kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkörben lehet nevelni. 
Ennek megvalósításáért igyekszem mindent megtenni.

Szeretném továbbra is azokat az értékeket képviselni, 
amelyeket az óvoda dolgozó közössége az elmúlt 
évek során megteremtett. Őrizni a hagyományokat, 
tradíciókat. Egyben a megújulásra, a fejlődésre törekszem. 
Nemzetiségi óvodapedagógusként az óvodában folyó 
német nemzetiségi nevelésre, annak magas színvonalon 
tartására is nagy hangsúlyt kívánok fektetni.

Ha a gyereket következetesség veszi körül, a határok 
észrevételét tanulja.

Ha a gyereket folyvást biztatják, a bizalmat tanulja.

Ha a gyereket biztonság veszi körül, a hitet tanulja.

Ha a gyereket becsületesség övezi, az igazságot tanulja.

Ha a gyerek teljesítményét elismerik, a megbecsülést 
tanulja.

Ha a gyermek jórészt helyesléssel találkozik, önmaga 
szeretetét tanulja.

Ha a gyereket elfogadják, és barátságos légkörben él, 
megtanulja szeretni a világot.

A gyerekek azt élik, amit tanulnak.

(Robert Fischer)

E gondolatok jegyében egy olyan óvodát szeretnék 
vezetni, ahol a gyermekek szeretete és tisztelete a 
mérvadó. Ahol elfogadó, egymásra fi gyelő és egymást 
megértő felnőttek dolgoznak. Ahol motiváló légkör 
uralkodik.

De a legfontosabb, ahol jó gyermeknek lenni, ahol jó 
dolgozni. Ennek fényében, igyekszem az óvoda élén 
legjobb tudásomat adni, a gyermekek, kollégáim, a 
szülők és a helyi elvárásoknak megfelelni.

Papaneczné Papp Éva
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Az Áprily Iskola negyedikes diákjai nemcsak azért várták 
igazgatottan a szeptembert, mert a konténerek után szép, 
új iskolaépületben kezdhették meg utolsó alsó tagozatos 
évüket, hanem azért is, mert a járványügyi intézkedések 
miatt júniusban elmaradt két napos osztálykirándulást 
bepótolhattuk.

Szeptember 22-én a búcsúpuszik után, szemerkélő 
esőben elindultunk Gyöngyösre, ahol az ország második 
legnagyobb természettudományi gyűjteményét néztük 
meg. „Az én kezem és a patkány lába-élő anatómia” 
címmel olyan interaktív foglalkozáson vettünk részt, 
ahol élő hüllőket (királysiklót, szakállas agámát) és 
kisemlősöket (házi patkányokat, kutyát) simogathattunk 
meg. Brúnónak, az 50 ezer éves gyapjas mamutnak a 
csontváza láttán már el tudjuk képzelni, hogy milyen 
hatalmasak voltak ezek az állatok.

A Mátrában felfelé utazva meghódítottuk a Kékes 1014 
m-es magasságát. Az Adótorony 45 m-es kilátójából 
lélegzetelállító körpanorámában gyönyörködhettünk, 
hisz mire odaértünk felszállt a köd. A fedett körpresszóban 
jólesett elfogyasztanunk egy pohár forró csokit és az 
otthonról hozott uzsonnát. A sípályán legyalogoltunk 
Mátraházáig. Beszálltunk a buszba és meg sem álltunk 
Felsőtárkányig, az Egertől 6 km-re fekvő községben 
található Imókő Üdülőig, szálláshelyünkig.

23-án a Líceumban található Planetáriumban „Utazás a 
Föld körül – A csillagos ég változó arculata” című műsor 
repített fel bennünket az égboltra, majd a Varázstorony 
valóban varázslatos kísérleteit próbálhattuk ki. A Camera 
Obscurával virtuális városnézésen vehettünk részt, mert 
a fehér asztalon láthattuk Eger nevezetes épületeit, egy 
írólap segítségével „emelgethettük” az autókat.

Mivel közben nagyon megéheztünk, a közelben lévő 
Mc Donald’s-ban fogyasztottuk el ebédünket. Innét 
felsétáltunk a várba, ahol a Hősök termében és az 
aknafi gyelő folyosókban vettünk részt tárlatvezetésen. 
Az Egri csillagok Panoptikumban szinte megelevenedtek 
a fi lm főszereplői. A 15 óra 52 perckor eldurranó 
díszlövésnél mi is megemlékeztünk az 1552-es csata 
hőseiről.

Mint a győztes várvédők elfáradva, de élményekkel 
telve indultunk haza.

Köszönjük szépen Visegrád Város Önkormányzatának, 
hogy az Ifj úság Alapból támogatta kirándulásunkat!

Kőmívesné Hoff mann Ildikó
osztályfőnök

AZ ÁPRILY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
NEGYEDIK OSZTÁLY AZ ORSZÁG TETEJÉN
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Az idei tanévben végre újra ellátogathatott hozzánk a 
Csillangó Meseműhely. Mivel több előadásukat is volt 
szerencsénk már megtekinteni, biztosak voltunk benne, 
hogy most is nagyon jól fogunk szórakozni. 

Így is lett. Az elrabolt királykisasszony története 
felejthetetlen élményt nyújtott.  Öröm volt hallgatni 
a mesélést és a sok különleges hangszert, melyeket 
a gyerekek azonnal fel is ismertek, az előadók nem 
kis csodálkozására. Tanulóink bátran vettek részt 
szereplőként is a forgatagban, megcsillogtatva színészi 
adottságaikat. 

A program egy fergeteges hangulatú táncházzal zárult.

NÉPMESE NAPJA

Diákjaink a meseszereplők bőrébenAz iskola tanulói érdeklődve fi gyelik az előadást

A népi hagyományban ősszel több jeles időpontot is 
számon tartanak. Ez az időszak a termény betakarításának, 
az állatok behajtásának ideje: 

Szeptember 1.

Egyed napja, őszkezdő nap. (Szent Egyed remete a VIII. 
században élt Provence-ban.) Sok helyütt ekkor kezdték 
meg a búza és a rozs vetését, mert azt tartották, akkor bő 
termésre számíthatnak. Erdélyben ezen a napon állnak 
szolgálatba a pásztorok. Azokat a disznókat, amelyeket 
karácsony táján akartak levágni e naptól hízóra fogták. 
Ha esett az eső Egyed napján, esős őszre számítottak, 
ellenkező esetben szárazra.

Szeptember 8.
Kisasszony napja, Szűz Mária születésének napja. 

Magyarországon kedvelt búcsúnap. A hívő asszonyok 

kimentek a szabadba napfelkeltét várni. Úgy tartották, 
aki arra érdemes, a felkelő napban megláthatja Máriát. 
Bizonyos vidékeken ekkor kezdték el vetni a gabonát, 
melyet kisasszony napjára virradóra kitettek a szabadba, 
hogy a harmat érje, "az Úristen szentelje meg". 

Mint a paraszti gazdasági élet fontos napja, sokfelé a 
cselédek szolgálatba állásának napja is volt. A dió leverését 
a fáról is ekkor kezdték. Szép elnevezése: Fecskehajtó 
Kisasszony napja arra utal, hogy ettől a naptól kezdve 
keltek útra a költöző madarak.

Szeptember 21.

Máté apostol és evangélista napja. Egyes vidékeken 
Máté hetében vetették a gabonát. A vetés a férfi ak 
munkája volt, melyhez különféle rituálék kötődnek. A 
vetőmagot megszentelték, a férfi ak megmosták a lábukat, 

TERMÉNYÜNNEP AZ ÁPRILY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
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tiszta ruhába öltöztek, így mentek ki a földekre. Egyes 
vidékeken a magvető a nyelve alá három búzaszemet 
tett, és a művelet közben nem volt szabad beszélnie. 
Miután a vetést elvégezték,a vetőabroszt (ami gyakorta a 
karácsonyi abrosz) a magasba dobták, hogy nagyra nőjőn 
a gabona. 

Szeptember 29.
Szent Mihály arkangyal ünnepe. A hagyomány szerint 

Mihály a túlvilágra költöző lelkek kisérője, ő ítéli meg 
az emberek cselekedeteit az Utolsó Ítéletkor. Általában 
kezében karddal és mérleggel ábrázolják. 

Ez a nap volt az ún. kisfarsang időszakának kezdőnapja, 
azaz a lakodalmak ideje, mely egészen Katalin napig 
tartott (november 25.).

Gyakorlatilag az időjárás hidegre, téliesre fordulását 
hozta Mihály napja. Egy göcseji mondás szerint "Szent 
Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet." Ezután már 
tilos volt az ágyneműt a szabadban szellőztetni. Úgy 
tartották ekkor szűnik meg a legelőn a fű növekedése. Az 
állatok viselkedéséből a téli időjárásra következtettek. Ha 
a juhok szorosan egymás mellé feküdtek, hosszú kemény 
télre számítottak. A halászó vidékeken úgy tartották a 
halak ekkor a víz mélyére (az iszapba) húzódnak. 

A gazdasági év szempontjából jelentős nap, eddig 
legeltették a réten a Szent Györgykor kihajtott marhákat. 
Csíkban a pásztorok ekkor térnek vissza a havasokról, a 
jószágokat ezután a gazda gondjaira bízzák. A juhászok 
is ekkor kapják meg a bérüket, és általánosan ez a nap 

a szegődtetés napja, azaz a cselédek ekkor költöznek új 
gazdához.

Iskolánkban szeptember 24-én, pénteken a régi 
szokásokra emlékezve termény ünnepet tartottunk. Az 
alsós diákok a délutánt négy helyszínen töltötték, ahol 
a tanítók vezetésével izgalmas programokban vehettek 
részt. 

Interaktív mesejátékot tartottunk az egyik teremben, 
a mese szereplői a gyerekek voltak, szőlőt műveltek, a 
csőszök őrizték, s a titokzatos aranyszőrű ménes éjjelente 
elvitte a termést. Ügyesebbnél ügyesebb vándorlegények 
s leányok zabolázták meg az éhes lovakat.

Tovább vándorolva termény képeket készítettek 
lencséből, sárgaborsóból, mákból, és még számtalan féle 
kis magocskából. Készültek torta képek, virágok, szabad 
utat kapott a kreativitás.

A következő helyszínen kukoricacsövek várták a 
gyerekeket, csuhé babákat kötöztek raffi  ával. Akinek 
kedve volt, morzsolhatott is a szemekből.

A mulatság sem maradhatott ki a programból, a 
művészeti teremben néptánc és népdal foglalkozáson 
vettek részt az osztályok, s egy népi játékot is tanultak.

 Aki az összes termet végigjárta, egy ládákból összeállított 
termény lépegetőn sétálhatott végig.

A gyerekek jókedvűen, élményekkel telve indultak haza 
a hétvégi pihenőre.

Az iskolakezdés öröme után visszazökkentünk az 
őszi hétköznapokba, ami egy erdei iskola esetében 
természetesen mégsem lehet teljesen hétköznapi, hiszen 
az őszi erdő teljes pompájában vesz körbe bennünket 
minden nap. 

Aki ismeri iskolánkat, tudhatja, hogy nálunk az ötből 
egyik napon projektfoglalkozáson vehetnek részt a 
gyerekek: heti váltásban művészeti és drámafoglalkozáson 
a Kanyar-Go Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak 
jóvoltából vagy az iskolánk projektfelelőseinek 
kíséretében kirándulnak, lovagolnak, íjászkodnak 
(télen síelnek). Ősszel olyan tematikus foglalkozások is 
bekerültek osztályaink hétköznapjaiba, mint a szüret, 
illetve a szőlőpréselés vagy a szentendrei Skanzen 
meglátogatása.

Ha érdeklődik iskolánk iránt, tájékoztató alkalmainkon 
bejárhatja a helyszínt és felteheti kérdéseit az alábbi 
időpontok bármelyikén:

• 2021. november 10. 16:30
• 2021. december 15 16:30
• 2022. január 19. 16:30

• 2022. február 16. 16:30

A tájékoztató délutánok alatt gyermekfoglalkozásokat is 
tartunk. A részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni az 
info@apatkutisuli.hu email-címen lehet!

AZ APÁTKÚTI ERDEI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
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KIKIÁLTÓ

SZEPTEMBERI PROGRAMKAVALKÁD A MÁTYÁS KIRÁLY MÚZEUMBAN

Szeptember beköszöntével a nyár hagyományosan véget 
ér, azonban a kulturális és szórakoztató rendezvények 
szezonja még nem zárul le. Ebben a hónapban szinte 
minden héten kiemelkedően gazdag programkínálat 
várta a Mátyás Király Múzeumba látogató vendégeket. 
Ezek részben a múzeum szervezésében valósultak meg, 
részben pedig az intézmény helyet és infrastruktúrát 
biztosított egyéb produkciók, események sikeres 
megrendezéséhez.

