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MEGYEHÁZA
Habár nem Pest megye közigazgatási területén, hanem
Budapesten áll, mégis a megyei értéktár részét képezi
az 1804-1841 között több részletben épült klasszicista
Megyeháza. A ma is a megyei közgyűlés és hivatal céljait szolgáló épületet Hild János, Hofrichter József és
ifj. Zitterbarth Mátyás tervezte. Díszudvarában egy több
mint 100 éves kanadai diófa állt; vele szemben található a Díszterem, ami eredeti formájában is így nézett
ki, de a II. világháborúban elpusztult csillárok helyett a
várbéli régi Országház dísztermének csillárjai kerültek
ide. A terem falán gróf Széchenyi István (1831-ben Pest
megye táblabírája volt), Táncsics Mihály, II. Rákóczi
Ferenc, Kossuth Lajos (a vármegye 1847-48-as követe)
Dózsa György és Fáy András (az első Pesti Takarékszövetkezet megalapítója) képei láthatók. A megyei közgyűlés napjainkban is e teremben ülésezik.
A Megyeháza középső udvarán egykoron bitófa állott,
itt hajtották végre a halálos ítéleteket. A körülötte lévő
épületrészt egy ideig börtönként és levéltárként is
használták. Szintén az épület része a hajdani börtönkápolna, ami mára exkluzív berendezést és ólomüveg
ablakokat kapott. A Megyeháza épülete ma is reformkori hangulatot idéz; nem véletlen, hogy számos híres
magyar film jeleneteit forgatták falai között. Itt játszódik például A Noszty fiú esete Tóth Marival, A kőszívű
ember fiai, A Hídember és A napfény íze című film egyegy jelenete.

2018. november
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ÉRDI MINARET
Az épen maradt magyarországi török
építészeti emlékek között jelentős
helyet képvisel a 17. században emelt
érdi minaret. Hazánkban még két ilyen
építmény található, Egerben és Pécsett.
Az érdit egy 10X11 méteres alaprajzú
dzsámi tornyaként építették, ebből
csupán a minaret maradt meg. A közelben bányászott sóskúti mészkőből
készült. Kétszer is rekonstruálták: 1970ben a hosszú ideig csonka csúcsát hozták rendbe (ezt a műemlékvédelmi szabályok alapján vasbetonból toldották
hozzá, hogy a kiegészítés az eredetitől
megkülönböztethető legyen), 1999-ben
pedig színes motívumokra bukkantak
az erkély alatti vakolat alatt. Az érdi
minaret 23 méter magas tornyába 53
lépcsőfokból álló csigalépcsőn lehet
feljutni. Erkélyéről tiszta időben csodás
körpanorámában gyönyörködhetnek
a látogatók, egyebek mellett a budai
hegyeket is látni.

A RÁCKEVEI DUNA-ÁG ÚSZÓLÁPJAI ÉS
ÉLŐVILÁGA
Taksony, Szigetszentmiklós, Dunavarsány és Szigetcsép térségében húzódik Európa egyik legkiterjedtebb úszólápja.
Ez a víz felszínén lebegő speciális növényi társulás többnyire nádból, sásból, gyékényből áll. Kiterjedése 700 hektár.
Méretéről mindennél többet elmond, hogy kontinensünkön csak a Földközi-tengerbe ömlő Rhône folyó deltájában
található úszólápok nagyobbak nála. Ezek a különleges, szigetszerű képződmények egyúttal ritka, védett növényfajok élőhelyei is. Megtalálható itt számos orchideaféle és tőzegmohafaj, de olyan védett madárfajoknak is menedéket
nyújt, mint a szürke- és törpegém, a bölömbika, a pettyes és kis vízicsibe, vagy a cigányréce. A halak közül a réti csík,
vagy a lápi póc érdemel említést. Az úszólápoknak fontos szerepük van a vízminőség védelmében is: habár felveszik a
vízből a tápanyagot, nem juttatják azt vissza, hanem tőzeg formájában elraktározzák. Jelentőségük természetföldrajzi
szempontból ugyancsak kiemelkedő.
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A GÖDI KINCSEM-TELEP
A Kincsem-telep a magyar lóversenyzés jelentős,
nemzetközi hírű színtere volt. Itt versenyzett ugyanis
minden idők talán legismertebb és legsikeresebb
lova, Kincsem. A sportsikerei révén világhírűvé vált.
csodakancát 1874 és 1884 között istállózták Gödön. A
30 boxos istállóból és egy azóta lebontott, 12 szobás
lóápolói házból álló telepet Robert Hesp angol lóidomár bérelte. A „Kincsem-időszakban” zsokék, idomárok, tulajdonosok építettek villákat a közelben, s ezzel
elkezdődött Göd újjátelepülése is. A lóversenyekre számos európai országból érkeztek zsokék, tudósítók és

