JUHÁSZ GYULA:
Húsvétra (részlet)
Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
(1919)
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SCHANDL LÓRÁNT BEMUTATKOZÓJA
Kedves Olvasók!
Schandl Lóránt vagyok. Eőry Dénes polgármester Úr és Visegrád város képviselő-testületének
felkérésére felelősségtudattal, és ugyanakkor örömmel vállaltam a Visegrádi Hírek szerkesztő
bizottságának vezetését. Több évet dolgoztam a médiában, többek közt egy országos sugárzású
televízió híradójában voltam vágó. Mindig nagy kíváncsisággal figyeltem szerkesztő kollégáim
munkáját, mivel az óránkénti hírközlés volt a feladatunk, ezért beleláttam a szakma legapróbb
rejtelmeibe is. Nagyon sok tapasztalattal gazdagodtam, melyeket felelős szerkesztői munkám
során jelentősen tudok kamatoztatni.
A Visegrádi Hírek-et gyerekkorom óta olvasom. Emlékeimben élnek olyan cikkek, melyek
helyi régészeti felfedezésekről, egy ismert magyar színésznővel (aki ide járt általános iskolába) készült riportról vagy épp politikai ellentétek tisztázásáról szóltak. Lehetetlen lenne min
dent felsorolni, de úgy gondolom, hogy illik megemlékezni azokról, akik a kezdetek óta írták, szerkesztették újságunkat.
Arculatában, szemléletmódjában Szél Károly megfogalmazott egy irányt, melyet a 2020. januári számban ismertetett.
Én úgy gondolom, hogy ez az irány jó, sok lehetőséget rejt magában, melyeket szerkesztő kollégáimmal szeretnénk is kiaknázni. A rendszeres önkormányzati hírek mellett színes rovatokkal is jelentkezünk. Visegrád múltját és jelenét, a város
életének jelentősebb pillanatait, érdekességeit szeretnénk az olvasók elé tárni. Néha egy kis játékra, vagy épp egy helyi
étel receptjének ismertetésével, annak elkészítésére buzdítunk. Reméljük, hogy örömmel és elégedetten olvassák majd a
Visegrádi Híreket!
Schandl Lóránt
felelős szerkesztő

FONTOS!
Egy újság működésének elengedhetetlen feltétele a határidők betartása. Ahhoz, hogy az újság időben eljusson az olvasókhoz, a cikkek leadási határideje: minden hónap 15-e éjfél. A határidő után leadott cikkeket a következő számban
jelentetjük meg.
A leadott cikkek tartalmáért a szerkesztőbizottság nem vállal felelősséget, helyesírási, stilisztikai, nyelvtani hibákat
nem áll módunkban javítani. Mindenkit arra kérünk, hogy leadás előtt ellenőrizze az adott cikk helyesírási hibáit
(a számítógépek operációs rendszereinek alapvető része), vagy kérjen meg valakit, hogy segítsen.

HITTEL ÉS REMÉNNYEL

A

tavasz beköszöntével hosszabbodnak a nappalok, új életre kel a természet, mi magunk is igyekszünk megújulni.
A természet ébredése munkára hív, új erővel tekintünk feladataink elé. Húsvét a keresztény ember számára a legnagyobb ünnep, az emberi lélek megújulásának és a természet újjászületésének gyönyörű időszaka. A keresztút, Jézus
értünk való önfeláldozása, s végül a feltámadás olyan üzenet, mely hitet, reményt ad mindannyiunk számára. A mai,
rohanó világban egyre kevesebb időt szánunk ünnepeink megfelelő módon való eltöltésére. Sok esetben csak később
ismerjük fel: ezek az napok életünk legfontosabb, legszebb pillanatai. Húsvét idején újra szorosabbá fonódnak a családi
kötelékek, megerősítést nyernek a bennünket összefűző baráti szálak. Kívánom, hogy jókedvvel, megerősödve élhesse
meg minden visegrádi polgár az előttünk álló keresztény ünnepet; legyen ez a hittel teli megújulás szeretteink körében!
Visegrád Város Önkormányzata és Képviselő-testülete nevében áldott húsvéti ünnepeket kívánok városunk minden
kedves lakójának!
Eöry Dénes
polgármester
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VÁROSHÁZI MOZAIK
TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL
A 2020. február 20-ai nyílt ülés első két napirendi pontjában elfogadta a testület a Mátyás Király
Művelődési Ház és a Védőnői Szolgálat 2019. évre
vonatkozó beszámolóját, majd a polgármesteri hivatal
és az önkormányzat Cafetéria Szabályzatáról döntöttek
a képviselők.

Visegrád Város Önkormányzata 2009. április 2-án
kötött együttműködési megállapodást a Dunakanyari és
Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásával.
Ennek értelmében az iskolabuszt, melyet a Kistérségi
Társulás egy pályázat keretében vásárolt meg, Visegrád
Város Önkormányzatának vagyonkezelésébe és teljes
körű üzemeltetésébe adta. A Társulás kötelezettséget
vállalt arra, hogy a járművet az 5 év üzemeltetési idő
lejárta után az önkormányzat tulajdonába adja jelképes
1000.-Ft-os vételár ellenében. Az iskolabusz véglegesen
az elmúlt év végén került az önkormányzat tulajdonába. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy
értékesíteni kívánja 22.500 Euró ellenében. A busz árát
értékbecslő állapította meg.

Visegrád civil szervezeteinek vezetői kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, hogy az elmúlt évekhez
hasonlóan 2020-ban is támogassa őket. A kérelmekben részletesen leírják, hogy mire kérik a támogatást.
A Képviselő-testület döntése értelmében költségvetési támogatásban részesül a Visegrádi Nyugdíjas Klub
(400.000 Ft), a Visegrádi Települési Polgárőr Egyesület
(350.000 Ft), Visegrád Turisztikai és Városszépítő
Egyesülete (1.000.000 Ft előirányzat a kért anyagokra
és eszközökre, NEM TÁMOGATÁS formájában kapja),
Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete (1.000.000
Ft; működési feltételeinek és a képzések költségeinek biztosítására, egészségügyi eszközök beszerzésére), Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat (1.000.000
Ft előirányzat; 1.400.000 Ft egyszeri támogatás az
Obergünzburgi testvérvárosi kapcsolat 25. évfordulójának
megünneplésére).

2020. február 28-án megszűnt a Visegrádi Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megbízatása. Szabados Ákos ezt
levélben is jelezte az önkormányzatnak. A vele történt
egyeztetést követően a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a visegrádi termelői piac működtetését,
a mozigépészeti, valamint az építésztáborhoz kap
csolódó feladatokat továbbra is ő látja el.
Mint az bizonyára mindenki előtt ismert, tragikus
hirtelenséggel elhunyt Szél Károly a Visegrádi Hírek felelős szerkesztője. A megüresedett posztra a Kulturális
Oktatási és Sport Bizottság Schandl Lórántot javasolta,
amit a Képviselő-testület elfogadott. Ugyancsak döntés
született arról, hogy az önkormányzat további 1 évvel
meghosszabbítja azt, a Fagyas Róberttel kötött vállalkozási szerződést, amelyet korábban a Visegrádi
Hírek szöveggondozási, tördelési, nyomdai előkészítő
munkáira kötött. Mindezeken felül Fagyas Róbert a
laptükör szerkesztéssel kapcsolatos feladatokat is ellátja majd.