Szeptember 2-án este az erdélyi Szentegyházi 
Gyermekfi lharmónia (becenevén a Fili) adott ünnepi 
koncertet a királyi palota fogadóudvarán, nyári 
hangversenykörútjának utolsó állomásán. A 100 fős kórus 
és az őket kísérő 50 fős zenekar fellépése a történelmi 
háttér előtt felemelő élményt nyújtott.     

A már hagyományosan országszerte megrendezett 
Kulturális Örökség Napjai programsorozat részeként 
került sor Visegrádon szeptember 18-án délelőtt a Sibrik-
dombon fekvő késő római erőd és Árpád-kori ispánsági 
vár legújabb kutatási eredményeinek ismertetésére. A 
helyszíni szakvezetést és beszámolót az ásatásokat évek 
óta vezető Boruzs Katalin, a múzeum régésze tartotta. 
A szép számú érdeklődőt vonzó eseményen a látogatók 
megtekinthették az erőd délnyugati sarkában feltárt, 
egykor nagy kváderkövekből, a 11-12. században épített 
falszakaszokat, valamint a római kori saroktorony 
alapozását, amelyre a középkorban egy másik tornyot 
építettek; ez utóbbinak idén a kapunyílása is előkerült. 
Az egyéb objektumok (kemence, talpgerendás ház 
maradványai, stb.) mellett az előkerült gazdag leletanyag 
(edénytöredékek, orsógombok, pénzérmék, bélyeges 
téglák, vas tárgyak stb.) is különös érdeklődésre tartottak 
számot. A program végén lehetőség nyílt a közelben álló 
kora Árpád-kori esperesi templom megtekintésére is, 
rövid tárlatvezetés keretében. 

Ugyancsak szeptember 18-án délután 17 órától vette 
kezdetét a királyi palota tornapályáján a Soproni Sándor 
Egyesület rendezvénye a 2021. évi Quadriburgium-
játékok. A 2007 óta működő egyesület évről-évre 
színvonalas programokkal igyekszik feleleveníteni a római 
kor időszakának mindennapi életét és kultúráját, valamint 
a lehető legteljesebben megismertetni a közönséggel a 
visegrádi római épített és régészeti örökséget. Az idén 
merőben új helyszínen, igen jelentős számú érdeklődő 
jelenlétében megrendezett Quadriburgium-játékok 

során fő műsorszámként a barbárok elrabolták a császár 
lányát, de végül minden jóra fordult. A gladiátorok 
és legionáriusok harci-és fegyverbemutatói mellett 
sor került kézműves foglalkozásokra, megismerhetők 
voltak egyes ókori játékok, a korabeli pénzverés fogásai. 
Külön tablókiállítás mutatta be a Dunakanyar római 
korának emlékeit és kutatási eredményeit. Az egykori 
gasztronómia mindenki számára  étel-és italkóstolás 
segítségével volt tanulmányozható és érzékelhető. Egyfajta 
„időhurokként” maga Mátyás, a reneszánsz király is 
megszemlélte a gladiátorok bemutatóját, szellemesen 
feloldva az eljátszott időszak és a történelmi háttér 
közti, első pillantásra furcsának tűnő ellentmondást. A 
rendezvényen a Familia Gladiatoria, a Legio II. Adiutrix 
és Legio Leonum hagyományőrző csoportok, valamint 
a Soproni Sándor Egyesület tagjai vendégművészekkel 
kiegészülve gondoskodtak a római kor hangulatának 
méltó megidézéséről.     

Szeptember 25-én Mátyás Király Múzeum és lelkes 
hagyományőrzők több csapata is rendhagyó történelmi 
élménnyel készült a királyi palotába látogatóknak. 
A „Szent Mihály napi élő múzeum” keretében 
a megszokott múzeumi környezet a történelmi 
újrajátszók közreműködésével egy teljes napra életre 
kelt és bepillantást engedett a 14-15. századi emberek 
hétköznapjaiba. Számos kézműves mesterség elevenedett 
meg korhű köntösben, hozzáértők segítségével és helyet 
kaptak a palettán olyan speciális karakterek is, mint 
például a korabeli seborvos, pénzverő vagy éppen a fűszer-
és ereklyekereskedő. A palota termeiben előkelő hölgyek 
és urak a korabeli mindennapi életről és szokásokról 
meséltek, a csepűrágók és zenészek pedig élettel töltötték 
meg a folyosókat, lakosztályokat és az udvar tágas tereit. 
A középkori fegyverek és páncélok iránt érdeklődők sem 
maradnak látnivaló nélkül, hiszen ebben a témában is 
több tematikus bemutatót lehetett megtekinteni.

Szeptember 25-én 18 óra után kezdődött el a Szent 
Mihály éjjeléhez kapcsolódó exkluzív program, „Szikra 
pattan, olthatatlan” címmel. A SAGA Középkori Európai 
Harcművészetek Iskolája és a Mátyás Király Múzeum 
munkatársai ezúttal a középkori hitvilágot, a mágiát, a 
mindenkori mitikus gonosszal való kapcsolatot állították 
az események középpontjába. Az esti tárlatvezetést 
követően részben korabeli források alapján összeállított 
jelenetsort, egy összefüggéseiben is értelmezhető 



2021. NOVEMBER

22

történetet nézhettek végig a látogatók a királyi palota 
kápolnateraszán, tornapályáján és fogadóudvarán. Ezen 
az éjszakán Szent Mihály arkangyalra emlékeztünk, aki a 
Biblia és a kereszténység megingathatatlan alakja: ő volt 
az, aki átdöft e Lucifert és letaszította a földre. A gonosszal 
folytatott harcának emléke a középkorban is rendre 
visszatért névnapján és ennek szellemében elevenedett 
meg a középkori hit, mágia és boszorkányüldözés világa 
valós történelmi személyek segítségével. Így feltűnt 
Marchiai Jakab, ferences szerzetes, inkvizítor és pápai 
legátus, vagy Rozgonyi István udvari lovag, ispán, királyi 
várnagy is. Mellettük természetesen kitalált karakterek 
is megjelentek, így a közönség megismerkedhetett 
többek között Trevisói Bernát alkimistával, Eliana 
jósnővel, Balzsammal, a boszorkánnyal és Hangával 

a tanítványával, valamint Astrugon de Carcassona 
feketemágussal és démonidézővel, valamint ez utóbbiak 
kárhozatos  praktikáival. Az eseményeket ismeretterjesztő 
előadások színesítették, amelyek központi témája a  
mágia, varázslás és boszorkányság voltak, így illusztrálva 
ezek  középkori társadalomban betöltött szerepét és 
jelentőségét, felelevenítve a kapcsolódó hiedelmeket és 
szokásokat.   A máglyagyújtással záruló eseménysorozat 
az éjszakába nyúlóan, 22 óra után ért véget. A szereplők 
ruházatukkal, felszerelésükkel és a használt nyelvezettel 
újra az élő középkort hozták el Szent Mihály éjjelén a 
visegrádi királyi palotába.

Kováts István
régész

Szent Mihály éjszakája a múzeumban Fotó: Kovács Olivér
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Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 
a "Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény alapján 

pályázatot hirdet

KÖNYVTÁROS 
munkakör betöltésére. 

Az alkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű alkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
2025 Visegrád, Széchenyi utca 11. 

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

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

irányadók. 

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetem, 
• Középfokú nyelvvizsga, 
• Elvárt kompetenciák: 
• Jó szintű kommunikációs készség, 

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

másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2022. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 10. 
A pályázattal kapcsolatosan további információt Mikesy Tamás tud adni a 06-30/210-8580-as telefonszámon, vagy a 

mikesytamas@gmail.com levelezési címen.

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15. 
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A VISEGRÁDI HÍREK SZERKESZTŐBIZOTTSÁGÁNAK FELHÍVÁSA

Kedves Cikkírók! Kedves Olvasóink!

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy ismét egyre több írás 
érkezik be szerkesztőségünkbe a leadási határidő 
után, ami minden hónap 15. napja. A „problémát,” és 
számunkra a nehézséget az okozza, hogy senkit nem 
szeretnénk megbántani azzal, hogy az általa küldött – 
értékes, és minden bizonnyal érdekes – írást nem közöljük 
le. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy nem véletlenül van 
megadva az a határidő, ameddig beküldhetők az írások a 
következő lapszámba. Ezen a ponton érdemes felidézni 
azt a folyamatot, amelynek a végén olvasóink kezükbe 
vehetik az újságot:

1. Beérkeznek az írások és a fotók az e-mail címünkre.

2. Ezeket rovatok szerint mappákba rendezzük.

3. Megtartjuk a szerkesztőségi ülést, aminek keretében 
felépítjük, hogy az írások hol és milyen sorrendben 
jelenjenek meg az újságban.

4. A „csomagot” átadjuk a tördelőnek. A laptükör 
elkészítésére, a szövegek betördelésére, a fotóanyagok 
méretarányos elhelyezésére, valamint a teljes lap 
anyagának nyomdakésszé alakítására 6 nap áll a tördelő 
rendelkezésére.

5. A szerkesztőség 24 órán belül átnézi és véleményezi 
ezt. Eddigi tapasztalataink alapján, minden alkalommal 
érkezik valamelyik szerkesztőségi tag részéről módosítási 
kérelem akár a szöveges részekhez, akár a fényképek 
elhelyezésének, méretének változtatása vonatkozásában.

6. Észrevételeinket továbbítjuk a tördelőnek, aki ezeket 
fi gyelembe véve elkészíti az újság második olvasatát. 

7. Amennyiben mindent rendben találunk, a tördelő 
elküldi az újságot a nyomdának, amelynek három nap áll 
rendelkezésére, hogy kinyomtassa 850 példányban.

8. Amikor megérkezik az újság Visegrádra, két nap alatt 
kerül be az összes postaládába.

A fent leírt folyamat bemutatásával szerettük volna 
érzékeltetni, hogy akár néhány óra is befolyásolhatja, 
hogy mikor vehetik kezükbe az olvasók a Visegrádi Hírek 
aktuális számát. Éppen ezért arra kérünk mindenkit, 
aki írást szeretne az újságban megjelentetni, tartsa be 
a leadási határidőt! 

Együttműködésüket köszönjük!

a Visegrádi Hírek szerkesztői

Fotó: Gábor GyulaHajnal
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REFLEKTOR

SÖRFŐZÉS VISEGRÁDON
/Beszélgetés Abonyi Balázs kezdő sörfőzővel/

Sörfőző műhely megnyitását tervezed a jövőben, 
mégpedig az egykori „Tilcsi” kocsma helyén. Mitől 
lesz egy sör „Visegrádi”?

Abonyi Balázs: Elsősorban attól, hogy Visegrádon fogom 
főzni, illetve mindenképpen szeretném, ha visegrádi 
alapanyagokat tudnék felhasználni az itt készülő sörhöz. 
Már elkezdtem a komlótermesztést is Visegrádon, ami 
ráadásul sváb nemes komló. A most kapható sörömben 
– ami már az én receptem, de még nem itt főtt ki – is 
van már ez a fajta nemes komló, de még nem Visegrádon 
termett. Azt tervezem, hogy jövőre teljes egészében az itt 
termesztett komlót fogom felhasználni.

És a „hely szelleme”?  

Abonyi Balázs: Igen, ez a harmadik tényező, ugyanis én 
Visegrádon születtem, ráadásul vendéglátós családban. 
Igaz nagyapám borászkodott, de ő is ezzel foglalkozott. 
Úgy alakult, hogy sikerült a sörfőzőm kialakításához 
kibérelnem az egykori „Tilcsi” kocsmát, ami egykor 
a családomé volt, a nagyszüleim vitték. Ez a hely egy 
igazi közösségi pont volt a város életében. Én magam 
is ott éltem, a kocsma mögötti házban 5 éves koromig. 
„Tilcsi néni” – ez a Matild névből ered – volt az én 
dédnagyanyám.

Hogyan lettél sörfőző?

Abonyi Balázs: Mindig is sörkedvelő voltam és 
érdekeltek az új sörök. Amikor Németországban, vagy 
bárhol jártam, mindig azt kerestem, hogy hol lehet 
helyi sört kóstolni. Tavaly nyáron egy barátom Svájcból 
küldött nekem egy képet az ottani helyi sörfőzőről. 
Akkor gondoltam először arra, hogy miért ne lehetne 
Visegrádnak is helyi söre. Körülnéztem a környéken és 
láttam, hogy errefelé sehol nincs sörfőzde, Budapesten 
van legközelebb. Akkor családommal már terveztük, 
hogy hazaköltözünk Visegrádra, így meg is született az 
ötlet.