érdeklődők. Az 1870-es évek második felében például
Marija Pavlovna orosz nagyhercegné és kísérete, illetve
angol sportlapok tudósítói tették tiszteletüket Gödön.
A hosszú ideig kihasználatlanul álló, rossz állapotú Kincsem-telep egykori épületeit a város önkormányzata
2016-2017-ben újította fel. A csodakanca boxát korhűen rekonstruálták, a versenyló pályafutását kiállítás
mutatja be. A modernizált épületegyüttes közösségi és
kulturális funkciókat is kapott, az egykori istállók által
közrefogott területen Kincsem életnagyságú szobrát
állították fel.

GÖDI-SZIGET, DUNA-PART
ÉS DUNA-MELLÉKÁG
Pest megye területén a Duna több helyen is sajátos vízi világot, páratlan part menti területeket
alakított ki. Ezek egy része a lakosság körében
való népszerűsége és a vízi turizmus ellenére is
megőrizte eredeti állapotát. Ilyen a Gödi-sziget
és Duna-mellékág, ami egy 8 hektáros vízparti,
illetve ártéri erdős terület. A természeti értékekben gazdag, a helyiek által Homok-szigetnek nevezett, egy kilométer hosszú Gödi-sziget
homokpadjainak köszönhetően közkedvelt a környékbeliek és a fővárosiak körében. A parttól egy
kis mellékággal elválasztott sziget a Duna-Ipoly
Nemzeti Parkhoz tartozik. Területén ártéri erdő
található, magas vízálláskor teljesen elborítja a
Duna. Ilyenkor a szigetet csak a vízben átgázolva
lehet megközelíteni. Az országos védettség alatt
álló terület északi vége egy feltáratlan római kori
tornyot rejt. Az országos ökohálózat részét képezi
a 400 méter hosszú, a Gödi-szigettől délre lévő
alsógödi Duna-part. Csónakházaival a környék
vízi életének központja. Innen és a Gödi-szigetről
a szemközti Szentendrei-sziget, a Visegrádi-hegység vonulata és a Vác fölött magasodó Naszály
látható. Természeti kincsei mellett tehát a gödi
partszakasz tájképi értéke is jelentős.
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RÁCKEVEI HAJÓMALOM

RÉGI VÁROSHÁZA
Ráckevét négytornyú városnak is nevezik, hiszen szinte
mindenhonnan látszik a régi Városháza tűztornya,
valamint a város három templomának tornya. A városképi jelentőségű, magyaros, szecessziós elemeket
mutató tűztornyos, alföldi típusú városháza 1901-ben
épült a középkori városháza helyére. Építését Lőrincz
István főjegyző szorgalmazta. A város 220 ezer koronás
kölcsönt vett fel a megépítéséhez. Az épület mindössze
egy év alatt készült el. A városháza bejáratát két oldalról kovácsoltvas lámpa, a középhomlokzatot pedig