Ugyancsak ezen az ülésen alkotta meg a Képviselőtestület Visegrád Város Önkormányzat 2020. évi
költségvetési rendeletét. Az elmúlt évek tudatos
gazdálkodásának, mértéktartó költekezésének és az előfinanszírozott pályázatoknak köszönhetően az önkor
mányzat pénzmaradványa jelentős, 935.744.413 Ft. Ezt
az elmúlt években hozott Képviselő-testületi határozatok,
illetőleg az ezeknek megfelelően kötött szerződések kö
vetkeztében mintegy 527 millió Ft áthúzódó kötelezettség
vállalás terheli, melyből a Magyar László Tornacsarnok
felújítására és bővítésére vállalt kötelezettség 467,5 millió
Ft, a művelődési ház felújításának szerződéses összege
közel 36 millió Ft. A költségvetésbe be lettek építve az
áthúzódó vis maior feladatok, bruttó módon. A „Dunamenti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” elnevezésű
gátépítési projekt költségei a bevétellel egyező mértékben, a projektmenedzsmenttel egyeztetve 854.428 ezer
Ft értékben lettek beállítva a költségvetésbe. A kiadási
oldalon 550.781 ezer Ft beruházási költség (gátépítés és
gátelem tároló), illetve több dologi kiadás (pl. fordított
áfa, tervezés, műszaki ellenőr, projektmenedzsment stb.)
szerepel. A költségvetés a törzskönyvi és számviteli változások figyelembe vételével készült el, 2.517.214.446
Ft főösszeggel.

Jóváhagyta a Képviselő-testület a Fellegvár Óvoda vezetőjének javaslatát, hogy a nyári karbantartási
szünet 2020. július 27. és augusztus 21. között legyen az
intézményben. Ugyancsak döntés született arról, hogy a
nagycsoport létszámát a 2020-2021-es nevelési évben
30 főre emelik.
Scheiliné Kékessy-Herendi Ida a Visegrádi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a polgármesteri hivatal
falára kerülhessen ki egy nagyméretű, a főépítésszel
egyeztetett VÁROSHÁZA-RATHAUS feliratú tábla,
mely egyik jelképe lehet a német nemzetiség visegrádi
jelenlétének. A Képviselő-testület a kérelmet elfogadta.
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A Visegrádi Sportegyesület az elmúlt évekhez hasonlóan kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz
működésének támogatása, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett ún. TAO pályázat
kapcsán 10%-os önrész biztosítása érdekében. A Pénz
ügyi Bizottság a kérdést tárgyalta és azt javasolta, hogy a
költségvetésbe kerüljön be a működési célú támogatás
2.4 millió Ft-os összeggel, a pályázati önrészből pedig
1.2 millió Ft-ot vállaljon át az önkormányzat a 2020.
évi költségvetés terhére. A javaslatot a Képviselő-testület
elfogadta.

2020. március 9-én rendkívüli nyílt ülést tartott a Képviselő-testület. Első napirendi pontban a
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2020. évi önkormányzati hozzájárulásával kapcsolatban született döntés. A Társulás
által fenntartott intézmények működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges az egyes – a Társulásban részt vevő –
önkormányzatok támogatása, mely összeg Visegrád ese
tében a 2020. évre vonatkozóan 101.673 Ft. A támogatás
biztosítását a Képviselő-testület elfogadta.
Az ülés folytatásában a gépjárművek igénybevételének
és használatának szabályzatáról, a beszerzések lebo
nyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabály
zatról, valamint az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekre vonatkozó szabályzatról született
döntés. A Képviselő-testület mindhárom szabályzatot
elfogadta.

A következő napirendi pontban ugyancsak a Visegrádi Sportegyesület (továbbiakban VSE) kérelmét tár
gyalták a képviselők. Szendrey Lajos a VSE utánpótlás
vezetőedzője a Magyar Labdarúgó Szövetség által a
2020-2021-es évek fordulójára meghirdetett TAO prog
ram kapcsán jelezte, hogy az egyesület ismét be kívánja adni egy 22x42 m-es, komplett, univerzális műfüves
pálya megépítésére vonatkozó pályázatát. A Képviselőtestület részéről elvi állásfoglalásra volt szükség arra
vonatkozóan, hogy az önkormányzat egyetért a megvalósítandó céllal. A megvalósításhoz szükséges önerő
(10.150.000 Ft) vonatkozásában a testület úgy határozott,
hogy arról a pályázat eredményének alakulása tükrében, valamint a kivitelezés részletes költségvetésének ismeretében dönt.

Ugyancsak pozitív döntés született a gátberuházáshoz
szükséges Visegrád 028/5 hrsz-ú, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő ingatlan tulajdo
nosi hozzájárulásához szükséges szerződés megkötéséről.
A szerződés többek között azt tartalmazza, hogy a beruházás lebonyolítását követően önkormányzati tulajdonba
kerül a tárgyban szereplő ingatlan.
A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című projekt második szakaszának részét képezi
a település külsőségi szakaszán egy földtöltéses védműszakasz kialakítása. Ezen tervezett elsőrendű árvízvédelmi vonal a városközponti szakaszon már kiépített,
parapetfalas és mobilfalas műtárgy kiegészítéseként
hozzájárul a város teljeskörű árvízi biztonságának
megteremtéséhez. Az elsőrendű árvízvédelmi töltés
a jelenleg a sportpálya mögött húzódó ledepóniázott
földanyag helyén kerülne kiépítésre az ezen műtárgyakra
vonatkozó előírások alapján. Mivel számos hátráltató
tényező (pl. telekalakítás kapcsán felmerült- vagy a tulaj
donosi hozzájárulásokkal kapcsolatos, előre nem látható
problémák; fakivágási engedélyek megadásának elhúzódása; stb.) miatt póthatáridőt kellett kitűzni a kivitelezés
befejezésére, ezért a Képviselő-testületnek most arról
kellett döntenie, hogy a csúszás nem a kivitelező (Zöld
Út Építő) hibájából történt, továbbá, hogy ezért a késedelemért nem számít fel kötbért. A megvalósítás új
céldátuma: 2020. november 30.

A Túrafüggő Kft. képviseletében Tolnai Balázs meg
kereste az Önkormányzatot, hogy részére ingyenes
közterület használati engedélyt adjon a Hello Pilis
Trail futóverseny kapcsán. A szervezők az esemény
részeként frissítési pontot kívántak elhelyezni a Széchenyi utca 7. sz. (volt Kemping) területén. A testület azzal
a kiegészítéssel tekintett el a közterület használati díj
megfizetésétől, hogy a közterület használat ideje alatt az
elfoglalt területet és környékét tisztán és rendben tartja.
Pót napirendi pontban tárgyaltak a képviselők
a Visegrád 058/7 hrsz-ú külterületi ingatlan kisajátításáról. Erre akkor kerül sor, ha az értékbecslés alap
ján megállapított – a tulajdonos részére megküldött –
vételi ajánlat sikertelen lesz.
Ugyancsak pót napirendi pontban, zárt ülés keretében
zajlott a „Csukavölgy utcai – Kilátó utcai VIS MAIOR
jellegű támfalkárosodás helyreállítása” tárgyban
kiírt közbeszerzési eljárás elbírálása. A közbeszerzési
bírálóbizottság megállapította, hogy az eljárás érvénye
sen és eredményesen zárult. Az eljárás nyertese az a Geoszolg Mélyépítő és Vállalkozói Kft. lett, mely a legjobb ár- érték arányú ajánlatot adta. A testületi döntést
követően a cég megkezdte a helyszínen a kivitelezési
munkálatokat.