Összeszedtem, hogy mi minden kell a sörfőzéshez, 
bújtam a szakkönyveket, elkezdtem az ehhez szükséges 
tanulmányokat, vettem egy saját főzőt és elkezdtem 
próbálkozni. Többféle receptet is kipróbáltam, majd 
elkezdtem velük kísérletezni, kicsit változtattam rajtuk, 
kipróbáltam új dolgokat. Mostanra jutottam el odáig, 

hogy már van 4 féle söröm. Ezeknek a recepteknek 
a tökéletesítésében segített egy nagy tapasztalattal 
rendelkező ismerősöm, illetve a receptek szerint ezt a 
sört ott is főzettem ki náluk, az ő sörfőzdéjükben. 

Egyelőre 4 féle söröd van, szeretnéd ezt bővíteni?

Abonyi Balázs: Igen, természetesen tervezek többfélét 
is. Kipróbáltam már olyan recepteket is, amik nem 
„tömegsörök”, például ilyen a barna búzasör, amit 
nyilván nem lehet olyan mennyiségben csapra verni, 
mint a kevésbé ínyenc fajtákat, ezért ezeket palackos 
kiszerelésben, kisebb mennyiségben gondoltam 
elkészíteni. De ilyen lehet például egy „karácsonyi sör”, 
vagy „málnás sör”, vagy bármilyen más szezonális sör.

Az október második hétvégéjén megrendezett 
sörfesztiválon jelentél meg először a söröddel, ami 
a saját recepted, de még nem a visegrádi üzemben 
készült. 

Abonyi Balázs: Igen, mert egy ilyen üzem berendezése 
igen komoly munka, ráadásul egy csomó előírásnak 
is meg kell felelni. Természetesen már elkezdtem ezt a 
munkát, de még hosszú az út a végéig. Jó lenne, ha jövőre 
már itt főzhetném a sört a fesztiválra, de azért ehhez 
nagyon sok mindennek teljesülnie kell.

Tulajdonképpen így indult az idei sörfesztivál gondolata 
is. Az rendben van, hogy főzök otthon 20 liter sört és mi 
megisszuk, nekünk nyilván ízlik, de jó lenne tudni, hogy 
mások mit gondolnak erről. A minimum tétel, amit le 
lehetett főzetni, az kb. 750 liter, a receptek megvoltak, 
így hát belevágtam. Megkerestem Scheili Palit, mert 
tudtam, hogy tavaly és tavalyelőtt ők szerveztek októberi 
sörfesztivált. Aztán jöttek az ötletek és végül „kinőtte 
magát” a dolog és egy két napos fesztivál lett belőle. 
Létrejött egy szervezőbrigád, mindenki odatette magát. 
Nagyon jó volt megtapasztalni az összefogást és azt, hogy 
milyen sokan magukénak érezték ezt a rendezvényt és 
ajánlották fel segítségüket. 

Milyenek voltak a visszajelzések?

Abonyi Balázs: Meglepően csak pozitív visszajelzést 
kaptam nem csak a sörről, hanem az egész rendezvényről 
is. Őszintén megmondom, nem számítottam arra, hogy 
ilyen sokan eljönnek. Azt hiszem, hogy nagy igény van az 
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ilyen programokra. Ahol a gyerekek is el tudják magukat 
foglalni, van zene, jókat lehet beszélgetni, lehet lazulni és 
persze jó sört inni.

Vannak már jól bejáratott rendezvények Visegrádon, 
amik követendő példák! Most itt van ez a sörfesztivál is, 
ami tulajdonképpen egy piaci rést tölt be, ez látszott a 
résztvevők számán is.

Hány liter sör fogyott el?

Abonyi Balázs: Több, mint 900 liter! (Hűha: a szerk.)

A nagy része ráadásul majdnem az első napon, mert 
vasárnap a rossz idő miatt azért jóval kevesebben voltak. 

Hol lehet majd hozzájutni a sörödhöz?

Abonyi Balázs: Kereskedelmi forgalomban, 
vendéglátóipari egységekben, de tervezem, hogy a 
szállodák is forgalmazhatnák, mint helyi terméket.

Vendéglátóipari egységet én nem szeretnék üzemeltetni. 
Azt szeretném, ha lenne egy sörfőzdém és legfeljebb egy 
nagy asztal, ahol bemutatókat, kóstolókat lehet majd 
tartani. Természetesen palackos kiszerelésben, illetve 
elvitelre üvegben lehet majd sört kapni.

A magam részéről – mint bevallottan nagy sörbarát 
– sok sikert kívánok neked és várjuk a helyben főzött 
sört is!

Lejegyezte: Gerstmayer Bea

Fotó: Greguss TamásKomló a vár alatt
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ÖKO-AGORA

AZ ERDŐ NEM FÁK ÖSSZESSÉGE, HANEM ÖKOLÓGIAI RENDSZER

A vadon élő állatok az erdei ökoszisztéma 
nélkülözhetetlen szereplői. A Pilisi Parkerdő az Állatok 
világnapja alkalmából arra hívja fel a fi gyelmet, hogy 
a természetközeli erdőgazdálkodás eredményeként 
kialakult élőhelyi sokszínűséggel biztosítja az erdei 
fauna számára a kedvező életfeltételeket és egyúttal 
azt, hogy az így kezelt erdők biodiverzitása, a 
klímaváltozás hatásaival szembeni ellenállóképessége 
növekedjen és tartósan fennmaradjon. 

A fekete gólya 2014-es megjelenése és rendszeres 
visszatérése Visegrád környékére csakúgy, mint a rétisas 
fészekrakása Pilismarót közelében, világos bizonyíték 
arra, hogy Pilisi Parkerdő területe a természetközeli 
erdőgazdálkodás eredményeként kedvező élőhely a 
fokozottan védett fajok számára is. 

Az erdőgazdaság által kezelt erdők számos állatfajnak 
adnak újra otthont: a Budai-hegységben néhány éve feltűnt 
a vadmacska, a Pilisi Parkerdőben gazdag denevérfauna 
él, a Visegrádi-hegységben és a Pilisben megtelepedet 
a mocsári teknős. A vizes élőhelyek védelmét szolgáló 
program a Pilisben és Visegrádi-hegységben található, 
több mint 100 erdei kistó rehabilitációjával nem csak a 
klímvadélemben fontos vízvisszatartást segíti, hanem 
az itteni gazdag állatviláguk fennmaradását is, hiszen 
ezek a vizes élőhelyek a fekete gólya táplálékát jelentő 
kétéltűek, valamint a hüllők kedvelt lakóhelyei. Az erdő 
védelmét, az ökológiai rendszer egyensúlyát segítik a 
Pilisi Parkerdő Zrt. madárvédelmi programja keretében 
létesített, különböző méretű és elhelyezésű odukat 
tartalmazó telepek, amelyek a rágcsálókra vadászó 
bagolyfélék mellett a hernyókat, rovarokat pusztító 

énekesmadaraknak, de mókusoknak, fokozottan védett 
peléknek, sőt, poszméheknek is lakóhelyet nyújtanak.

„Az elmúlt évtizedekben úgy alakítottuk át az erdők 
kezelését, hogy az erdőállományok szerkezete minél 
természetközelibb legyen, táji léptékben biztosítsuk a 
biodiverzitást. A Pilis és a Visegrádi-hegység erdeinek közel 

18 százalékát kivontuk az aktív faanyag-termelésből, így 
idővel másodlagos őserdővé alakulnak. A Pilisi Parkerdőben 
található Magyarország legnagyobb örökerdő-üzemmódú 
területe, közel 8000 hektár, amelynek állományszerkezete 
szintén az őserdőkéhez hasonlóvá válik. 

Az így létrejött élőhelyi sokszínűség az alapja és feltétele 
a változatos fauna kialakulásának, amely az erdők 
fennmaradásához, tartós ökológiai egyensúlyához járul 
hozzá” – mondta Dr. Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő 
vezérigazgató-helyettese a világnap kapcsán.

Az élőhelyek és az élővilág védelmét az erdőlátogatók 
is segíthetik: ha kirándulásaik során nem térnek le a 
kijelölt turista-útvonalakról, kutyájukat – amennyiben 
négylábú barátjukkal érkeznek – pórázon vezetik, 
és persze nem hagynak szemetet maguk után, akkor 
a nem zavarják meg a vad és az erdő nyugalmát, 
életmódját. Az erdőben ugyanis nem mi, emberek, 
hanem a vadon élő növény és állatfajok sokasága van 
otthon. Ha tiszteljük az erdőt, sem tudatosan, sem 
önszántunkon kívül nem teszünk kárt benne és szívesen 
látott, jó vendégei leszünk.  

Bővebb információ:
Pilisi Parkerdő Zrt.

sajto@pprt.hu

Fekete gólya Fótó: Pilisi Parkerdő

Rétisas Fótó: Morvai Szilárd



2021. NOVEMBER

28

VADMACSKA FAJMEGŐRZÉSI PROGRAM: 
MÁR MŰKÖDNEK A VADFIGYELŐ KAMERÁK

 A folyamatosan működő vadfi gyelő kamerák 
kihelyezésével megkezdődött a Budakeszi Vadaspark, 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Pilisi 
Parkerdő szakmai együttműködésében létrejött 
Vadmacska Fajmegőrzési Program gyakorlati 
megvalósítása. A rejtőzködő életmódot élő 
kisragadozó a korábban már ismert előfordulási 
helyeken túl felbukkant a főváros környéki, 
leglátogatottabb erdőkben is, ezért a program 
kiemelt fi gyelmet fordít a Pilisi Parkerdő területén 
élő vadmacska-populáció élőhelyeinek, szaporodási 
feltételeinek és génállományának részletes vizsgálatára 
és monitorozására. 

A vadmacska (Felis silvestris) Európában, Ázsiában és 
Afrikában is jelen lévő faj, a Kárpát-medencében és a 
hazai erdőkben az európai vadmacska alfaj (Felis silvestris 
silvestris) éli rejtőzködő életét. 

Bár a vadmacska állomány hazai nagyságát vizsgáló 
legelső, 1987-es felmérés óta az állat elterjedésében 
csökkenést fi gyeltek meg, a faj néhány egyede 
felbukkant a Budai-hegység erdeiben, amely 
arra enged következtetni, hogy a Pilisi Parkerdő 
nagy látogatottságú területén is élhetnek fajtiszta 
vadmacskák, tehát megvalósítható az ember és a 
vadmacska együttélése.

A Budakeszi Vadaspark, a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság és a Pilisi Parkerdő Zrt.  2021 márciusában 
együttműködési megállapodást kötött, amellyel elindult 
a Vadmacska Fajmegőrzési Program. A partnerség célja 
a főváros közelében, a Pilisben, a Budai-hegyekben 
és Visegrádi-hegységben élő, genetikailag tisztavérű 
vadmacskák és a hibridek arányának megismerése, 

élőhelyük és viselkedésük pontos feltérképezése, hosszú 
távon pedig a fajmegőrzés.

Dr. Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő vezérigazgató-
helyettese a program első szakmai lépése kapcsán elmondta: 
a Pilisi Parkerdő által kezelt erdőkben a természetközeli 
erdőgazdálkodással létrejött élőhelyi sokszínűség 
kifejezetten kedvező az erdei ökoszisztémában fontos 
szerepet betöltő vadmacskának. A megfelelő körülmények 
pozitív hatását azonban rontja a jelentős mértékű 
hibridizáció – a vad- és a házimacska keveredése – amely 
jelenleg a legnagyobb veszély a faj fennmaradására. 

A Vadmacska Fajmegőrzési Program keretében 
szakemberek idén ősszel kihelyezett vadkamerák 
segítségével vizsgálják a Pilisben, a Visegrádi-
hegységben és a Budai-hegyekben élő vadmacska 
populáció nagyságát és a hibridizáció mértékét. A 
vadmacskák jelenlétének igazolásán túl a program első 
lépései közé tartozik a genetikai vizsgálathoz szükséges 
minták gyűjtése is. 

Dr. Hegyi Zoltán, a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság természetvédelmi őre felhívta a fi gyelmet 
arra, hogy a vadmacska Európa egyik legkevésbé ismert és 
legveszélyeztetettebb ragadozója, amely Magyarországon 
1974 óta védett. A korábbi kutatások alapján a vadmacska-
élőhelyek száma viszonylag alacsony Magyarországon: az 
Északi- és a Dunántúli-középhegység középső részei, Belső-
Somogy, a Dráva ártéri erdős területei, a Körösök vidéke és 
a Tisza ártéri területei, így a kutatás egyik fő kérdése, hogy 
a közelmúlt észlelései alapján a Pilisben, a Visegrádi és a 
Budai-hegységben igazolható-e a faj jelenléte. 