Nemcsak Pest megye, de egész Magyarország különleges ipari műemléke a ráckevei Hajómalom, hazánk
egyetlen, ma is működő ilyen szerkezete. A hajómalmok régen általánosan elterjedtek voltak folyóinkon
– a Duna mentén például a 19-20. század fordulóján
minden nagyobb településen volt ilyen –, de a 20. század második felére már csak néhány maradt belőlük.
A ráckeveit 1967-1968 telén összetörte a jég; szakszerű
helyreállítása csupán a 21. század első évtizedében
kezdődött, végül 2010-ben adták át. Belsejében kis
kiállítás mutatja be korabeli állapotát. A hajómalom
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három nagy kettős ablak díszíti. Az épület előtt a járdán szép kidolgozású kandeláberek állnak. Kovácsoltvas erkélyes tűzjelző tornya messziről felhívja magára a
figyelmet. Innen pazar körpanoráma látható: tiszta időben tökéletesen kivehetők a budai hegyek, Százhalombatta és Ercsi, de akár a Velencei-hegység is, valamint
a Csepel-sziget az Angyali-szigettől a Kerek-zátonyig,
nem is beszélve a város történelmi és új épületeiről. A
régi Városháza épületében jelenleg a városi bíróság és
gyermekkönyvtár működik.

lényegében a vízimalom sajátos formája. Abban különbözik attól, hogy nem helyhez kötött, így a megfelelő
vízáramlás segítségével hajtóerőhöz jut, ezért nem is a
partra építették. A ráckevei Hajómalom az őrlőszerkezetet is magába foglaló házhajóból, egy kisebb, fedetlen hajótestből, az ún. völgyhajóból és a két hajóra
támaszkodó lapátos vízikerékből, az ún. késségből áll.
A malomhoz tartozik még egy molnárdereglye és egy
malomladik. Érdekessége, hogy napjainkban is őröl,
a látogatók az így készült lisztből sütött termékeket a
helyszínen megvásárolhatják.
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ZICHY-KÁPOLNA
A Pest megye és az ország egyetlen szerb többségű településének határában emelt kápolnához az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc egyik kevésbé ismert
eseménye kötődik. Lórév mellett, e helyütt végezték ki
1848. szeptember 30-án gróf Zichy Ödönt. Fejér megye
volt alispánját azzal vádolták, hogy összejátszott
Magyarország ellenségeivel. Az ítéletet a Görgey Artúr
(ebben az időben őrnagyként Csepel-sziget parancsnoka volt) vezette katonai rögtönítélő bíróság hozta, s
még aznap este végrehajtották. A romantikus, neogótikus stílusú épületet 1858-59-ben emelte a Habsburg
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FUNDOKLIA-VÖLGY
császári család Zichy Ödön emlékére. Mivel a kivégzés
helye ártér, mesterséges dombra építették, s a bejárat
előtti lépcsővel tettek még ünnepélyesebbé. A kápolna
egyhajós, homlokzatán rózsaablak és huszártorony
(a tetőzetből kiálló kis tornyocska) látható. A nyíláskeretek és a támpillérek kőből készültek, a többi rész
a kor divatjának megfelelően nyerstéglából. Az északi
és a déli oldalon kőkeretes, nyújtott hatszöges beosztású ablakpárok figyelhetők meg. Az ártéri környezet,
a füves, erdősávval szegélyezett terület még inkább
egyedi hangulatot kölcsönöz a kápolnának.

DUNA MENTI ÉRTÉKEINK PEST MEGYÉBEN

A főváros közvetlen közelében, Érd határában található
egy természeti ritkaságnak számító, régészeti, embertani, botanikai és zoológiai szempontból egyaránt
különleges terület, a Fundoklia-völgy. Fontosságát többek között az adja, hogy világhírű ősemberlelőhelynek
számít: a feltárások során tűzhelynyomok és ősállatok
maradványai kerültek elő. A völgy „kétarcúsága” a területet alkotó alapkőzetnek és a növényzetnek köszönhető: míg a völgy pereme, kopár, sziklás, mészköves
felszín, addig a lejtők alján sűrű erdősáv és gazdag,
változatos növényzet található. A Tétényi-fennsík nyu-