Utolsó napirendi pontban arról döntött a testület, hogy
elfogadja Félegyházi András leköszönt polgármester
kérelmét, ami a ki nem vett szabad napjainak pénzbeli megváltására vonatkozott. Az önkormányzat 53 nap
szabadság pénzbeli megváltását ismerte el és annak kifizetéséről rendelkezett.
Grósz Gábor kommunikációs referens,
Visegrád Város Önkormányzata

***
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HIVATALI KÖZLEMÉNY
Visegrád Város Polgármesteri Hivatalában a Korona
vírusos megbetegedések
2020. március 16-tól visszavonásig a személyes ügyfélfogadás SZÜNETEL!

megelőzése

érdekében

Ügyintézés történhet:
1. elektronikus úton: a visegrad@visegrad.hu vagy a városi honlapon (www.visegrad.hu) a polgármesteri hivatal telefonkönyv menüpontban felsorolt elérhetőségeken,
2. telefonon a +36 26 398 255 vagy +36 26 398 163 számok hívásával,
3. postai úton a Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2025 Visegrád, Fő u. 81. címre küldött levélben.
Kérjük ügyfeleinket, hogy hivatali ügyeiket elsősorban elektronikusan vagy telefonon intézzék!
Egészségük védelme érdekében, köszönettel:
Eöry Dénes s.k.
polgármester
dr. Szabó Ferenc s.k.
jegyző

ELHALASZTJUK A LOMTALANÍTÁST
Tájékoztatjuk a Tisztelt Visegrádiakat, hogy az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel egyeztetve, közösen úgy határoztunk, hogy a 2020. április végére tervezett szokásos lomtalanítást elhalasztjuk. Pótlásáról gondoskodni fogunk és értesítjük a lakosságot az új időpontról.
VVÖ

KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK - 2020. ÉVI MATRICA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Visegrádiakat, hogy a 2020. évre szóló „kukamatricákat” mivel a Visegrádi Polgármesteri
Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel, így egyelőre nem tudjuk a lakosság részére kiosztani. Ez azt jelenti, hogy
a szolgáltató továbbra is kiürít minden, előző évi matricával ellátott hulladékgyűjtő edényt. Amint lehetőség lesz az
idei évre szóló matricák átvételére, értesíteni fogjuk Önöket. Megértésüket köszönjük!
VVÖ

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 2020-BAN
Visegrád családi házas övezetében a műanyaghulladék, a fém italos- és konzervdobozok, valamint a papírhulladék
gyűjtése sárga színű zsákokban történik, amelyekben üdítős, ásványvizes PET palackok, kozmetikai és tisztítószeres
flakonok, tejes, illetve gyümölcsleves dobozok (többrétegű csomagolóanyagok), fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók, újságcsomagoló- és kartonpapírok, valamint fém italos- és konzervdobozok helyezhetők el. Kérjük, hogy az újrahasznosítható
anyagokat a jelzett szállítási napot megelőző este, de legkésőbb a megjelölt napon reggel 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanjaik elé kihelyezni! A továbbiakban is a felhasznált zsákokkal megegyező darabszámú zsákot helyezünk el a gyűjtéssel
egyidejűleg, mint amennyit az ingatlanától az adott napon elszállítunk.
SZÁLLÍTÁSI NAPOK
2020.
április 30.

2020.
május 29.

2020.
június 26.

2020.
július 31.

2020.
augusztus 28.
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2020.
szeptember 25.

2020.
október 30.

2020.
november 27.

2020.
december 29.

2020. ÁPRILIS
MEGUGROTTUK...
Miként lakosságunk tapasztalta, 2020. március 10-től árvízvédelmi szerelési gyakorlatot tartottunk a teljes mobilfalas
gát-védmű szakaszon. A teljes rendszer tesztelésével megbizonyosodhattunk a korábbi műszaki hibák kijavításáról, va
lamint intézkedhetünk az esetlegesen még felmerülő hiányosságok mielőbbi pótlásáról.
A város vezetése nevében köszönöm mindazok a munkáját, akik közreműködtek a szerelési gyakorlat előkészítésében
és lebonyolításában, elősegítve a feladat végrehajtásának sikerét!
Eöry Dénes
polgármester

Fotó: Schandl Lóránt

SEGÍTÜNK, CSAK SZÓLJON!
A világméretű koronavírus járvány 2020. március 4-én hazánkat is elérte. Lapzártáig ötvenre emelkedett az igazolhatóan
fertőzöttek száma. A járvány terjedésének mérséklése érdekében tett korlátozó intézkedések okán mindannyiunk élete
megváltozott. Már nem olyan egyszerű és egyértelmű sok minden, mint korábban volt: a beugrom a boltba vacsorának
valóért; a patikába vitaminért; vagy hova utazzunk a hétvégén mondatok, kérdések szinte értelmetlenné váltak.
A sok terhes változás azonban hozhat jót is: nagyobb összetartást a családokban, több odafigyelést az idősekre, távolodást a rossz fogyasztói szokásoktól.
Kitartást kívánok minden visegrádi polgárnak ebben a nehéz, embert próbáló helyzetben! Kérem, ha kérdése, kérése
van a veszélyekkel teli időszakban, forduljon hozzám és képviselőtársaimhoz bizalommal, ígérjük, minden tőlünk telhetőt megteszünk a lakosság vélhetően megváltozó életminőségének javítására.
Eöry Dénes
Polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUSRÓL
A 2019
végén Vuhanban kialakult tüdőgyulladás-járvány hátterében álló, egy újonnan kialakult
vírust azonosítottak. Az új koronavírus elnevezése 2020.
február 12-től „súlyos akut légúti tünetegyüttest okozó
koronavírus 2” (SARS-CoV-2), az általa okozott megbetegedés a pedig „koronavírus-betegség 2019” (coronavirus disease 2019), melynek rövidített változata a COVID-19.

fokozatosan jelentkeznek. Vannak olyan fertőzöttek,
akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik
magukat betegnek. A legtöbben (nagyjából 80%) bármely speciális kezelés nélkül felépülnek a betegségből.
Minden 6. fertőzöttből nagyjából 1-nél alakul ki sú
lyos betegség és légzési nehézség. Azoknál valószínűbb
ezeknek a kialakulása, akiknek már olyan meglévő
egészségügyi problémáik vannak, mint a magas vér
nyomás, szívproblémák, vagy cukorbetegség, valamint az
idősebbeknél. Speciális kezelés, védőoltás egyenlőre nem
áll rendelkezésre.

Hogyan terjed a betegség?
A fertőzés terjedése emberről-emberre jellemzően
cseppfertőzéssel és a fertőzött váladékokkal történő direkt vagy indirekt kontaktussal történik.

A betegség lappangási ideje legfeljebb 2-12 nap, átlagosan 5-6 nap.

Hasonlóan az influenza és más légúti kórokozók terjedéséhez, az új koronavírus egyik terjedési módja a
cseppfertőzés, melynek során a fertőzött ember köhögése
vagy tüsszentése során a levegőbe kerülő, a kórokozót
tartalmazó nyálcseppek, légúti partikulumok a közelben
álló másik ember orrára vagy szájára kerülnek, illetve
esetleg a tüdőbe belégzésre kerülnek.

Hogyan védekezhetünk a fertőzés ellen?
Nagyon fontos, hogy folyamatosan kövesse a
COVID-19 járványra vonatkozó legfrissebb, hiteles információkat. Mivel a vírus nagyon gyorsan terjed zárt
közösségekben, ezért fontos az alábbi teendők betartása.
1. Rendszeresen és alaposan mossa meg kezét őket
vízzel és szappannal vagy tisztítsa meg alkoholos
kézfertőtlenítővel. Miért? A kézmosás vagy alkoholos
kézfertőtlenítés eltávolítja az esetleg a kezünkön lévő vírusokat.