Szabó Péter, a Budakeszi Vadaspark igazgatója kiemelte: 
az erdőgazdálkodó Pilisi Parkerdő, a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság és a szemléletformálással, az erdő őshonos 
állatainak bemutatásával foglalkozó Budakeszi Vadaspark 
összefogása és együttműködése egy faj fennmaradása 
érdekében úttörő kezdeményezés, mert a három szervezet 
együttműködésével rendelkezésre áll a téma minden 
területét átfogó tudásbázis. 

A fajmegőrzés alapfeltételeinek vizsgálatát követően sor 
kerülhet a zárt térben, de természetközeli élőhelyen nevelt, 
genetikailag fajtiszta vadmacskák visszavadítására is a 
Belső-Pilis területén, a vadon élő állomány gyarapítása és 
a hazai élővilág sokszínűségének megtartása érdekében.

További információ:
sajto@bkvp.hu

Szilveszter, a Budakeszi Vadaspark 
vadmacskája

Fotó: Pilisi Parkerdő
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Tisztelettel hívunk mindenkit 
 

2021. november 12-én, pénteken 18 órára  
a művelődési házba 

 

 Zolcer János 
Gorbacsov titkai 

című könyvének bemutatójára 
 

A szerzőt sok évtizedes barátság fűzi Gorbacsovhoz, így na-
gyon személyes, de mégis objektív képet mutat nemcsak 
arról, hogy hogyan lett egy parasztgyerekből a Kreml ura, 
hanem arról is, hogy valójában milyen ember is Gorbacsov. 

 

Szeretettel várunk mindenkit! 
 

 
 

Szeretettel hívunk mindenkit 
 

2021. november 19-én, pénteken 17 órára  
a művelődési házba 

 

 „Képek egy kapcsolat történetéből 
Parajd - Visegrád 1990-2020 

Mezei Anna emlékére” 
című kiállításának megnyitójára. 

 

A kiállítást megnyitja 
Deák-Sárosi László költő, filmesztéta 

 

Szeretettel várunk mindenkit! 
 

A kiállítás 2022. január 10-ig tekinthető meg. 
 

 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szokásos péntek esti előadása 

2021. november 26-án pénteken 18 órakor lesz 
a könyvtárban 

 

Ezen alkalommal 
A soproni népszavazás 

címmel 
 

Anka László 
történész, 

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 
tart vetített képes előadást 

 

A program ingyenes! 
 

 

 

Szeretettel várjuk a játszani vágyókat 
 

2021. november 27-én 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! 
 

 
 

Romhányi 100 
Szeretettel hívunk mindenkit 

 

2021. november 28-án, vasárnap 18 órára  
a Moziba 

 

Romhányi József születésének 
100. évfordulója tiszteletére összeállított 

verses-zenés irodalmi összeállítás bemutatójára. 
 

Fellépnek: 
Baltringer Márton, Gróf Boglárka, Muckstadt Szabina, 
Paulusz József, Pauluszné Tóth Anna, Szilágyi Gábor 

 

A belépés ingyenes, a jókedv garantált! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 
 

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 

 
 

Mindenkit szeretettel várunk!  
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!  

 
 

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, figyeljék és tartsák be az aktuális előírásokat! 
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OLVASS, HOGY LÁSS

ÚJ KÖNYV VISEGRÁD RÓMAI EMLÉKEIRŐL

Sokszor gondolhatjuk, 
hogy mennyi mindent 

tudunk már városunk 
múltjáról, és mégis mennyi 
mindent nem ismerünk 
még. A történelmi tájak 
öröksége kimeríthetetlen, 
és Visegrád többezer éves 
históriája is megannyi 
felfedezni való rejtelmet 
tartogat. Hiszen bármerre 
indulunk a környéken, 
történelmi emlékeket 

találunk, ahogy a Duna mentén szintén a hajdani Limes 
vonalát követjük, járjunk akár a gizellamajori erőd 
felé, a lepencei és kőbányai őrtornyok mellett, a Sibrik-
dombi erődön keresztül egészen a szentgyörgypusztai 
őrtoronyig.

Visegrád eme évezredes római örökségét évtizedek óta 
kutatják a Mátyás Király Múzeum régészei, akik számos 
szakmai és ismeretterjesztő kiadványban mutatták be 
már eredményeiket. Hogy csak a közelmúltból említsek 
néhányat közülük, jó tíz évvel ezelőtt például Visegrád 
római kori emlékei címmel Gróf Péter és Gróh Dániel írt 
összefoglaló és olvasmányos vezetőt, melyben a római 
limes Világörökségre jelölt magyarországi helyszíneinek 
részeként mutatták be a környék emlékhelyeit. Vagy 
az Altum Castrum sorozatban tizenöt évvel ezelőtt 
jelent meg ugyancsak Gróf Péter és Gróh Dániel 
könyve, a Visegrád római emlékei, ami az őrtornyok 
mellett bemutatta a Sibrik-dombi erődöt, és részletesen 
ismertette a gizellamajori erőd ásatásainak eredményei. 

Most újabb könyvvel gazdagodott ez a sor, Boruzs Katalin 
jóvoltából, aki a kora és középső császárkor emlékeit 
dolgozta fel a Visegrád Régészeti Monográfi ái sorozat 
immár 7. kötetében. Idén szeptember végén, ahogy már a 
korábbi években megszokhattuk, ásatásvezető régészként 
nyílt napon is bemutatta az érdeklődők számára a Sibrik-
dombi ásatások új eredményeit. Éppen 70 éve, 1951-ben 
kezdte meg a tábor régészeti feltárását Soproni Sándor, 
és az idei már a nyolcadik ásatás volt a területen. Az első 
kutatások óta jelentősen gazdagodott a feltárt leletanyag, 
ahogy a módszerek is: ma már térinformatikai, 
talajradaros és geofi zikai felméréssel vagy akár detektoros 
keresőkkel tudnak újabb információkat megtudni az 

eltemetett időkről. Boruzs Katalin monográfi ája pedig 
nemcsak az új felfedezésekről számol be, hanem az 
eddigi feltárások alapos összefoglalását is nyújtja a terület 
teljes régészeti topográfi ájával, bőséges illusztrációkkal, 
térképekkel és leletábrázolásokkal, rajzokkal és 
számítógépes rekonstrukciókkal, ásatási és légifotókkal, 
majdnem 250 oldal terjedelemben. 

Felsorolni is nehéz, mi minden van ebben a tartalmas 
kötetben. Egy rövid történeti áttekintéssel kezdődik 
Pannónia történetéről, majd a földrajzi környezet 
bemutatása után összefoglalja a visegrádi lelőhelyek 
kutatástörténetét, de felvázolja a további vizsgálati 
lehetőségeket is. Az első régészeti lelőhelyet ismertető 
fejezet a gizellamajori erőd leletanyagáról szól, az ott 
talált kerámiák, fémtárgyak, téglák és kőfaragványok 
bemutatásával. A második a lepencei őrtorony 
környékének tárgyi emlékeit és a feltárt település 
építményeit veszi sorra egészen a korabeli háztartási 
hulladékok számbavételéig. A temető leletei alapján 
összegzi a temetkezési módokat és szokásokat, de 
olvashatunk az elvégzett embertani vizsgálatokról is. 
A kőbányai kutatások eredményei külön fejezetben 
szerepelnek a lakógödörtől a Pannóniai bevonatos 
kerámiákon és a szépségápolási tárgyakon át egészen 
a fegyverekig. Újabb fejezetekben szerepelnek a 
Városközpont ásatásairól, az alsóvár környékéről, a 
Sibrik-dombról, a Várkertből, a Kisvillámról előkerült, 
valamint a Dunai leletek. A könyvet végül angol nyelvű 
összefoglaló zárja. 

Vaskos kötet, impozáns munka, mely rengeteg 
érdekességet tartalmaz. Többek között azt is megtudhatja 
belőle a kíváncsi olvasó, hogy mi az a fenékbélyeg, hogyan 
temették el korai elődeink a megbecsültebb kutyáikat, 
miért tehettek vajon késeket a gyermeksírokba, vagy mi 
az emailos lószerszámdísz, és mikor került a Mélyépítő 
Vállalat Betongyárának Szocialista Brigádjának 
jóvoltából a Mátyás Király Múzeumba. A szerzőnek 
pedig szívből gratulálunk, és ajánljuk könyvét minden 
olvasónak, akit mélyebben is érdekelnek a római korok 
régészeti kutatásai. 

Boruzs Katalin: Visegrád kora és középső császárkori 
emlékei. Visegrád Régészeti Monográfi ái 7. Magyar 
Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum, Visegrád, 
2020.

Dobri Imre
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OLVASÓINK KÜLDTÉK

FAGONDNOK AVATÓ ÜNNEPSÉG VISEGRÁDON
„Lyautey, a nagy francia tábornok egyszer kérte a 

kertészét, hogy ültessen el egy fát. A kertész ellenezte, mert 
a fa lassan nő, és 100 évig nem fogja elérni az érett kort. A 
tábornok így válaszolt. Ez esetben nem veszíthetünk időt; 
ültesd el ma délután!” John F. Kennedy

A Tündérkertben izgatottan várakoztunk szeptember 
26-án vasárnap délután. Hármat ütött az óra, s egyszer 
csak felbukkant a távolban egy család, majd még egy és 
még egy. A szélrózsa minden irányából jöttek és jöttek az 
emberek. Perceken belül ellepte a területet több mint 40 
család.

Ahogyan a tábornok is érezte tettei súlyát, éreztük mi 
is, hogy egy különleges esemény részesei lehetünk. Igent 
mondtunk. Fagondnokok lettünk. De mit jelent ez a 
családomnak, és nekünk, Visegrádiaknak?

Több száz Tündérkert van már a Kárpát-medencében, 
amelyek célja, olyan őshonos gyümölcsfajtákat gyűjteni, 

megmenteni, szaporítani, melyeket már csak ük- vagy 
dédszüleink ismerhettek és óriási jelentőséggel bírtak. 
Ez egy örökség, amit őseink hagytak ránk, és ezt 
szeretnénk mi is tovább adni. Ugyanakkor itt nem csak 
gyümölcshagyatékról van szó. Ez sokkal több annál. 
Találkoztunk ismeretlenek és ismerősök, kicsik és 
nagyok, tősgyökeresek és „gyüttmentek”. Kötődünk most 
már egymáshoz és a Tündérkert Közösségéhez is.  Ezáltal 
megtanulunk adni és kapni, segítséget kérni és nyújtani 
is egymásnak. Már összetartozunk. 

„Mert van fa, amelyiknek a gyökere nagyon mélyen bent 
van a földben. Évszázados mélységekre bent. És ember is 
van ilyen. És sem az ilyen fát, sem az ilyen embert nem 
bánthatja nagyon a vihar. Csak megtépheti, de kidönteni 
nem bírja. Mert a gyökere benyúlik a föld szívéig éppen, s a 
föld hűséges erővel megtartja az ilyen fát s az ilyen embert.”  
Wass Albert

Schüszterlné Elek Edina

A fotókat és a montázst készítette: Papp Lajos, Papp Fotográfi a
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DUNAI KERTEK EMLÉKE (I.RÉSZ)
Nyáron örömmel fi gyeltem kertem végéből a „konténer 

iskola” leszerelését. Az elmúlt évek során valahányszor 
ránéztem, mindig a gyerekkorom jutott eszembe, 
amikor 1952-ben a Fő-utcai „Pap vendég-lőben”, majd 
a Mátyás Király úti „Tilcsi kocsmában” kezdtem a 
tanulmányaimat. Akkor még nem volt elegendő tanterem 
mind a 8 osztálynak a Rév utcában. Volt, amikor 
délutáni oktatással is kiváltották a teremszükségletet. 
Sokszor elgondolkodtam, feltehetően mit sem tudnak a 
konténerben tanulók arról az élettel teli világról, ami a 
lábuk alatt közel 2 méterrel lejjebb volt évszázadok óta. 
Visegrád helytörténete mutatja, hamar feledésbe merül, 
hogy mi volt itt száz, vagy akár ötven évvel ezelőtt, ha 
nem szólalnak meg, és nem adják át az ismereteket a még 
élő tanúk. Ezért is tartom fontosnak, hogy erről néhány 
emléket megosszak, főleg az iskolásokkal.