gati részén elhelyezkedő, mintegy 3 kilométer hosszú
és 10-30 méter mély Fundoklia-völgy számos védett
növény- és állatfaj otthona. Megtalálható itt a fokozottan védett magyar gurgolya és a Szent István-szegfű, az
állatok közül a pannon gyíkot, a rézsiklót, a kuvikot és
a gyurgyalagot érdemes kiemelni. Ez az európai jelentőségű, Natura 2000-es (vagyis európai uniós) védettség alatt álló terület egy 1980-as évekbeli koncepció
szerint szemétlerakó lett volna, de ezt az őrült tervet
sikerült megakadályozni. Ma a Fundoklia-völgy szépen
kialakított és jól kitáblázott tanösvényen járható végig.
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A KISOROSZI SZIGETORR
A kisoroszi szigetorr, vagy más néven szigetcsúcs, a 31
kilométer hosszú Szentendrei-sziget északi csücske.
A szigetnek ez a vége benyúlik a Dunakanyarba: a
folyó jobb partjához viszonyítva Visegrád közelében,
a bal oldalon Kismaros és Nagymaros között ér véget.
Elkeskenyedő, részben erdős-ligetes, részben kavicsos
folyóparti része a tényleges szigetorr, ami Kisoroszi
után néhány száz méterre található. A Duna itt válik
szét a szentendrei-, valamint a főágra. A kisoroszi szigetorrnak sajátos flórája és faunája van. Számos védett
fajnak ad otthont: itt él többek között a Duna-völgyi
csillagvirág, a mezei futrinka, a diófa cincér, a skarlát
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bogár, a berki tücsökmadár vagy a berki geze. A szigetorr vízitúrázók és turisták kedvelt táborozó és strandoló
helye; az érintetlen, vadregényes környezet minden
nyáron sokakat vonz. A Duna alacsony vízállása esetén
a fürdőzőknek abban a nem mindennapi élményben
lehet részük, hogy a parttól több tíz méterre, majdnem
a folyó közepéig is elgyalogolhatnak a vízben. A kisoroszi szigetcsúcsról lenyűgöző panoráma tárul elénk: a
visegrádi fellegvárat, a Salamon-tornyot, a távolban a
Börzsöny csúcsait és a Dunakanyar „bejáratát” csodálhatjuk meg. A kisoroszi szigetorr a Duna-Ipoly Nemzeti
Park része.
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DÖMSÖDI
HALÁSZLÉ

RÁCKEVEI SZERB
(NAGYBOLDOGASSZONY)-TEMPLOM

A Józan Lajos halász receptje
alapján készülő halászlé elkészítésének első fázisban megfőzzük az alaplét. Beletesszük
az alaplébe szánt dunai apróhalat, és ami a szeletelésből
maradt. Minél több féle halból készül, annál ízletesebb,
pl. keszegfélék, törpeharcsa,
kárász, kisebb balin, sügér,
mind jó bele, kivéve a csukát! Rakunk hozzá lecsót vagy
friss paprikát, paradicsomot,
egy-két gerezd fokhagymát,
kevés őrölt borsot. Felöntjük
dömsödi csapvízzel, annyival,
hogy betakarja a halat, és kb.
másfél-két órát forraljuk száraz
akácfával tüzelve, mert a füstjének íze is hozzá tartozik a halléhez. Ha megfőtt a lé, kiszedjük
a nagyobb csontokat, gerincet,
majd az egészet átpasszírozom. Ezzel elkészült az alap lé,
melyet visszahelyezünk a bográcsba, forralom félóráig, majd
beletesszük a lesózott halszeleteket. A kóstolást előkészítendő
kiöblítjük a szánkat kadarkával
vagy oportóval, mely a dömsödi szőlőhegyen termett.
Fontos, hogy minden ízlelés
előtt ezt megismételjük! Közben csöve erős, piros paprikát
teszünk a tetejére, kb. annyit,
ahány adagot készítünk. Mellé
a kiskunsági homokban termelt
búzából és a dabi malomban
őrölt lisztből, a dömsödi pékségben sült kenyeret ajánljuk,
mert a halban gazdag, sűrű hal
léhez ez passzol.