Egy másik lehetséges terjedési mód, ha egy ember a
kórokozót tartalmazó nyálcseppekkel, légúti partikulumokkal szennyezett felületek vagy tárgyak érintése
után kezével a saját orrához, szájához vagy szeméhez
nyúl.

2. Tartsa magát legalább 2 méter távolságra minden
kitől, aki köhög vagy tüsszent. Miért? Köhögéskor
vagy tüsszentéskor apró folyadékcseppek kerülnek a
környezetbe, amelyek tartalmazhatják a vírust. Ha túl
közel vagyunk, akkor belélegezhetjük a cseppeket és
ezáltal a vírust is.

El lehet kapni a betegséget olyan személytől, akinek
nincsenek tünetei?
A betegség terjedése főleg a fertőzött személyek által
kiköhögött, kilélegzett cseppeken keresztül történik.
Annak a kockázata, hogy olyasvalakitől kapjuk el a
betegséget, akinek egyáltalán nincsenek tünetei nagyon
alacsony. Ugyanakkor, sok betegnél csupán enyhe
tünetek jelentkeznek. Ezért elképzelhető, hogy olyasvalakitől kaphatjuk el a betegséget, akinél csupán enyhe
köhögés jelentkezik és nem érzi betegnek magát.

3. Kerülje a szemei, az orra, és a szája érintését. Miért?
A kezünk számos felülettel, tárggyal érintkezik, melynek során szennyeződhet az ott lévő vírusokkal. Az így
szennyezett kézzel a szem, a száj vagy az orr érintése
esetén a vírus a szervezetünkbe kerülhet, azaz megfertőződhetünk.

Elkaphatom a COVID-19-et fertőzött széklet útján?

4. Tegyen meg mindent, hogy Ön és környezete betartsa a megfelelő higiénés előírásokat. Ez azt jelenti, hogy
takarja el a száját és orrát a behajlított könyökével vagy
egy zsebkendővel, amikor köhög vagy tüsszent, ez után
pedig azonnal dobja ki a használt zsebkendőt. Miért?
A vírus cseppfertőzéssel terjed. A köhögési, tüsszögési
etikett betartásával megvédjük a körülöttünk lévőket a
különböző vírusoktól, így az új koronavírustól is.

A jelenlegi ismeretek szerint ennek a kockázata alacsony.
A kezdeti vizsgálatok azt mutatják, hogy egyes esetekben
a vírus jelen lehet a betegek székletében és vizeletében, de
az ezen az úton való terjedés nem jellemző. Mivel azonban a széklet útján történő megfertőződés is kockázatot
jelenthet, továbbra is kiemelten fontos a higiénés szabályok betartása, úgymint rendszeres kézmosás a mosdó
használat után és táplálkozás előtt.

5. Kerülni kell a szokásos érintkezési formák közül a
kézfogást, puszit.

Mik a betegség tünetei?
A betegség leggyakoribb tünetei a láz, a fáradtság és
a száraz köhögés, légzési nehézség. Egyes betegeknél
jelentkezhet fájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás vagy hasmenés. Ezek a tünetek általában enyhék és

6. Szellőztessenek gyakran.
7. Takarítson gyakrabban a megszokottnál. Miért? A koronavírus lipid burokkal rendelkezik, így a legtöbb, egyfá-
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zisú tisztító-, fertőtlenítőszer hatásos ellene. Takarításhoz
a klórtartalmú, virucid hatású készítmények használata javasolt. Kiemelten fontos és napjában többször is
fertőtleníteni kell azokat a felületeket, melyeket kézzel
gyakran érintenek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok,
villanykapcsolók stb.) Ezeknek a felületeknek a fertőt
lenítésére az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a
fertőtlenítő kendők alkalmazhatóak.

több napig terjedően is életben maradhat a felületeken.
Ez nagymértékben függ a külső környezeti tényezőktől is
(pl. felület típusa, hőmérséklet, páratartalom).
Ha úgy gondolja, hogy egy adott felület fertőzött, akkor
egyszerű fertőtlenítővel tisztítsa meg, hogy eltávolítsa a
vírust és így megvédje magát és másokat. Mosson kezet
vízzel és szappannal vagy végezzen kézfertőtlenítést alkohol-alapú fertőtlenítő szerrel. Kerülje a szemének, illetve
a szájának és az orrának az érintését.

8. Ha betegnek érzi magát, lázas, köhög és nehezen
lélegzik, akkor mielőbb keresse meg, hívja fel telefo
non orvosát. Mondja el neki a tüneteket és azt, hogy az
elmúlt időszakban koronavírus által fertőzött területen
tartózkodott. Kövesse az orvos útmutatásait. Miért?
A telefonálás lehetővé teszi, hogy az orvosa a kijelölt
egészségügyi intézménybe utalja. Ez Önt is megvédi és
segít megelőzni a vírusok és egyéb fertőzések terjedését.

Élelmiszerek érintettsége
A terjedési módot figyelembe véve, az eddig rendelkezésre álló információk alapján elmondható, hogy
a csomagolt élelmiszerek külső csomagolásán a koronavírus, az egyéb csomagolási felületre jellemző módon nagyon rövid ideig képes életben maradni, ezáltal
fertőzni, tekintettel arra, hogy a koronavírus felépítéséből
adódóan érzékeny a beszáradásra, az UV fény hatására,
valamint a környezeti hőmérsékletre. Hosszabb ideig
történő életben maradásához minden esetben élő sejtre,
szövetre van szükség.

9. Amennyiben egy munkatársnál légúti fertőzés
tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni,
egyúttal értesíteni kell az orvosát, aki az előírt és általa
ismert eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
10. Amennyiben a munkahelyen a fertőzött személyt
azonosítanak, akkor a közösség zárt jellege miatt fennáll
a dolgozók fertőződésének kockázata is. A járványügyi
vizsgálat ezért rájuk is kiterjed.

Magyarországon kívülről történő csomagolt élelmiszer
importálása esetén a gyártótól, forgalmazótól minden
esetben elvárás, hogy az élelmiszerek felületén ne fordulhasson elő semmilyen olyan szennyeződés, vírust
tartalmazó váladék mely a raktározás, rakodás, szállítás,
áruátvétel és csomagolt élelmiszer magyarországi forgalmazása során veszélyeztetné a láncban résztvevő dolgozókat és a vásárlókat. Tekintettel arra, hogy a fent említett, koronavírus felépítéséből adódó érzékenység miatt
a vírus, a csomagolt élelmiszerek felületére kerülve rövid
időn belül elpusztul, minimális annak valószínűsége,
hogy a Magyarországra beszállított csomagolt élelmiszerek részt vennének a koronavírus közvetítésében. Igaz ez
a fagyasztva, hűtve, valamint a környezeti hőmérsékleten
történő csomagolt élelmiszerek szállítására egyaránt.

Hogyan lehet gyógyítani az új koronavírus által
okozott fertőzést?
Az új koronavírus okozta megbetegedéseknek jelenleg nincs speciális, célzott kezelési módja, gyógyszere.
Az érintett betegeknél a tüneteknek megfelelő, a beteg
szer
vezetét, immunrendszerét, légzését támogató
kezelést alkalmaznak (pl. oxigénterápia, folyadékkezelés,
vírusellenes szerek, szükség esetén légzéstámogatás).
A koronavírusok ellen jelenleg nincs védőoltás.
Hatékony védekezést jelenthet a koronavírussal
szemben a maszk viselése?