Az 18. század hűvös időszak volt Európa-szerte. 
Súlyos fagykárok, több éven át tartó terméspusztulás, 
és járványok nyomorították az itt lakó népeket. Sokan 
kivándorlásra kényszerültek. A német területekről még 
a Volga folyó mellé is vándoroltak. Magyarország is 
célpontja volt a megélhetést - a túlélést - keresőknek. A 
török hódoltság pusztítását követően a betelepülő német 
ajkú lakosság elvadult tájat és rommezőt talált itt. A 
szomszéd településekhez viszonyítva kevés szántóföldnek, 
legelőnek vagy kertművelésre alkalmas terület volt. 
Hihetetlen erőfeszítésekkel kellett birtokba venni a 
környező hegyoldalakat, hogy elegendő termőterülethez 
jussanak. Ha valaki már kivágott az életében egy vasta-
gabb fát és gyökereit is kiszedte a földből, el tudja képzelni, 
hogy mennyi munkát jelenthetett, akár csak néhány száz 
négyszögöles kert kialakítása a vadonból. Nem beszélve 
a környező hegyek, mint például a Fekete hegy, vagy 
a Nagyvillám írtásokkal történt birtokbavételéről. A 
Panoráma út mentén még ma is látni erre utaló elvadult 
szőlősök nyomait.

Visegrád természetföldrajzi adottságai mindig is 
speciálisak voltak. Még Balla Benjámin tanár úr 
ma-gyarázta természetjárások során, hogy a Duna 
Esztergomnál kezdődő kanyarulata Dömös után a 
visegrádi oldalon hordalékot kivető, elterítő jellegű. 
Különösen a magas vízállások idején a part mentén 
nagymennyiségű hordalék rakódik le. Ahogyan 
ma is megfi gyelhető Nagymaroson a „Szandi”, úgy 
Visegrádon is szigetek keletkeztek, amelyek egy idő után 
összeolvadtak a parttal. Még a 19. században is önálló 
szigetként mutatják a térképek a Csuka völgy és Disznó 
zug vonalában levő homokzátonyt. Sziget-földeknek 
nevezték ezt a partmenti területet. Feltehetően erre utal a 
Sziget utca és a korabeli Sziget hegy neve is.

A 18. század közepén, Karpe Mihály császári 
földmérő által készített térképen jól látható, hogy 
a falu központi része a Fő utca és a Malom-völgy 
kereszteződése volt. A mai iskola helyén mutatja a 
korábbi templom épületét. Ekkor még nem épült meg 
a mai plébániatemplom. A mai Széchényi tér hosszú 
ide-ig lápos, mocsaras („posvány”) terület határa volt. 
A Rév utcától délre Lepencéig kertek és az árvizek során 
kialakult parti öntéstalajon, sűrűn parcellázott kender- 
és káposztaföldek voltak. Északi irányban, nagyjából 

a Mária kápolnáig, a Fő-utcai telekkiosztás szerint, 80-
130m hosszú kertek tartoztak a házakhoz. Az 1838-
as nagy jegesárvíz idején a Duna elöntötte a falu alsó 
részét. A templomban is majd egyméteres magasságot 
ért el az iszapos áradat. Ezt követően a Fő-utcai házakat 
„megemelték” vályogtéglákkal 2-3 méterrel magasabbra. 
Ennek nyomai még ma is láthatók egyes házak falán. 
Az udvarokat is feltöltötték. Így néhány ház esetében a 
pincét is megszüntették. 

Mindig értéke volt Visegrádon a művelés alá vehető 
földterületnek. Egy későbbi, a 19- század végén - 
Nádler István bíró és Metzker Károly jegyző által 
hitelesített - kataszteri felmérés szerint már tagoltabb 
tulajdonosi szerkezetet mutat Visegrád bel- és 
külterülete. Több száz kert, legelő és szántóföld képezte 
a település megélhetésének mezőgazdasági alapját. 
Mára már minden megváltozott, a korabeli tulajdo-
nosok nevei eltűntek. Ennek egyik jól követhető oka 
a kommunizmus államosítási intézkedéseiben és egy 
kikényszerített, a földműveléstől elszakadt más életforma 
meghonosodásában található. 

A „Dunai-kertek” a Mária kápolnától nagyjából a mai 
Református imaházig terjedtek. 1949-50-től kezdődően 
vannak maradandó emlékeim erről a vidékről. 
A platánsor két oldalán voltak az úthoz ké-pest kb. fél 
méterrel mélyebb fekvésű, un. „Kincstári kertek”. 
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A hagyomány szerint ezekből termelték ki a 
kápolnadombot. Tovább menve a 19. század 
első felében kialakított hajóvontató útvonal 
mentén sorakoztak a gyümölcsöskertek. 
A Rév utcától a patak felé szélesebb, szabad legelőterület 
volt a kertek alatt, amit a 19. században rakpartnak is 
használtak. Itt volt a futballpálya, ahova rendszeresen 

Mojzes bácsi vezetésével tornaórára jártunk. Télen 
jégvágás céljából rávezették a patakot, amit mi gye-rekek 
alkalmi korcsolyapályának is használhattunk.

Kertünk (a térképen *-gal jelölve) a mai Mozi köz és 
a korábbi Egészség ház alatti, un. Baintner-kert között 
terült el. Dédapám az 1890-es években Frőlich Mártontól 
vette meg a házas ingatlant. Valamilyen „mechanikai” 
műhelye volt az egyik udvari melléképületben. A családi 
legendárium szerint kecskepásztor volt, aki nem sokkal 
az eladás után Újpesten vonatszerencsétlenség áldozata 
lett. A kert végében jegenyefák voltak. Ezek utódai még 
most is egy sort alkotnak a 11-es út mentén megmaradt 
kerí-tésünk lábazata mellett. A Mozi köz végében volt 
a képen látható kis híd, amely alatti árok biztosította a 
Kálvária hegy oldaláról a Zách Klára utcán keresztül 
lezúduló esővíz elvezetését. Nyári felhőszakadások során 
hatalmas mennyiségű víz tódult innen a Dunába. Ezt a 
feladatot egészen a 70-as évekig betöltötte, amitől kezdve 
lassan feltöltötték a Mozi közt a Fő utcától kezdve a mozi 
fűtési salakjával. Így alakult ki a mai helyzet, hogy az 
esővíz megreked a Fő utcában.

Édesapámmal megfi gyeltük, hogy a kertünk eredeti 
telepítése feltehetően a 19. század közepére datálható, 
amennyiben a hosszanti kerítéssel párhuzamosan, 
egymástól 8m távolságra levő négy sorban nagyon 
idős alma és körtefák álltak. Ezek törzsei 50 cm-nél is 
vastagabbak voltak. Koronájuk is 3m felett kezdődött. Ez 
a telepítés változtatás nélkül „átment” a szomszéd kertbe, 
amennyiben ott is hasonló osztásban követték egymást az 
öreg fák. Csak évtizedekkel később kaptam magyarázatot 
erre, amikor a fenti régi térképet vizsgáltam. Ott a Mozi 

köz és a Rév utca között még csak négy telek látható. 
A mi kertünk egészen a mai egészségház vonaláig tartott. 
A mozi épületéhez nem tartozott kert. A Mozi köztől a mi 
udvarunkig egy, ma is részben még álló, kb. 45m hosszú 
és 3m magas kőfal képezte a határt. Erre épült a mozi és 
mi házuk dunai homlokzata is. Az eredeti kertkapcsolat 
lejárója mai is látható az udvarunkban. Időközben 
megosztották ezt a nagy kertet, és a telkek többször is 
gazdát cse-réltek.

A Dunai-kertek egybefüggő ökoszisztémát alkottak. 
Több ezer gyümölcsfa virágzása, és a gyümölcs-
érése varázslatos volt. Madarak, rovarok, mókusok és 
macskák, bogarak, vakondok és giliszták számára nem 
volt kerítés. Minden élőlény együtt lélegzett, együtt szívta 
magába a napfényt és az esővizet. És együtt szenvedett 
az olykor kerítésmagasságot is meghaladó árvizek 
idején.  Ebben a környezetben alakult ki és mélyült el a 
természet-szeretetem, a munka és az összetartozás iránti 
megbecsülésem, és egy komplex összefüggések iránti 
érzékem, ami visszaköszönt egész életem során végzett 
kutató munkámban. 

Ősvadonnak is nevezhetném kertünk növényi 
társulását, ami a földbe gyökerező fák, az aljnövényzet és 
a koronák együtteséből állt. Több mint száz gyümölcsfa 
élt békességben egymás közelében. Többségük magassága 
meghaladta a 4-5 méter, de volt 10 méter magasra nőtt is. 
Ebből adódóan a termés jó részét nem lehetett létráról 
leszedni, de így is ontották maguktól a puha fűre a 
fi nomabbnál fi nomabb gyümölcsöket. 

Nem volt egyszerű a fák kezelése. Mindenhova 
létra kellett. Az elszáradt vagy elbokrosodott ágak 
lefűrészelésén kívül nem sok esélye volt a metszésnek. 
Nem beszélve a kézi-permetezésről. Így aztán akarva 
nem akarva, igazi bió-kert alakult ki. Hatalmas tömegű 
madársereg fészkelt háborítatlanul a fák ágain, amelyek 
alapos munkát végeztek a lárvák kipucolása és a hernyók 
gyérítése terén, biztosítva ezzel saját utódjaik nevelését. 
Egy-egy énekesmadár akár több kilogramm rovart is 
megeszik egy költési idény alatt. Kedvenceim voltak a 
sünök, amelyek gondosan kitúrtak a földből haszontalan 
lárvákat és bogarakat.

Kordában tartották a csigaszaporulatot. Nem vetették 
meg a földre hullott gyümölcsöket sem. Esténként 
hangos csámcsogások és röff enések kísérte vonulásukat.

Nem kell nagy képzelőerő, hogy fogalmat alkossunk 
az illatáradatról, ami tavasszal virágzáskor betöl-
tötte ezt a térséget. Ma a globális illatipar kísérletezik 
barackos, meggyes, jázmin, orgona, mályva vagy más 
természetes növényi illatok mesterséges előállításán. 
Akkor mindez ingyen és éjjel nappal elárasz-totta a 
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vidéket. Nagymamám, mint a Kneipp gyógymód nagy 
rajongója, alkohol segítségével készített valódi virágokból 
tinktúrákat. Ünnepnap néhány csepp a csuklóján a 
természet hangulatát idézte.

A 20. század elején kertünkben állt Imre nagybácsim 
méhese, amely tökéletesen biztosította a tavaszi beporzást. 
Egész éven át gyűjtötték a méhek a gyümölcsmézet a 
hullott barackból, szilvából, aminél fi nomabb csemege 
nem is lehetett volna a téli napokra. Halálát követően 

majd húsz évvel, 1945-ben rokonunk Hell Ferenc 
plébános vette át a méhest, amely a Zách Klára közben állt 
háza udvarán biztosított hátralevő életére szép kiegészítő 
megélhetést.

Különös, és számomra még ma is megidézhető varázst 
jelentett a gyümölcsök sajátos illata és zamata. A fán 
megérett barack, körte vagy alma egészen más, mint 
ma a távoli országokból importált, zölden leszedett 
mutatósnak tűnő, de ízetlen gyümölcs. 

Minden évszaknak, kora nyártól egészen késő őszig, 
meg volt a jellemző gyümölcse. Talán hosszúnak 
tűnik csupán a főbb fajták felsorolása is, de érdemes 
szembesülni egy korábbi világ gazdag gasztronómiai 
igényeivel, amelyek mindezeket a fajtákat kinevelte, 
termesztette és fogyasztotta. Almafajtáink a következők 
voltak: nyárialma, nyári piros kálvil, Sándor cár, sóvári, 
arany parmen, nyári fontos, cox narancs renet, kanadai 
renet, batul, jonathán, parker-bőralma, csörgőalma, téli 
piros pogácsa, téli fehér kálvil, Török Bálint, húsvéti 
rozmaring, véralma, rétesalma, citromalma, bellefl eur, 
szercsika. Körtefajták: árpával érő, arabitka, szegfű-szagos 
körte, császárkörte, izambert, bergamott, alexander, 
vilmos, nyakas, Kálmánkörte, téli Pappkörte. Szilvafajták: 
besztercei muskotály, vörös szilva, török szilva, sárga 
szilva, althann ringló, sermina ringló, hatalmas szemű 

späth Anna, és a kerítések mentén vadon szaporodó bódi 
szilva (helyi elnevezéssel Schluckeli). Voltak csodálatos 
birsek is, amelyeknek befőttjei nélkülözhetetlenek télen 
húsételeknél. Barackból is több fajtánk volt. Kajszi, 
rózsabarack, meg egy nagyon nagy és különleges illatú 
fajta, aminek a nevére nem emlékszem pontosan. 
Természetesen számos diófa és naspolya is társult ehhez 
az ökoszisztémához. 