Az 1487-ben felszentelt ráckevei Szerb (Nagyboldogasszony)-templom Magyarország egyetlen gótikus
szerb temploma. A településre a 15. században érkeztek rác kereskedők a török hódítás elől menekülve.
Saját templomukat a század második felében kezdték
építeni. A gótikus stílusú templomhoz a 16. században
két mellékkápolna épült reneszánsz stílusban, a templomkertben külön álló harangtorony pedig a barokk

stílusjegyeit viseli magán. A ráckevei Nagyboldogas�szony-templom középkori freskókkal gazdagon díszített belsejében rokokó ikonosztáz található. A vörösmárvány sírlapok némelyike az 1500-as évek elejéről
származik. A templom kelet-nyugati tájolású, szentélye kelet felé néz. Az épület mellett plébániaház és a
harangozó háza, valamint síremlékek és egy kőkereszt
áll.
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KISOROSZI ÓFALU TÖRTÉNELMI
TELEPÜLÉSRÉSZE
A Szentendrei-sziget legészakibb települése, a mintegy 900 lelkes Kisoroszi ófalusi része olyan, mint egy
élő skanzen. Az utcák mindkét oldalán pompásan felújított, egységes stílusban és módon épült házak láthatók, az úgynevezett fésűs településszerkezet ékes
példájaként. Az utcákra merőleges telkeken a lakóházak a telekhatárral párhuzamosan helyezkednek el
oly módon, hogy kétablakos homlokzatuk az utcákra
néz. Az épületek homlokzatát vakolat- és oromdíszek
teszik még érdekesebbé. Ezek között a magyar címert,

a ház építtetőinek nevét és az építés évszámát éppúgy
megtalálni, mint egyes vallási szimbólumokat. Kisoroszi önkormányzata rendszeresen hirdet pályázatot a
falu egyedülálló településképének megóvására, ennek
köszönhetően évről évre számos lakóház újul meg,
nyeri vissza eredeti állapotát. Nem véletlen, hogy a
településen elindított Homlokzatfelújítási Rehabilitációs Program 2009-ben elnyerte a Pest Megye Önkormányzata által adományozott Kulturált Települési Környezet Díjat.

RÉGÉSZETI PARK
Magyarország első őskori szabadtéri múzeuma 1996ban nyitotta meg kapuit azzal a céllal, hogy betekintést
nyújtson a bronzkori és a vaskori élet mindennapjaiba.
E mellett bemutatja a vaskori temetkezési szokásokat
megőrző halomsírokat. A Régészeti Park területén eredeti helyükön állnak a 2700 évvel ezelőtt, a korai vaskorban emelt halomsírok. Ezek egyikét, fagerendás sírkamráját – hazánkban egyedülálló módon – belülről és
közelebbről is megismerhetik a látogatók, többnyelvű
multimédia program segítségével. A halmok közötti
térségre a bronzkori és vaskori hétköznapokat idéző
kemencék, lakóházak és melléképületek hiteles máso-
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latai, rekonstrukciói épültek. A bronzkori falut három
nagyméretű, faoszlopos, tapasztott sövényfalú lakóház
és egy kemencés melléképület alkotja. A házakat a Kr.
e. 2800-1400 közötti időszakból fennmaradt régészeti
emlékek nyomán tervezték és építették. A parkban
külön egységet alkotó vaskori falu épületei a Krisztus
előtti 5-1. század közötti időszakból ismert régészeti
adatok alapján készültek. Megtekintésük során megtapasztalhatók azok a változások, amelyeket elődeink
átéltek fejlődésük folyamán, s amelyek alapján a történészek a bronzkort az azt követő vaskortól elválasztják.

DUNA MENTI ÉRTÉKEINK PEST MEGYÉBEN
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ZIMMET KROPF’N SÜTEMÉNY
(FAHÉJAS FÁNK)
Több mint száz esztendővel ezelőtt
Pest megyében két és fél tucat olyan
település volt, amelyekben a németek aránya meghaladta az 50 százalékot. A nemzetiségi adatok mára
jelentősen megváltoztak, ám a szigetújfalui németek a mai napig megőrizték identitásukat, hagyományaikat.
A Zimmet Kropf’n Szigetújfalu sváb
lakosságának jellemző ünnepi süteménye. A falusiak nagyszüleiktől,
dédszüleiktől tanulták. Jeles alkalmak

jellemző desszertje volt. Különleges
egyedi készítésű eszközzel sütötték
és sütik ma is. A múlt század elején
még a kukoricaszár megfelelő részét
használták a sütéséhez. Ügyességet
igényel, így nem mindenki tudta finoman, jól és szépen elkészíteni. Szigetújfaluban a Zimmet Kropf’n sütésének
nagy mestere Cilike, Firnigl Mihályné,
aki a községi rendezvényeken süti a
fánkot. A sütemény egyedisége maga
a sütési mód és a speciális sütőeszköz.