Javasolt a csomagolt élelmiszer felületét, olyan vírusölő
hatású szerrel letörölni, mely a csomagolóanyagot nem
károsítja

Egy egészséges embernek nem javasolt orvosi maszkot viselnie. Csak akkor használjon maszkot, ha légzőszervi tünetei vannak (köhögés vagy tüsszentés).
A maszkok viselése nagyon fontos az egészségügyi dolgozók számára. A WHO azt tanácsolja, hogy észszerűen használjuk az orvosi maszkokat, hogy elkerüljük az
értékes készletek felesleges pazarlását.

Nem csomagolt élelmiszerek estében (zöldségek,
gyümölcsök) a felületükön történő koronavírus túlélési esély a csomagolt élelmiszerhez hasonlóan nagyon
alacsony. Zöldségek-gyümölcsök felhasználása és fo
gyasztása előtt minden esetben javasolt a felületük alapos
folyóvizes lemosása. Ez azért is hasznos, mert esetlegesen
növényvédőszer-maradványok és egyéb káros anyagok
is lehetnek a zöldségeken, gyümölcsökön melyeket így
szintén eltávolíthatunk.

A védekezés leghatékonyabb módszere a rendszeres
kézmosás, a szánk eltakarása a könyökhajlatunkkal vagy
zsebkendővel köhögéskor, illetve a legalább 2 méteres
távolság tartása olyan személyektől, akik köhögnek vagy
tüsszentenek.
Milyen sokáig marad a vírus életben a tárgyak
felületén?

A hideg vizes lemosás a szennyeződések jelentős részét
eltávolítják, de vannak olyan gyümölcsök és zöldségek,
amelyek legalább két-három lemosást igényelnek egymás
után. Ilyen a szőlő, alma, szilva, mangó, őszibarack, körte,

A kutatások szerint a koronavírusok (és az előzetes információk szerint az új koronavírus is) pár órától akár
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paradicsom, a zöld leveles zöldségek, mint a spenót, sóska vagy a kelkáposzta.

otthon, ne menjen közösségbe, és telefonon értesítse a
háziorvost vagy a háziorvosi ügyeletet, valamint működjön együtt a népegészségügyi hatósággal.

Leghatékonyabb megoldás persze a hámozás, de nem
minden esetben használható.

A magyar kormány operatív törzset hozott létre az új
koronavírus elleni küzdelem érdekében.

Az élelmiszerek esetében fontos kiemelni továbbá, hogy
azok hőkezelése minden esetben megöli az esetlegesen
előforduló vírusokat, így a főzés, sütés és a melegen fogyasztandó ételek élelmiszer-biztonsági szempontból
meghatározott +63oC feletti hőmérséklete életképtelenné teszi a koronavírust, jellemzően 60 0C felett elpusztulnak, így pár perces forralással, sütéssel bizonyosan
elpusztíthatók.

A koronavirus.gov.hu honlapon hiteles és naprakész
információkat talál a hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről és teendőkről a panaszok
esetén.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors
és szakszerű megválaszolása érdekében.

Különleges élelmiszer-biztonsági hatósági intézkedések nem indokoltak a jól működő minőségbiztosítási, élelmiszerbiztonsági rendszer, az alapvető higiénés
rendszabályok betartása garantálhatja azt, hogy a vírus
zöldségek, gyümölcsök útján ne fertőzhessen, ez az út ne
segítse elő terjedését.

06-80-277-455
06-80-277-456
A lakossági információs vonalak a hét minden napján
24 órában elérhetők.

Mikor merül fel az új koronavírus fertőzés gyanúja?
Mit a teendő ilyenkor?

A telefonszámok mobil és vezetékes telefonról is egy
aránt tárcsázhatók. A telefonvonalakat az NNK működteti és szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A szolgáltatás célja a szakszerű, hatékony, időbeni
reagálás biztosítása és elősegítése a megelőzés érdekében.

1. Ha Ön vagy családtagja hirtelen belázasodik, köhög
vagy nehezebben lélegzik, és az elmúlt 14 nap folyamán
olyan területen, országban járt, ahol terjed az új koronavírus vagy esetleg arról van tudomása, hogy új koronavírussal igazoltan fertőzött személlyel érintkezett,
akkor mielőbb hívja fel telefonon háziorvosát vagy a háziorvosi ügyeletet. (Arról, hogy aktuálisan mely területe
ken terjed a közösségben az új koronavírus, a Nemzeti
Népegészségügyi Központ honlapján lehet tájékozódni:
nnk.gov.hu Mondja el háziorvosának a tüneteket és azt,
hogy az elmúlt időszakban pontosan hol járt külföldön
vagy azt, hogy hol és mikor találkozhatott olyan sze
méllyel, aki igazoltan új koronavírussal fertőződött.
A telefonálás lehetővé teszi, hogy indokolt esetben az
orvos a kijelölt egészségügyi intézménybe utalja anélkül,
hogy a betegnek meg kellene jelennie a háziorvosi rendelőben. Ez segít megelőzni a fertőzések terjedését is.
Feltétlenül kövesse az orvos útmutatásait, és működjön
együtt a népegészségügyi hatósággal.

Kérjük a lakosságot, hogy csak abban az esetben hívják a zöld számokat, ha az NNK weboldalain nem kaptak
megfelelő választ kérdéseikre. Az új koronavírusról folya
matosan frissülő információk elérhetők:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus és http://egeszseg.hu/koronavirus-tajekoztatok.
Visegrád Város Önkormányzata továbbra is állandó figyelemmel kíséri a koronavírussal kapcsolatos helyzetet
és követi az Operatív Törzs ajánlásait. A fennálló hely
zetre való tekintettel, kérem a lakosság megértését és
együttműködését, a jelenlegi és az esetleges jövőbeni kor
látozó rendelkezések betartását a polgárok egészségének
megóvása, a járvány terjedésének megakadályozása,
megfékezése érdekében. Új helyzetben kell, hogy helyt
álljunk, ezért mindenkitől azt kérem, hogy továbbra is
türelmesen, egymást segítve éljünk meg ezeket a napokat. A járványügyi helyzetben mindannyian döntéshozók
vagyunk, és felelősséggel tartozunk nem csak a saját, hanem a családunk, barátaink és a közösség egészségéért is!

2. Amennyiben nem lázas, nem köhög, de az elmúlt 14
nap folyamán olyan területen, országban járt, ahol terjed
az új koronavírus, akkor javasolt, hogy az utazást követő
14 napban figyelje magán a tünetek esetleges jelentkezését. Csak akkor hívja háziorvosát, ha tünete jelentkezik. Ne akarjon tesztet elvégeztetni új koronavírus kimutatása céljából, amennyiben nincs tünete!

Minden lakosnak és családnak kívánom, hogy maradjanak egészségesek, és ezt a krízishelyzetet eltökéltséggel,
odafigyeléssel, bátorsággal és türelemmel sikeresen átvészeljük!