A Mozi köz melletti kerítés vonalában apám Meszárek 
Feri bácsival gledícsiákat telepített a hívatlan látogatók 
visszatartására. Közülük néhány éve még állt egy kettő 
közterületen rekedt, magas fának vastagodott hírmondó 
példány. Sűrű, szúrós vadszeder (Brombeer) bozót 
képezett 2-3m széles sövényt, amelyeknek termése nyár 
végétől mindkét oldalon keresett csemege volt. Köztes 
részeket bodza, jázmin és vadon kikelt orgonabokrok 
töltötték ki. Nyár elejétől szintén itt virultak magasra 
nyúlt mályvabokrok. No meg azért sok csalán is nőtt, 
aminek a leveléből néha fi nom, vasban gazdag főzeléket 
készítettünk. A szomszéd kertet elválasztó léckerítés 
mentén számtalan mogyoróbokor biztosított főként 
télire táplálékot a területen élő mókusok számára. 
Ősszel terítve volt a kert őshonos kikericcsel, amelyek 
lila virágszőnyege visszaidézte a tavaszi ibolya sötétlila 
pompáját. Elvadult haszontalan növények nem voltak. 
Mindennek meg volt a maga helye az éves vegetáció 
rendjében és természetes társulásában.

Különösen nagy értéke volt a fűnek, amelyet évente 
legalább kétszer kaszáltak. Általában a közelben 
lakó Frőlich Hubert bácsi vette meg évi 3-400 liter, 
naponta kannázott tej fejében. Kaszálás után egy két 
héten át forgattak, majd boglyába rakták a megszáradt 
szénát. Természetesen, mint gyerekeknek kedvenc 
szórakozásunk volt ugrálni a boglyába, aminek általában 
a vége nálam szénanátha lett. A kerítés melletti úton, 
középtájon egy széles kertkapunk volt, amelyen 
beállhattak ökrösszekérrel és elszállíthatták a szénát.

De nem csak kaszálásra volt alkalmas az aljnövényzet, 
hanem számos fi nom sóskabokor, kora tavaszi 
salátaboglárka, madársaláta (Vogel Salat), medvefű is 
kibújt a földből. Dalmáciából származó édes-anyám 
salátát készített az égszínkék katángkórókból. A kert 
közepén húzódó út mentén két oldalt különböző ribizke 
és egresbokrok voltak, amelyek szintén bőségesen 
kiegészítették a terméspalettát. Belőlük készült 
szörpök télen asztalunkra idézték a nyári hónapok 
vitamingazdagságát.

Általában késő ősszel, de néha csak tavasszal 
gereblyéztük össze az avart, amit többségében a 
kert végében húzódó, még az oroszok által ásott 



37

lövészárkokban komposztáltunk. Előfordult, hogy virág-
záskor hajnalban meggyújtottunk néhány lombhalmot a 
fagykár csökkentése érdekében.

Kiskoromtól fogva napi feladatom volt a kert őrzése, 
amihez mindig társult egy ugató kutyánk. Hogy ne töltsem 
haszontalanul az időt, közben össze kellett szednem 
naponta három alaklommal a lehullott gyümölcsöket. 
Estefelé kis fejszémmel egy kerek kosár rőzsét aprítottam 
másnapra a főzéshez a konyhai tűzhelybe (Sparherd). 
Jutott ezek mellett időm barátokkal indián csatákat 
vívni. Később, amikor már olvasni tudtam, fontam egy 
függőágyat. Kifeszítve magasabb fák ágai közé, benne 
repültem el nap, mint nap Dékány András, Kittenberger 

Kálmán, Molnár Gábor, Kipling és még sok kiváló 
ifj úsági kalandíró képzeletének szárnyán. Volt, amikor 
mozdulatlanul fekve egészen közel jöttek madarak, 
és bontották ki mellettem lárvákért a fakérget. Innen 
hallgattam a kert végében nyáron működő Pankovics-
féle strand zajongását. A naponta hússzor is megismételt 
Pancsoló kislányt és az örökzöld "Melo-die d'Amour" 
slágereket. A Dunán nagyhangú motorcsónakok 
berregtek, és Nagymarosról rendszeresen átjött a vonatsíp 
és zakatolás hangja, valamint a déli és esti hajók dudája és 
kikötések zaja.

Bene Béla

PÉCSEN JÁRTUNK

Még szeptember elején az Észak magyarországi Németek 
Szövetségén keresztül a nemzetiségi képviselőtestület 
meghívót kapott az ötödik alkalommal megrendezendő 
Pécsi Harmonika Fesztiválra.  Néhányan a Független 
Sváb Dalkörből elhatároztuk, hogy elutazunk és részt 
veszünk ezen a kiválónak ígérkező műsoron. Lefoglaltuk 
a szállást 5 főre, egy apartmant, vonattal utaztunk. Leendő 
szállásadónk, egy kedves hölgy mindenről készségesen 
tájékoztatott minket. Elmondta, hogy többen szoktak 
sváb népviseletben megjelenni. Elhatároztuk, hogy 
kedvenc „egyenruhánkat” elvisszük, abban megyünk, 
így látják majd rajtunk, hogy összetartozunk. Az 
igazsághoz tartozik, hogy természetesen csak mi öten 
voltunk dirndliben, de igen nagy sikerünk volt, nagyon 
tetszettünk, megdicsérték a ruhánkat. Érdemes volt 
felvenni!

A vonatról leszállva busszal kényelmesen eljutottunk 
a Kodály Központ (ahol az eseményt megrendezték) 
közvetlen közelében lévő szállásunkra, ami kifogástalan 
volt! A Fiáker vendéglőben a fesztivál előtt „est 
ebédeltünk”. Mindezek után beöltöztünk viseletünkbe 
és elsétáltunk a koncertre. A műsor csodálatos volt! A 
harmonika, mint hangszer volt a főszereplő, akár négyen, 
akár nyolcan, akár 38-an játszottak egyszerre, nagyon 
élvezetes volt. Volt ott komolyzene, sváb dallamok, 
énekesek előadásában opera és operett, de mindig 
harmonika kísérettel. Nagy siker volt és szép, maradandó 
élmény!!

Másnap az előző napi bőséges „estebéd”maradékából 
villásreggeliztünk. Mivel esős időre ébredtünk a városban 
sokat nem tudtunk sétálni, nézelődni, arra maradt csak 
időnk és kedvünk, hogy a Dzsámiban meghallgattunk 

egy szentmisét, majd utána vonatra ültünk és Visegrádig 
meg sem álltunk.

Elhatároztuk, hogy több hasonló kirándulást is fogunk 
szervezni, főleg, ha ilyen kellemes programra kapunk 
meghívást.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Zeller Róbert úrnak nagylelkű felajánlásáért, mely szerint meghívta, valamint 
szívélyesen és térítésmentesen vendégül látta a Visegrád Aranykor Idősek Otthona lakóit a 2021.10.02. napján tartott 
lovagi torna bemutatóján az idősek világnapja alkalmából, amellyel szebbé tette időseink hétköznapjait.  Továbbá 
szeretnénk megköszönni a Renaissance Étterem dolgozóinak udvarias, odaadó hozzáállását.

INGERKÜSZÖB 2.0
VISEGRÁDI KLÍMAVÁLTOZÁS

Visegrádra vonatkoztatva szeretném folytatni a 
korábban megkezdett témát, nevezetesen mit is tehetünk 
mi kicsi és gyenge emberek a Természet erőivel szemben 
itt a Dunakanyar közepén.

 Először is szögezzük le, hogy számtalan olyan része 
van a Világnak Hollandiától Indiáig, ahol sokkal több 
félnivalójuk van az embereknek a következő évtizedektől, 
mint nekünk a Kárpát- medencében és azon belül is a 
hegyekkel jól körbebástyázott kisvárosunkban. Most 
nézzük mi lehet velünk: 

Vízveszély

Ami a természeti csapásokat illeti nekünk elsősorban 
a nagy esőzések következtében megáradó patakokkal, 
az átnedvesedett és megcsúszásra hajlamos beépített 
hegyoldalainkkal lehet bajunk.  A dunai áradások, hála 
a megépült mobilgátnak remélhetőleg nem jelentenek 
többé veszélyt. Az is igaz, hogy megépülése óta még 
egyszer sem vizsgázott éles helyzetben ez a védmű, de 
több más településen már megfelelt.  Eddig  még nincs 
tapasztalatunk a mobilgát hatékonyságát és az esetleges 
járulékos károkat illetően sem, de nagy bizakodással 
állunk a próba elé azt remélve, hogy minden rendben lesz 
és „száraz lábbal” kerülünk ki bármilyen áradásból.

Szélsőséges időjárás

Az egyre sűrűbben jelentkező szélsőséges nyári meleggel 
és téli hideggel szemben lakosságunkon belül ki-ki saját 
fegyvereivel egyénileg kell felvennie a harcot. Ehhez 
a háborúhoz, amint azt a nagy hadvezér annak idején 
megmondta: három dolog szükséges: pénz, pénz és pénz. 
Merthogy nyáron a hűtéshez, télen a fűtéshez energia 
kell. Energia, amely egyre drágább, és szinte mindegy is, 
hogy elektromos energiáról, földgázról, vagy tűzifáról 
beszélünk. Így van ez nem csak nálunk, hanem az egész 
Világon. Pontosan annak okán is, hogy irgalmatlan 
mennyiségű energiát használunk fel a szélsőséges 
időjárási jelenségek ellensúlyozására. Nincs mese, a 
jövőben számítani kell arra, hogy a családi kasszát az 
eddiginél jobban fogja megterhelni az energiára költött 
összeg.

Mégis mindent egybevetve, itt mi Visegrádon kopogjuk 
le magunknak minél többször, hogy pusztító erdőtűz, 
földrengés, tornádó és egyéb igazán nagy károkat okozó 
természeti csapások eddig elkerültek és reméljük, hogy a 
jövőben is elkerülnek minket.

És most térjünk át a jelenlegi életünket esetleg 
hátrányosan befolyásoló emberi, társadalmi, gazdasági 
behatásokra.

Lakosság szám

Visegrádig még nem értek el a Budapestről „menekülő”, 
csendes és nyugalmas otthont kereső emberek tízezrei. 
Valószínűleg csak idő kérdése, hogy eljutnak idáig is, 
és nálunk is egyre többen szeretnének majd letelepedni 
mindazok, akiket nem köt közvetlenül magához a 
Főváros. Ugyanis egyre több embernek éri meg, hogy 
akár távmunka, akár napi autós ingázás árán is, de zöld, 
nyugodt környezetben lakjon és nevelje fel gyerekeit. 
Tanuljunk Szentendre példáján!  Egy olyan város, amelyik 
nem szab valamilyen gátat a betelepülés és a beépítettség 
mértékének, az hamarosan eléri Budapest színvonalát. 
Azaz olyannyira túl lesz népesedve, hogy ezzel az erővel 
az oda kiköltözők akár maradhattak volna is a Rákóczi 
úti harmadik emeleti lakásukban. A zöld terület egyre 
nagyobb mértékű beépítettsége, az autóközlekedés 
nehézkessége és egyre gyakrabb bénultsága, az orvosi 
rendelő zsúfoltsága, az oktatási intézmények telítettsége 
szinte megegyezik egy nagyvároséval. 

Mi ezt nagyon nem szeretnénk. Visegrádnak féltve kell 
őriznie jelenlegi állapotát, ami a lakossága számát illeti, 
arra mindenképpen ügyelve, hogy fi ataljaink lehetőleg 
itt helyben találják meg boldogulásukat. Azt gondolom, 
hogy jelenlegi lakosságunk számának jelentős növekedése 
nem tenne jót sem városunk fejlődésének, sem a jelenlegi 
lakosok életminőségének.

Turizmus 

A turizmus, mint igen komoly gazdasági ágazat 
különösen érzékeny terület Visegrád életében. 
Elsőrendű érdekünk ennek az ágazatnak a jó működése. 
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Ugyanakkor nem áldozhatunk fel mindent a turizmus 
oltárán.  Nekünk, visegrádi lakosoknak kézben kell 
tudnunk tartani az irányítást és nem szabad hagynunk, 
hogy azok az érdekek, amelyek a turizmus profi tját 
tartják elsősorban szem előtt érvényesüljenek a lakosság 
életminőségének hátrányára. Egészen pontosan 
fogalmazva azok a turisztikai fejlesztések támogathatóak, 
amelyek összhangban vannak a lakosság nyugodt, 
normális mederben folyó életének érdekeivel. Ez a 
megállapítás gondolom, hogy egybeesik minden helyben 
lakó visegrádi véleményével és akaratával.