A VÁCI DIADALÍV
Magyarországon egyetlen diadalív található: Vácott, ahol a városban élők csak Kőkapunak nevezik az építményt.
Alapjait Migazzi Kristóf püspök rakatta le 1764 tavaszán Mária Terézia augusztusi látogatására készülve, ugyanis itt
fogadták a hajóról partra szálló királyi családot. A diadalívhez több helyi legenda is kapcsolódik; az egyik az, hogy a
királynő soha nem ment át alatta, mert fél, hogy rá fog omlani. Ez a késő barokk építmény 15 méter magas, 12 méter
széles, 3,5 méter vastag. Az ív nyílása 8 méter magas és 4,2 méter széles. A diadalíven a Habsburg uralkodócsalád
több tagja látható, például Mária Terézia és férje, I. Ferenc német-római császár. Kettejük domborműve között a diadalív építését indokló, köszöntő felirat olvasható. A képek között elhelyezett márványtábla felirata a Habsburg uralkodóház dicsőségét hirdeti. A váci diadalív ma felújítva, este díszkivilágítással látható.
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SUMMERFEST NEMZETKÖZI
FOLKLÓRFESZTIVÁL ÉS NÉPMŰVÉSZETI
VÁSÁR

CSEPEL AUTÓ
GYÁRTMÁNYMÚZEUM
Az 1950-es évek elejétől futottak
a magyar utakon a Csepel Autógyár termékei, köztük a képen
látható, ma már legendásnak
számító teher-, katonai szállító
és tűzoltóautók. A gyár a Dunai
Repülőgépgyár utódaként 1949ben jött létre, és a szocializmus
időszakában az ország egyik
leghíresebb vállalatának számított. A Csepel Autógyárnak az
első időszakban teherautók és
motorok gyártása volt a fő fela-

A százhalombattai Summerfest Fesztivál a barátság, a
béke, a kulturális sokszínűség és a szolidaritás fesztiválja. A nagyszabású, közel 1000 külföldi részvételével
zajló folklórtalálkozót 1994-ben tartották meg először.
Azóta nincs nyár Summerfest nélkül: minden évben
Dél-Amerikától Európán és a volt szovjet tagköztársaságokon át a Távol-Keletig és Óceániáig terjed azoknak az országoknak a sora, amelyeknek néptáncosai
és –zenészei bemutatják kultúrájukat a Duna melletti
kisvárosban a több mint tíz napos fesztiválon. A programok között neves magyar fellépők is szerepelnek, de
a fesztivál a fogyatékkal élőknek ugyanúgy lehetőséget

biztosít a fellépésre, mint ahogy koncertek, színházi
előadások és ökumenikus istentisztelet is helyet kap a
Summerfesten. A folklórprogramok mellett népművészeti vásár gazdagítja a rendezvény kulturális kínálatát.
A fesztivál napjai külön címet viselnek: ilyen például az
öröm, a barátság, a zene, a tánc, vagy az aranyszív (a
fogyatékkal élő fellépők) napja. Ily módon a Summerfesten minden és mindenki „szerepel”, ráadásul a találkozónak van még egy sajátossága: a külföldi fellépőket
százhalombattai családoknál szállásolják el. Európa
legnagyobb folklórfesztiválján így valósul meg a népek
és kultúrák találkozása.