3. Ha a környezetében tud olyan emberről – legyen
magyar vagy külföldi állampolgár ‒, akinél hirtelen láz,
köhögés vagy nehezebb lélegzés jelentkezett és az elmúlt
14 nap folyamán olyan területen, országban járt, ahol terjed az új koronavírus, lehetőleg kerülje vele a személyes
találkozást, érintkezést. Kérje meg őt, hogy maradjon

Eőry Dénes
polgármester
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MŰVHÁZ-KÖNYVTÁR
KEDVES OLVASÓINK ÉS LÁTOGATÓINK!
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár határozatlan ideig
zárva tart!
A korábban meghirdetett rendezvényeink, állandó programjaink 2020. március 16-tól elmaradnak.
Olvasóink kikölcsönzött könyveinek visszahozatali határidejét automatikusan meghosszabbítjuk!
Nyitva tartásunk változásáról, illetve a programok újraindulásáról a megszokott hirdetési felületeken időben tájékoztatjuk Önöket!
Sürgős esetben, illetve bővebb tájékoztatásért az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:
06-30/210-8580; mikesytamas@gmail.com

MOZI

Mikesy Tamás
igazgató

KEDVES MOZILÁTOGATÓK!
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a Duna mozi határozatlan ideig zárva tart!
A vetítések újraindulásának idejéről a megszokott hirdetési felületeken időben tájékoztatjuk Önöket!
Sürgős esetben, illetve bővebb tájékoztatásért az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésére:
06-30/210-8580; mikesytamas@gmail.com
Mikesy Tamás
igazgató
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KOR-KÉP
A KERESZTELŐ SZENT JÁNOS-TEMPLOM

V

isegrád arculatát meghatározza a katolikus templom épülete. Akár a Duna felől közelítjük meg a várost, akár
Esztergom felől érkezünk a Fő utcán át, karakteres képi eleme városunknak, igazi találkozópont.

1773-ban Schade Lénárd tervei szerint kezdték építeni a jelenlegi épületet, a következő évben kezdődött meg a
plébánialak építése. Az építkezés 1782-ben fejeződött be. Az egyhajós, egytornyú boltozatos belső terű templom teljes
berendezése is ebből az időből származik. Az oltárképet Vincenz Fischer készítette a XVIII.-ik században- eredetileg a
budavári Szent Zsigmond kápolna részére-, az 1930-as évek óta díszíti templomunkat.
Virágszőnyegéről országszerte híres, népszerű házasságkötési helyszín; nekünk visegrádiaknak egy meghatározó építmény, hívőnek-nem hívőnek egyaránt, hisz’ oly sok családi, városi esemény emlékét idézi.

Felhasznált irodalom:
•

Cseke László: Visegrád ezer éve

•

Visegrádi Keresztelő Szent János-templom weblapja
Kangas Kinga
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DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN
DIE REDAKTION VISEGRÁDI HÍREK WÜNSCHEN FROHE OSTERN!
OSTERBRÄUCHE RUND UM DEN GLOBUS

jobb-és balkezünk mutatóujjával az asztal szélen doboltunk, édesanyám szárnyasállatok és repülésre képte
len állatok nevét mondta ki hangosan azt követően,
hogy az írás címét adó szöveg ajkáról elhangzott.
A játékban résztvevők két kezük felemelésével fejezték ki,
ha a szóba hozott állatot madárnak itélték. Aki tévedett
zálogot fizetett, ami többnyire kiosztott bab volt. A jól
döntő babot kapott. Az nyerte a játékot, akinek a játék
végén a legtöbb bab volt a birtokában. Nekem speciel a
Ziege /kecske/ volt a kedvenc nem repülő háziállatom.
Magam elé képzeltem, a szakállas, tele tőgyű jámbor állatot, amint a levegőben lebeg. Hadd soroljak itt fel szár
nyas, pontosabban repülni képes, illetve repülni nem
tudó állatot:

z.b. SCHWEDEN
In Schweden wird Ostern mit vielen Bräuchen gefeiert.
Mit Feuerwerken und großem Lärm werden die bösen
Osterhexen verjagt. Am Samstag vor Ostern verkleiden
sich viele als Osterweiber und betteln von Haus zu Haus
um Süßigkeiten.
SYMBOLEN und DINGEN, die mit OSTERN in
Verbindung stehen..
OSTERLAMM
Das Lamm ist ein Symbol der Unschuld es war schon
vor dem Christentum als Opfertier bekannt. Bei den ers
ten Christen wurde zur Osterzeit ein Lamm geschlachtet
und als Opfer unter den Kirchenaltar gelegt. Bei den
Christen ist Jesus das Lamm Gottes der sich für alle Menschen geopfert hat. In einigen Gegenden Deutschland
und in Siebenbürgen ist es bis heute Brauch ein Osterlamm zu backen.

Madarak: galamb= Taube, fecske=Schwalbe, cinege=Meise, gólya=Storch, feketerigó=Amsel, sas=Adler,
kakukk=Kuckuck
Nem madarak: malac=Ferkel, disznó=Schwein, tehén=Kuh, kecske=Ziege, béka=Frosch, elefánt=Elefant,
zebra=Zebra
Még annyit szeretnék emlékül szóba hozni, hogy 1990.
április 5-én Visegrádon a templom sekrestyéjében, a ma
már sajnos nem élő Kalász István plébános úr tartotta a
gyászmisét. Az idő rettentő gyors múlását jelzi, hogy a
sekrestyei misén résztvevők közül már csak egy páran
élünk.

MOTIVE AUF OSTEREIERN
Die Symbolik der Muster auf den Ostereiern hat auch
eine Bedeutung. Das Kreuz steht für Liebe, Hoffnung
und den Sieg Christi über den Tod. Endlose Linien
stehen für ewiges Leben und Unendlichkeit. Pflanzen
symbolisieren die Jugend, die Gesundheit und die Güte.
Punkte und Tropfen stehen für die Tränen von Maria.
Der Hahn oder das Huhn stehen für Fruchtbarkeit.
Sonnenstrahlen stehen für Wärme und Licht.

Scheili Béla /bácsi/

Wir wünschen euch liebe Leser ein frohes Osterfest!
ALLES, WAS FLÜGEL HAT, FLIEGT HOCH!....
Drága édesanyámat 30 éve, 1990 április 6-án kisértük
utolsó földi útjára. Persze nincs nap, hogy valamivel
kapcsolatban ne gondolnék rá. Egyik napon eszem
be jutott egy aranyos - főleg „tanulságos” - gyerekjáték, melyet jelenlegi írásom címeként hoztam szóba.
Már az is elgondolkodtató, hogy egy 83 éves öregembernek gyerekkori emlék jut eszébe. Hát ez a játék is
az, amellyel édesanyám állatok nevével, állatok német
nevével igyekezett „bevezetni” egy akkor számomra
idegen nyelv területére. A játék lényege az volt, hogy
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EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)
BESZÁMOLÓ A PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉG FEBRUÁR-MÁRCIUSI PROGRAMJAIRÓL

F

ebruár 29-én a plébánia hittantermében
papírsárkányokat készítettünk. A gyerekek kiszí
nezték, tarka szalagokkal feldíszítették a sárkányokat, és

szél, fölkapta a papírsárkányokat, s a gyerekek vidáman
szaladgáltak.
Március 14-én üvegmécseseket festettünk. A gyerekek
először papírlapokra megrajzolták a tervezett mintákat,
azután az otthonról hozott üvegekbe beragasztották,
kívülről pedig ráfestették a virágokat, pillangókat, díszeket. A húsvéti feltámadási körmeneten szépen fognak
világítani!
A koronavírus veszélye miatt sajnos több programot is
le kellett mondani, többek között a Csíksomlyói passió
című előadást a Nemzeti Színházban. A jegyek egy
későbbi időpontra lesznek érvényesek.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus helyzetre
való tekintettel az április hónapra tervezett plébániai
programok elmaradnak. Megértésüket köszönjük!

miután elkészültek vele, kimentünk a Rendezvény térre,
hogy ki is próbáljuk azokat. Szerencsénkre fújdogált a

Szabóné Mayer Katalin plébániai
programszervező

A Magyar Katolikus Püspöki Kamara határozata szerint a nagyböjt negyedik vasárnapjától kezdődően (március 22.)
nyilvános szentmisét tartani tilos, csak magán szentmisék megtartása engedélyezett.