Több lábon

A több lábon állás elmélete nem mostani találmány. 
Megdöbbentő volt látni ezt a várost tavaly tavasszal a 
kiürült utcákkal, a bezárt szállodákkal, a teljes befelé 
fordulással. Nem mi voltunk ezzel így egyedül. Kiürültek 
Las Vegas szállodái, a Kanári szigetek szállodái és még 
lehetne folytatni a sort. Az, hogy különösebb zökkenők 
nélkül éltük túl ezt az időszakot köszönhető annak, hogy 
megfelelő tartalék állt rendelkezésre a költségvetésünkben. 
Ezt fi gyelemben tartva el kellene gondolkodnunk azon, 
hogy a turizmusból befolyó bevételeink legalább egy 
kis részét merőben más beruházások felé fordítsuk.  
Arrafelé, amelyek akkor is működnek és bevételt hoznak 
a városunknak, amikor a turizmus szekere újra kátyúba 
reked valamilyen kivédhetetlen esemény következtében 
hasonlóan a koronavírus jelenséghez. A jövőre nézve 
a nagy ívű turisztikai fejlesztési kilátások mellett ez 
városunk egyik legfontosabb feladata, hogy megtalálja azt 
a csatornát, amely függetlenül a turizmus jó, vagy rossz 

időszakaitól biztosítja a város működéséhez szükséges 
bevételeket.

Az egyéni felelősség

Végezetül rátérve arra, hogy valamennyien mi itt 
Visegrádon a hétköznapi életünkben mit vagyunk 
képesek tenni a globális klímaváltozás káros hatásainak 
csökkentésére. Látszólag semmit.

De mégis arra kell gondolni, hogy ha 

igyekszünk kevesebb hulladékot termelni és azt is 
szelektíven gyűjteni,

 próbáljuk csökkenteni az egyszer használatos cikkek 
használatát

 kevesebb húst fogyasztunk

autóhasználat helyett környezetbarát közlekedési 
formákat választunk

 minél több hazai élelmiszert vásárolunk

energiatakarékos háztartási gépet vásárolunk

egyáltalán visszafogjuk felesleges fogyasztásunk 
mértékét, 

akkor a magunk részéről hozzájárultunk ahhoz, 
hogy gyerekeink, unokáink már ne egy élhetetlen 
környezetben, ne egy pusztulásra ítélt világban legyenek 
kénytelenek szembe nézni azokkal a nehézségekkel, 
amelyeket mi hagytunk rájuk.

Abonyi Géza 

HALOTTAK  NAPJÁRA ...

Bár az ember szeretett  halottaira év közben is többször 
gondol, mivel az emlékek nem kérnek időpontot, 
határidőt, azok maguktól is elő-, előbújnak. Azért 
világszerte mégis van egy nap, a „Halottak napja”, 
november másodikán, amikor az elhunyt közvetlen 
hozzátartozók, barátok mellett másokról – ismert, már 
nem élő, híres személyekről, a háborúkban elesett hősi 
halottainkról – is megemlékezünk, gyertyát gyújtunk, 
imádkozunk értük. A Visegrádi Hírek szerkesztőségének 
köszönhetően megoszthattam, feleleveníthettem a lap 
olvasóinak hazánk sportsikereit, melyeket bizonyos 
olimpiákon – London, 1948 és Helsinki, 1952 – elértünk. 
El kell árulnom, hogy ezek a sikerek a sport, a sportolók 
iránti tiszteletem mellett, hazaszeretetemet is erősítették 
és erősítik a jelenben is. Egy-egy  magyar győztes 
tiszteletére felhangzó himnusz ugyanúgy meghat, mintha 
templomban, vagy valamely nemzeti ünnepen hallanám.

A halottak napja kapcsán 
két hősi halott olimpiai 
bajnokra szeretnék 
emlékeztetni: Az egyik,  
Kabos  Endre, háromszoros 
kardvívó olimpiai bajnok 
(Los Angeles, 1932 – 
csapattagként; valamint 
Berlin, 1936 – kard egyéni és 
a kardcsapat aranyérmese). 
Hogy mennyire jól forgatta 
kardját: Berlinben minden 
ellenfelét legyőzte! Ami a 

tragédiáját illeti: 1944. november 4-én délben, a német 
csapatok által aláaknázott Margit híd Pesthez csatlakozó 
szárnya valamilyen  tűzszerészeti  hiba  következtében 
felrobbant! A hídról autók, villamosok és gyalogosok 



2021. NOVEMBER

40

a Dunába zuhantak. Az áldozatok közt volt Kabos 
Endre is. A tragédia egy nappal a 38. születésnapja 
előtt érte. Holttestét sohase találták meg. A robbanás 
személyes emlékeim közt is szerepel. Nagymamámmal 
és édesanyámmal éppen ebédeltünk. A robbanás akkora 
erejű volt, hogy a Föld is beleremegett és a hangját a Kálvin 
térhez közeli lakásunkban is hallani lehetett. A másik hősi 
halottunk Dr. Csik Ferenc, aki még orvostanhallgató volt, 
amikor 23 évesen az 1936. évi Berlini Olimpián 57,6 mp-
es idővel olimpiai csúcsot  úszva, maga mögé utasította 
100 m-es gyorsúszásban a világ – Japántól az USA-ig – 
legjobb úszóit. Őt Sopronban, hat nappal azelőtt, hogy  
Magyarország részére véget ért a II. Világháború, 1945. 
március 29-én érte tragikus végzete. Egy, a várost ért 
bombatámadásban érte a halál.

Halottak napján tisztelegjünk előttük is! Tisztelettel, 
id. Scheili  Béla, Budapestről

   Fotó: Gábor GyulaNapi vár
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VISEGRÁDI ÍZEK

A DUNAKANYARI SVÁBOK KONYHÁJÁBÓL:
VITAMINDÚS ÉS LAKTATÓ ÉTELEK NOVEMBERBEN

Nemcsak az újbort hörpölgetjük elégedetten, hanem barátságosan mustrálgatjuk konyhakertünk díszét a sütőtököt 
is. Nemigen lehet olyan háziasszonnyal beszélni, ki a családi asztalra ne tett volna gyakran ebből a fi nomságból. 
Leggyakrabban sütjük a tököt, hiszen innen ered a neve is, de rendkívül ízletes levest is készíthetünk belőle. Az én 
családomban hagyomány volt mindkét variációt készíteni, Krószi /nagymami/ receptje szerint főzőm azóta is, mert 
jobbat még nem ettem azóta sem.

Sütőtök leves

gyorsan elkészíthető, vitamindús

közepes méretű sütőtök /mindegy melyik fajta/ hámozzuk, magházat eltávolítjuk, kockákra vágjuk     enyhén sós vízben 
megfőzzük / vagy előzőekben megfőzött rizs levében megfőzzük, így nem kell berántani, sem habarni / picit cukrozzuk, 
késhegynyi őrölt szerecsendióval szórjuk adunk hozzá 5 dkg jó minőségű vajat forraljuk kb.2 percig, kóstoljuk, ízlés 
szerint sózzuk, cukrozzuk tetejét kevés friss zöldpetrezselyemmel díszítjük tálaláskor reszelt parmezán sajttal vagy egyéb 
aromás sajttal dúsíthatjuk

   Kékessy-Herendi Ida
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Zebegényi gőzgombóc – Dampfk nödl

1.változat
A zebegényiek kutatásai szerint ezt a fajta elkészítést még az óhazából hozták elődeink.

Hozzávalók:  1 kg liszt,  5 dkg élesztő tejben felfuttatva,  2 tojás,  tej, amennyit felvesz,  fél kávéskanálnyi só,  1 evőkanál 
cukor

az alapanyagokat vájlingba tesszük és alaposan kidolgozzuk ameddig a tészta hólyagos lesz, kelni hagyjuk,míg duplájára 
nő

lobogó sós vízbe evőkanállal beszaggatjuk, majd takaréklángon főzzük míg a víz tetejére feljön, kanállal megforgatjuk, 
hogy a másik oldala is átfőjön

kizsírozott edénybe szedjük, cukrozott mákkal vagy dióval szórjuk meg

A gőzgombócot dinsztelt savanyú káposztához és sült oldalashoz is adták, nagyon fi nom laktató étel volt. 

2.változat
a tészta ugyanaz, csak teszünk bele 6 dkg zsírt vagy margarint, alaposan kidolgozzuk, majd kelni hagyjuk

kinyújtjuk, de nem túl vékonyra, kis tenyérnyi darabokat vágunk belőle

közepébe szilvalekvárt teszünk, gombócot formálunk belőle

kizsírozott tepsibe tesszük, lefedjük és 20 percig még kelni hagyjuk

mikor megkelt kb.2 dl vizet öntünk rá, előmelegített 180 fokos sütőbe tesszük és 30 percig sütjük

Jungné Hrabanek Ágnes
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PILISI SZARVASRAGULEVES SVÁB BURGONYAGOMBÓCCAL – 
A SÖRFESZTIVÁL KEDVELT ÉTELE

Füstölt szalonna zsírján megdinsztelünk vöröshagymát, 
majd beleforgatjuk a kockázott szarvashúst, kicsit 
lepörköljük. Mehet bele a felaprított leveszöldség – 
zeller, fehér és sárgarépa. Megfűszerezzük sóval, borssal, 
kakukkfű, tárkony, fokhagyma és majoranna is kerüljön 
bele. Pároljuk, míg a hús megpuhul, ezután felhúzzuk 
vízzel. Ekkor kerül bele a gomba, ami lehet többféle erdei 
gomba, ez is felkockázva. Tejszínes habarással sűrítjük 
be, egyet rottyantunk rajta, majd egy kis citromlével 
utóízesítjük. Burgonyagombóccal tálaljuk. Jól passzol 
hozzá egy pohár barnasör!

A sörfesztivál séfj ének receptje – lejegyezte Kangas Kinga
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 
November 4. csütörtök, 18:00  
A FRANCIA KIADÁS 
feliratos, német-amerikai romantikus vígjáték , 108’, 2020 
Rendező: Wes Anderson 
Főszereplők: Benicio Del Toro, Tilda Swinton, Frances 
McDormand, Timothée Chalamet 
 

A szeretett szerkesztő, Arthur Howitzer, Jr. halálának alkalmából 
A Francia Kiadás (egy francia székhelyű amerikai magazin) 
szerkesztősége összegyűlik, hogy nekrológot írjon. Az 
emlékekből négy történet elevenedik meg: „Útinapló a Bicikliző 
Riportertől” a város kétes hírű kerületeiről; “A betonremek”, egy 
pszichopata festőbűnözőről és az őt őrző múzsájáról, továbbá 
rámenős műkereskedőkről; “Egy kiáltvány módosításai”, egy 
diáklázadás csúcspontján, a barikádok árnyékában esett szerelem 
és halál krónikája; és “A rendőrkapitány privát étkezője”, egy 
feszültséggel teli elbeszélés kábítószerről, gyermekrablásról és 
az étkezés művészetéről.  
 

November 5. péntek, 17:00 
A FARKAS ÉS AZ OROSZLÁN 
szinkronizált, francia családi kalandfilm, 99’, 2021  
Rendező: Gilles de Maistre 
Főszereplők: Molly Kunz, Graham Greene, Mylene Robic 
 

Nagyapja halála után Alma visszatér gyermekkori otthonába, egy 
apró szigetre a kanadai erdők szívében. Ottléte alatt két vadállat 
kölyköt talál, akiket befogad, és idővel elválaszthatatlanná 
válnak. Világuk azonban hamar összeomlik, mert a lány hiába 
próbálja elrejteni az állatokat, az erdőőr felfedezi és elviszi őket. 
A furcsa testvérpárra így hát egy sorsfordító utazás vár Kanadán 
keresztül, miközben próbálnak visszatalálni Almához.  
 

November 5. péntek, 19:15 
DŰNE 
szinkronizált, amerikai-angol-magyar-kanadai sci-fi, 155’, 2021  
Rendező: Denis Villeneuve 
Főszereplők: Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Jason Momoa 
 

Paul Atreidesre olyan sors vár, amelyet senki fel nem foghat. A 
távoli jövőben, a bolygóközi királyságok korában járunk. A 
királyságok az Arrakis bolygó feletti uralomért harcolnak, de a 
naprendszereken átívelő cselszövések és háborúk közepette van 
egy ember, aki talán békét hozhat az univerzumnak. Ellenséges 
bolygók, fantasztikus tájak, különös lények és emberfölötti 
teljesítmények története ez. És két évszázados királyi ház, az 
Atreidesek és a Harkonnenek viszályáé. És egy szerelemé, 
amelyet egész hadseregek sem tehetnek semmissé.  
 