data, később több termékszerkezet-váltás is volt. Az 1950-es
évek végén a nagy teljesítményű
motortípusok és járműfőegységek gyártása került előtérbe
(sebességváltók, kardántengelyek, kormányművek, mellékmeghajtók és osztóművek), majd
az 1970-es évek elejétől autóbusz-padlóvázakat és buszhoz
való szervokormányokat is gyártott a cég. Ekkoriban már 10 000
ember dolgozott a gyárban.
A vállalat hanyatlása az 1980-as években kezdődött, amikor az autóbuszgyáraknak értékesítési gondjaik keletkeztek, s ez kihatott a Csepel Autógyárra
is. A céget végül 1992-ben számolták fel. A gyár egykori termékei – köztük
az olyan, nevezetessé vált modellek, mint a Csepel D344-es katonai szállítójármű, vagy egyéb tehergépjárművek – ma a Csepel Autó Gyártmánymúzeumban tekinthetők meg Szigetszentmiklóson. A 2009-ben megnyitott
múzeum kiállításával a hazai ipartörténet egyik legizgalmasabb fejezetébe
enged betekintést.
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LAKIHEGYI ADÓTORONY
A lakihegyi rádióadó Szigetszentmiklós Lakihegy nevű részén
épült ipari létesítmény. Átadásától – kisebb-nagyobb megszakításokkal – egészen 1977-ig, a lényegesen korszerűbb solti
rádióadó üzembe helyezéséig működött. A 314 méter magas
lakihegyi adótorony 1933-as átadása óta Magyarország legmagasabb építménye. Az elnyújtott oktaéder alakú vasszerkezet
284 méter magas, a csúcsán álló kitolható hangolócső további
30 métert ad hozzá a teljes magassághoz. A torony amerikai
terveit Tantó Pál mérnök adaptálta a Csepel-szigeti homokos
talajviszonyoknak megfelelően. A tervezés közel négy évig tartott, majd 1933. július 1-jén a MÁVAG szerelői Massányi Károly
vezetésével megkezdték a 314 méter magas, Blaw-Knox-rendszerű (egy amerikai cég által szabadalmaztatott antennatípus)
torony építését. Az átadás még ebben az évben december
2-án megtörtént, és elsőként az akkori miniszterelnök, Gömbös Gyula ünnepi beszédét sugározta a Budapest I. műsorán.
A második világháborúban a németek elpusztították, de a
harcok befejezése után hamar megtörtént a helyreállítása. Az
1980-as években felmerült, hogy lebontják, de az erre a hírre
kibontakozó tiltakozás hatására végül 1985-ben ipari műemlékké nyilvánították. A lakihegyi adótornyot 2006-ben felújították, napjainkban a solti adó tartalékaként funkcionál.

VISEGRÁD RÓMAI KORI, ÁRPÁD-KORI ÉS
KÖZÉPKORI MŰEMLÉKEGYÜTTESE
Hazánk egyik legismertebb történelmi tája a Dunakanyar, ami a csodás természeti környezet mellett a
visegrádi műemlékegyüttesnek köszönheti nemzetközi hírnevét. Visegrád már az ókorban jelentős szerepet töltött be, mivel itt húzódott a Római Birodalom
megerősített határa, a limes. Itteni szakaszán nyolc
őrtoronyról és két erődről van tudomásunk. A település nevét több mint ezer évvel ezelőtt írták le először
a Szent István király által kiadott oklevélben, mint
Visegrád vármegye várát és ispáni székhelyét, amelynek maradványai a közeli Sibrik-dombon láthatók. A
tatárjárást követően épült meg hazánk egyik legnagyobb erődítménye, a dunai tornyokból, az alsóvárból
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és a fellegvárból álló kettős várrendszer. A 14-15. századra esett a település fénykora: Visegrád Magyarország királyi székvárosa lett. Károly Róbert, Nagy Lajos,
Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás itt építette
fel Európa egyik legreprezentatívabb uralkodói rezidenciáját, a késő gótikus, reneszánsz stíluselemekkel
díszített királyi palotát. 1323-tól a török hódoltságig
a fellegvárban őrizték a Szent Koronát, s itt tartották
1335-ben a visegrádi királytalálkozót a magyar, a cseh
és a lengyel uralkodó részvételével. A visegrádi műemlékegyüttes – különösen a fellegvár és a várhegy alatti
Salamon-torony – ma is Magyarország és Pest megye
egyik legkiemelkedőbb látnivalója.
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