FELTÁMADÁST VÁRUNK
Kedves Visegrádiak!

nukat ne hagyják el! A szentmiséket inkább rádiós vagy
televíziós közvetítés formájában kövessék. A templomi
hirdetőtáblán, plébániánk honlapján, Facebook oldalán,
elektronikus hírlevelén igyekszünk minden szükséges
tudnivalót és lelki táplálékot megosztani.

A koronavírus okozta helyzet mindannyiunkat érint,
mindnyájunk életét átrendezi. A fájdalmas tapasztalatok mellett hiszem, hogy ez esélyt is jelent számunkra. Lehetőséget ad arra, hogy mindnyájunk jobbik énje
kerekedjen felül, mely a mások iránti felelősségvállalásban, a szeretetünk találékonyságában nyilvánulhat meg.
Ez egybeesik nagyböjt üzenetével, mely a a hívő embert
befelé fordulásra, a hangos eseményektől való távolmaradásra és életének felülvizsgálatára indítja: Mi az ami
igazán értékes, maradandó az életben? Mi az, ami mulandó és nélkülözhető? Hogyan teljesedhet ki életünk az
Isten- és emberszeretetben?

A rendkívüli helyzetben a plébánia anyagilag is nehéz
helyzetbe kerül, hiszen a perselybevételek és egyházközségi hozzájárulások a felükre-harmadukra esnek
vissza, miközben a kiadásaink nem változnak. Kérjük,
hogy aki teheti, banki átutalással, lehetőleg havi rendszerességgel segítse templomunk és egyházközségünk
fenntartását! Az ehhez szükséges adatokat megtalálják
honlapunkon. A plébániai képviselő-testület nevében
mindenkinek áldott készületet kívánok Húsvétnak, a
Feltámadásnak várásában!

Az új körülmények között a templomi és plébániai élet
is teljesen átrendeződik. A miséket remélhetőleg meg
tudjuk tartani, de minden más programot szüneteltetnünk kell. Az idős korosztályt arra biztatjuk, hogy ottho-

Dr. Györök Tibor
plébániai kormányzó
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JÉZUS KRISZTUS TUNIKÁJA VISEGRÁDON? (2. RÉSZ)

A

templomos lovagok harcoltak a tatárok ellen a muhi
csatában is Kálmán herceg oldalán, ekkor a források szerint a lovagok mesterükkel együtt az utolsó emberig elestek, Kálmán is csak nehezen tudott elmenekülni, s ekkor szerzett sebesülése okozta később a halálát.
A német lovagok magyarországi harcairól a tatárok ellen
vatikáni levéltári dokumentumok is tanúskodnak. Arról
is van tudomásunk, hogy II. Ince pápa 1247-ben felszólította a német lovagrend nagymesterét, hogy segítse a ma
gyar királyt a tatárokkal szemben. A tatárdúlás után még
évtizedekig rettegtek a magyarok az újabb támadásoktól,
ezért IV. Béla a lovagokat az ország legveszélyeztetettebb
keleti részére telepítette le, oda, ahol a tatárok korábban
betörtek, s kedvezményekkel, földadománnyal az ország
védelmére kötelezte őket. Tehát valamelyik lovag hősies
helytállásáért külön ajándékot is kaphatott az uralkodó
tól. A Nyulak szigeti Boldogasszonyzárdát 1252-ben
alapította IV. Béla király Szűz Mária tiszteletére, szent
életű leánya, Margit tizenkét társával ekkor költözött át
Veszprémből az új kolostorba. A kolostort a mohácsi vész
hatására hagyták el az apácák, s a török támadás során
vált romhalmazzá.

részben azért is, hogy újabb veszély esetén a Nyulak
szigetén levő kolostorból az apácák, s köztük leánya,
Margit is oda menekülhessenek. A legenda eredete tehát
akár Visegrádhoz is köthető. A korabeli szerzők viszont
hallgatnak erről a legendáról, bár könyvtárak mélyén
még lappanghatnak források.
Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában
őriznek egy kicsiny, mindössze négy levélből álló papír
kódexet a 15. századból, jelzete: Cod. Lat. 319, mely
Fremperger munkájának kézirata: Testimonium Thomae
Fremperger de tunica Christi, an. 1474. A negyedrét
formátumú kézirat három levelén olvasható maga a
szöveg, a negyedik elülső oldalán pedig a tunica színe
zett rajza látható, hátoldalán pedig 1474-es dátummal
kézírással hitelességére vonatkozó tanúsítvány: „Thomas
Fremperger az ausztriai felséges Miksa főherceg káplánja
kétségkívül tanúsítja, hogy Christusnak ezt az itt őrzött
ugyanazon selyem tógácskáját látták ő maga és mások is
Magyarországon Buda városában Szent Margit monostorában.” (W. Salgó Ágnes ford.)
Budán illetve a szigeten természetesen csak a „tógácska” levágott ujját láthatták, s véleményünk szerint a
Kölnben őrzött ruhával való azonosságára vonatkozhat
ez a beírás. Lehetséges, hogy ez a kézirat valaha együtt
volt a tunikával? Erre utalna az „itt őrzött” kifejezés?
A kutatás megállapította, hogy Fremperger munkájának
ez az egyetlen kézirata korábban Kölnben volt, később
a jelentős könyvgyűjteménnyel rendelkező ifj. Emich
Gusztáv vásárolta meg, majd 1878-ben került az Országos
Széchényi Könyvtárba csere útján; ennek ténye olvasható
kézirat későbbi időből származó, szürke papír borítóján
is: „Csere útján Emich Gusztáv úrtól szereztetett 1878.
Nov. 6.”A kutatás lehetségesnek tartja, hogy ez a kézirat
Fremperger autográfja is lehet. A nyomtatott kiadáshoz
vagy ez, vagy ennek másolatai szolgálhattak alapul.

A történet korabeli aktualitásában fontos lehetett az a
körülmény is, hogy az Oltáriszentség tiszteletére beiktatott ünnepet, az Úrnapját először 1247-ben Lüttichben ünnepelték, az ágostonrendi lüttichi Szent Julianna látomásának hatására. Az egész egyház számára
kötelezően 1264-ben rendelte el ünnepként IV. Orbán
pápa. A legenda keletkezésének ideje, a magyarországi tatárdúlást követő évek tehát éppen egybeesnek az új
liturgikus ünnep beiktatásával.
A dokumentálható események közé tartozik a magya
rok hétévenkénti kölni zarándoklatára vonatkozó adat,
mely Frempergerrel egyezően 1412. év júniusát említi.
A kölni Stadtarchivban őrzött St. Gereonsstift Nekrologiumának egyik lapjára jegyezte fel egy 18. századi kéz
az 1412. év júniusának 30. napjára a magyarok zarándoklatára vonatkozó utalást.

Az Eucharisztia tiszteletének emléke és Visegrád
így kapcsolódik össze a középkori kézirat és nyomtatott
kiadása lapjain.

A kicsiny tunikáról szóló legenda német területen
gyorsan terjedt, ennek bizonyítéka az is, hogy az 1474ben datált latin nyelvű összefoglalás utáni időszakból,
de még a 15. századból ugyanazon kéz írásával két teljesen egyező német nyelvű változata is fennmaradt a
kölni Stadtarchivban pergamen kéziratokban. Külön
érdekessége, hogy a német fordítás „B” példányára egy
16. századi kéz a szövegkezdetben levő, Magyarországra
utaló szó mellé, a margóra kiegészítésképpen odaírta:
„In der statt Myschegraid [!] genannt” , ami kétség kívül
Visegrádot jelentheti. Közismert tény, hogy IV. Béla felesége, Laszkarisz Mária a tatárjárás után a hozományul
kapott ékszereiből erős kővárat építtetett Visegrádon,

(A képek közlésének engedélyezéséért köszönet az
Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának és Régi
Nyomtatványok Tárának.)