November 6. szombat, 15:00 
A FARKAS ÉS AZ OROSZLÁN 
szinkronizált, francia családi kalandfilm, 99’, 2021  
 

November 6. szombat, 17:00 
A FRANCIA KIADÁS 
feliratos, német-amerikai romantikus vígjáték , 108’, 2020 
 

November 6. szombat, 19:15 
DŰNE 
szinkronizált, amerikai-angol-magyar-kanadai sci-fi, 155’, 2021  
 

November 10. szerda, 18:00 
ELK*RTUK 
magyar krimi, politikai dráma, 125’, 2021  
Rendező: Keith English 
Főszereplők: Bánovits Vivianne, Mózes András, Bokor Barna 
 

Amikor Réka rájön, hogy a főnöke részt vett egy botrányos 
hangfelvétel kiszivárogtatásában, úgy dönt, fényt derít az 
igazságra. Az MTV-nél újságíró-gyakornokként dolgozó 
szerelmével nyomozni kezd, de lebukik, és egy nagyhatalmú kör 
célpontjává válnak. Ezért miközben kiszivárogtatás hátterét, a 
tévészékház ostromának részleteit és a rendőrattakok 
ellentmondásait kutatják, nem csak a karrierjük kerül veszélybe.  
 

November 11. csütörtök, 18:00 
ÖRÖKKÉVALÓK 
szinkronizált, amerikai kalandfilm, 157’, 2021  
Rendező: Chloé Zhao 
Főszereplők: Kit Harington, Salma Hayek, Angelina Jolie 
 

A Marvel Studios új filmje egy csapat földöntúli hőst követ 
nyomon, akik az emberiség hajnala óta védelmezik a Földet. 
Amikor rég elveszettnek hitt, rettentő lények térnek vissza 
rejtélyes körülmények között, az Örökkévalók összegyűlnek, 
hogy ismét az emberek segítségére siessenek.  
 

November 12. péntek, 17:00 
CSAPDA A NETEN 
feliratos, cseh dokumentumfilm, 100’, 2020  
Rendező: Barbora Chalupová, Viět Klusaěk, Vít Klusák 
Főszereplők: Sabina Dlouhá, Anezka Pithartová, Tereza Tezká 
 

Három színésznő kiskorúnak tetteti magát, hogy kiderüljön, mi 
történik, ha belépnek egy népszerű chatszobába. Elgondolkodtató 
kísérlet, amely leleplezi, hogyan vált a gyermekbántalmazás e 
modern formája rendkívüli módon elterjedt fenyegetéssé. A 
kísérlet eredménye erős gyomrot kíván, mely után sokakban 
meginoghat az emberi nem felsőbbrendűségébe vetett hit.  
 

November 12. péntek, 19:15 
AZ IGAZSÁG BAJNOKAI 
szinkronizált, dán akció, vígjáték, 116’, 2020  
Rendező: Anders Thomas Jensen 
Főszereplők: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Nicolas Bro 
 

Mathilde egy vonatbalesetben veszíti el édesanyját. Apját, 
Markust, aki katonaként hosszú éveket töltött távol, hamarosan 
felkeresi egy különös figura, aki a vonaton utazott és állítja, hogy 
a baleset nem volt véletlen. A gyilkosságot egy tanú kiiktatására 
tervelték ki, aki az Igazság bajnokai nevű motorosbanda feje 
ellen tanúskodott volna, Markus felesége pedig csupán véletlen 
áldozat volt. A katona nem habozik, Ottoval és barátaival – akik 
a feladatra tökéletesen alkalmatlanok – bosszúhadjáratra indul.  
 

November 13. szombat, 15:00 
SÜTIMANÓK – IDESÜSS! 
szinkronizált, német-osztrák animációs vígjáték, 78’, 2019  
Rendező: Ute von Münchow-Pohl 
 

Létezik egy manóközösség, akik évszázadokkal ezelőtt a 
legkiválóbb mestereknek segédkeztek, míg egy banya el nem 
űzte őket és többé nem gyakorolhatták hivatásukat. De ők sosem 
feledték hivatásukat, sbár Manka éppen a legügyesebbek, amikor 
a falu cukrászmestere bajba kerül, barátaival a segítségére siet.  
 

November 13. szombat, 17:00 
CSAPDA A NETEN 
feliratos, cseh dokumentumfilm, 100’, 2020  
 

November 13. szombat, 19:15 
ÖRÖKKÉVALÓK 
szinkronizált, amerikai kalandfilm, 157’, 2021  



6. EURÓPAI ART MOZI NAP 
November 14. vasárnap, 16:00 
ÉN VAGYOK A TE EMBERED – PREMIER ELŐTT 
feliratos, német sci-fi vígjáték, romantikus film, 105’, 2021  
Rendező: Maria Schrader 
Főszereplők: Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller  
 

Az ókorkutató Almát főnöke arra kéri, hogy vegyen részt egy 
kísérletben. Ha hajlandó 3 hétig együtt élni egy humanoid 
robottal, megkapja az összeget a projektjéhez. Alma vonakodva 
hazaviszi a sármos robotot, akinek egyetlen célja van, hogy 
boldoggá tegye. De ő nem olyan férfira vágyik, aki kiszolgálja, 
és szeretne szabadulni tőle. A robot azonban gyorsan tanul, és a 
készséges szolgából autonóm személyiséggé kezd válni.  
 

November 14. vasárnap, 18:00 
AZ ÖRÖKBEADÁS – PREMIER ELŐTT 
feliratos, angol-olasz-román filmdráma, 96’, 2020  
Rendező: Uberto Pasolini 
Főszereplők: James Norton, James Lamont, Eileen O’Higgins 
 

Miután felesége gyermekük születését követően meghalt, John 
egyedül neveli 4 éves kisfiát. A férfit azonban újabb csapás éri. 
Mivel az orvosok csupán néhány hónapot adnak neki, John 
elszántan próbál egy új, tökéletes családot találni a fia számára. 
 

November 14. vasárnap, 20:00 
HAJTÓVADÁSZAT – PREMIER ELŐTT 
szinkronizált, dán-német krimi, thriller, 125’, 2021  
Rendező: Martin Zandvliet 
Főszereplők: Ulrich Thomsen, Sofie Torp, Zaki Youssef 
 

Egy utcakölyköt tartóztat le a dán határőrség egy eltűnt személy 
útlevelének birtoklása miatt. Mørck felügyelő kapja a feladatot, 
hogy megtalálja a kapcsolatot közöttük. A helyzetet nagyban 
nehezíti, hogy az útlevél birtokosát eltűnése előtt pedofíliával 
vádolták meg, és az ügyét szokatlan gyorsasággal lezárták. A fiú 
azonban nem hajlandó beszélni, és a banda elől is menekülnie 
kell, akiktől elszökött.  
 

November 18. csütörtök, 18:00  
POST MORTEM 
magyar horror, misztikus thriller, 115’, 2020  
Rendező: Bergendy Péter 
Főszereplők: Klem Viktor, Hai Fruzsina, Anger Zsolt 
 

Az első világháború véget ért, a spanyolnátha járvány 
lecsendesedett. Sok halott azonban temetetlenül maradt, és 
világunkban rekedt. Tomás a vándorfotós abból próbál megélni, 
hogy halottak utolsó fényképét készíti el családjuk körében. Egy 
kislány hívására eljut egy faluba, ahol egyre több természetfölötti 
jelenséggel találkozik. A kísértetek közölni akarnak vele valamit, 
és ő ki akarja deríteni céljukat. De ezzel veszélyes terepre téved.  
 

November 19. péntek, 17:00 
VADLOVAK – HORTOBÁGYI MESE 
magyar természetfilm, 88’, 2021 
Rendező: Török Zoltán 
 

A Hortobágy védett területén, Pentezugban található a világ 
egyik legnagyobb vadló ménese. Az őshazájukban, Mongóliában 
a kihalás szélére került állatok fennmaradásában fontos szerepet 
játszik a hely, ahol háborítatlanul élhetnek. Ide születik meg 
Cseppke, a vadlócsikó, aki hamarosan már szüleivel vándorol a 
mocsarakkal és kis ligeterdőkkel megtört végtelen rónaságban, 
ahol rókákkal, sasokkal és sok más állattal élnek együtt.  
 

November 19. péntek, 19:15 
POST MORTEM 
magyar horror, misztikus thriller, 115’, 2020  
 

November 20. szombat, 15:00 
SÜTIMANÓK – IDESÜSS! 
szinkronizált, német-osztrák animációs vígjáték, 78’, 2019  

November 20. szombat, 17:00 
VADLOVAK – HORTOBÁGYI MESE 
magyar természetfilm, 88’, 2021 
 

November 20. szombat, 19:15 
AZ IGAZSÁG BAJNOKAI 
szinkronizált, dán akció, vígjáték, 116’, 2020  
 

November 24. szerda, 18:00  
KISLÁNYOMNAK, SAMÁNAK 
feliratos angol-szíriai dokumentumfilm, 95’, 2019  
Rendező: Waad al-Kateab 
 

A fiatal rendezőnő az aleppói szír felkelés közepette meséli el öt 
év történetét: hogyan lesz szerelmes, házasodik meg, majd ad 
életet kislányának, miközben a világ összeomlik körülötte. Orvos 
férje a végsőkig küzd a pusztítás túlélőinek életéért. Hihetetlen 
érzelmi viharok közepette Waad végül válaszúthoz érkezik: 
maradjon-e a kataklizma poklában, vagy lánya biztonsága 
érdekében meneküljön el, még akkor is, ha ez egyet jelent azzal, 
hogy felhagy a küzdelemmel, amelyért oly sokat áldozott.  
 

November 25. csütörtök, 18:00  
UTOLSÓ ÉJSZAKA A SOHÓBAN 
szinkronizált, angol thriller, horror-dráma, 116’, 2021  
Rendező: Edgar Wright 
Főszereplők: Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith 
 

A pszichothriller egy lányról szól, akinek a divattervezés a 
szenvedélye. Rejtélyes módon képes belépni a 60-as évekbe, 
ahol találkozik bálványával, egy káprázatos énekessel. Ám a 60-
as évek Londonja nem teljesen az, aminek tűnik: olyan, mintha 
az idő szétesne, annak baljós következményeivel.  
 

November 26. péntek, 17:00 
CUKORSÓLYOM 
feliratos, amerikai vígjáték, kalandfilm, 97’, 2019  
Rendező: Tyler Nilson, Michael Schwartz 
Főszereplők: Zack Gottsagen, Shia LaBeouf, Dakota Johnson  
 

Zak, a Down-szindrómával élő fiatalember rajong a birkózásért. 
Családja nem lévén idősek otthonában él, miközben arról 
álmodik, hogy álmát valóra váltsa. Egy nap lelép az otthonból, és 
elindul, hogy jelentkezzen a bálványa birkózó iskolájába. Útja 
során találkozik Tylerrel, aki valószerűtlen edzője és 
szövetségese lesz. Miközben együtt járják a vidéket, meggyőzik 
az otthonban dolgozó nővért, Eleanort, tartson velük az úton.  
 

November 26. péntek, 19:15 
ELK*RTUK 
magyar krimi, politikai dráma, 125’, 2021  
 

November 27. szombat, 15:00 
ENCANTO 
szinkronizált, amerikai animációs film, fantasy, 95’, 2021 
Rendező: Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith 
 

A film egy különleges családról szól, a Madrigalokról, akik 
rejtve élnek Kolumbiában. Mágikus otthonuk a csodákkal és 
bűbájjal teli Encantóban található, melynek varázsa a család 
minden gyermekét egyéni tehetséggel áldotta meg, kivéve egyet, 
Mirabelt. Ám mikor Mirabel felfedezi, hogy Encanto varázsát 
veszély fenyegeti, úgy érzi, hogy ő, az átlagos Madrigal lehet 
családjának egyetlen reménye.  
 

November 27. szombat, 17:00 
CUKORSÓLYOM 
feliratos, amerikai vígjáték, kalandfilm, 97’, 2019  
 

November 27. szombat, 19:15  
UTOLSÓ ÉJSZAKA A SOHÓBAN 
szinkronizált, angol thriller, horror-dráma, 116’, 2021  
 

 
Támogatóink: 