Wojtilláné Salgó Ágnes
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GYEREKKUCKÓ
KÉPES ÖSSZEFOGLALÓ A FELLEGVÁR ÓVODA ÉLETÉBŐL

NÉPISMERETI KIÁLLÍTÁS A 3. OSZTÁLYBAN

N

émet népismeret óráinkon a sváb hagyományokkal, ünnepekkel, tárgyakkal ismerkedünk. Az idei
tanévben elérkeztünk a konyhai eszközök tanulásához.
Hirtelen ötlettől vezérelve kis kiállítást rendeztünk az
otthonukban található, régi eszközökről. Nagyon sok
gyerek hozott be kincseket, szépségeket. Sok újdonságot
is láthattak. Vendégül láttuk a 4. osztályt is, megnézhették a gyűjteményünket. Reméljük, hogy még alkalmunk
lesz megmutatni, milyen sok emléket őrzünk otthonainkban az őseinktől. Remek délelőtt volt, a gyerekek
nagyon élvezték a nem hagyományos német órát.
Izsákné Illés Gabriella

16

NYELVEK ÓRÁJA AZ ÁPRILYBAN (2020)

H

császár új ruhája c. színdarabot adtuk elő német nyelven.
Angolul is volt egy jó kis dalunk, de azt most sajnos nem
sikerült bemutatni. A hetedikesek angol nyelvű produkciója nekem nagyon tetszett. Olyan volt, mint egy főzős
műsor, melyet korábban videóra vettek fel. Amit sütöttek,
az egy nagyon ínycsiklandó browni volt. A videó végére
bevágtak olyan részeket, amiket véletlenül elrontottak.
Ez még viccesebbé tette az egészet.

agyományosan tavasszal tartjuk iskolánkban a
Nyelvek óráját. A nyelvi munkaközösség számára
kiemelten fontos ez a nap. Ilyenkor a gyerekek már he
tekkel azelőtt izgatottan készülnek angol- és német
nyelvű előadásokkal, hogy egymásnak örömöt szerezzünk és meg tudják mutatni, mennyi mindent tudnak
már ezeken a nyelveken. Vers, színdarab, mozgásos
ének, video vetítés, szituációs játék. Ilyen műsorszámokkal készültek a gyerekek az idén. Itt is szeretném megköszönni kollégáimnak a lelkiismeretes felkészülést,
a színvonalas előadásokat, Mikessy Tamásnak pedig,
hogy a mozit megkaptuk helyszínül és a hangosításban
segítségünkre volt.

Egy szó, mint száz, ezt az izgalmas rendezvényt mindig
nagyon várom. Remélem, ezek után is, minden évben meg
rendezzük ezt a programot.
Müller Bernadett 5.o.

Bene Éva Rita
a nyelvi munkaközösség nevében

Az alábbiakban pedig szeretném megosztani a kedves
olvasókkal két tanuló írását, akik nézőként és szereplőként is átélhették ezt a délelőttöt.
Az idei évben március 5-én tartottuk a Nyelvek óráját.
Minden osztály készült egy rövid előadással német nyelven, 4.o.-tól már angolul is. A mi osztályunk a Hänsel und
Gretel, Grimm rövid meséjét adta elő német nyelven, angolul pedig énekeltünk, verseket mondtunk el, szituációt
játszottunk el. minden osztály nagy örömmel adta elő,
amivel készült. Nagyon jó, hogy minden tavasszal meg
rendezik a Nyelvek óráját, mert így közelebb kerülünk a
nyelvekhez és nagyon szívesen készülünk is rá. Köszönjük
felkészítő tanárainknak, hogy idén is színes, számunkra
kedves műsort állítottak össze.
Ott Luca Tamara 4.o.

A Nyelvek órája, én úgy gondolom, hogy igen hasznos
és szórakoztató program. Az idei is, szerintem, dicséretre
méltó volt, mert minden osztály produkciója ötletesre,
viccesre és meglepően ügyesre sikerült. Mi, ötödikesek, A
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KÖZÉPPONTBAN A TOVÁBBTANULÁS

Ny

olcadikosaink ismét jóval az országos átlag felett teljesítettek a középiskolai központi írásbeli felvételin 2020.
január 18-án. A felvételi eredmények összesítését, elemzését Hábel József kollégám végezte, az alábbi adatok is
tőle származnak.
Felvételi eredmények 2020
MAGYAR

MAGYAR

MATEMATIKA

MATEMATIKA

Pontszám

%

Pontszám

%

Összes pontszám

Nyolcadikosaink
átlaga

28,3

56,6

28,9

57,9

57,2

Országos átlag

26,6

53,2

22,7

45,4

49,5

Eltérés az
országos átlagtól

1,7

3,4

6,2

12,4

7,7

Mint látható, magyarból 3,4%-kal, matematikából
12,4 %-kal teljesítettek jobban az országos átlagnál.
Hogy még pontosabb legyen a kép, az elemzés alapján
elmondható, hogy a nyolcadik osztály kétharmada jobban teljesített, mint az országos átlag. A legkiemelkedőbb
teljesítményt Izsák Vendel érte el, aki matematikából
összesen 3 pontot veszített, s összteljesítménye 85% lett.
Az osztály jó felvételi eredménye azért is nagyon jó
hír, mert hatodik évfolyamos kompetenciamérési
eredményeik iskolánk sokéves átlagához és az osztály
képességeihez képest is szerényebbnek mondhatók.

A felkészülés azonban itt nem állt meg. Február 8-án,
amíg az alsósok vidáman farsangoltak a csarnokban, a
nyolcadikosokhoz érkezett Kiss Ágnes tanárnő, a Szent
endrei Móricz Zsigmond Gimnázium némettanára, aki
a tanulók szóbeli felvételijéhez adott fontos tanácsokat,
s magát a nyelvi felvételi helyzetét is szimulálta az osz
tállyal. A gyerekek nagy figyelemmel és érdeklődéssel vettek részt a felkészülésben. Bízunk benne, hogy tanulóink
szorgalmuknak és a sok oldalról érkező támogatásnak
köszönhetően eljutnak az álmainknak és képességeiknek
megfelelő iskolába.

Az iskola fejlesztő hatása, a tanárok, s itt különösen Jeneiné Vörös Margit tanárnő, osztályfőnök és Hábel József
tanár úr elkötelezett, tervszerű és tudatos pedagógiai-szakmai munkája, és természetesen a tanulók, szülők
által jelentősen támogatott, látható elhatározása kellett az
erőteljes fejlődéshez.

Hajrá Nyolcadikosok! Hajrá Áprily!

Bozóki Marianna intézményvezető

LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEIHEZ
Tisztelt Szülők!

egyenrangú partnerként, délelőtt és délután is egymást
váltva kíván együttműködni a gyerekekért, a közösségért.
Az osztályfőnöki feladatok ellátását Pauluszné Tóth Anna
kolléganőm örömmel vállalta.

A 2020. március 16. (hétfő) délutánra a visegrádi Fellegvár Óvodába tervezett szülői értekezletre sajnos nem
kerülhetett sor a koronavírussal való fertőződés fennálló
veszélye miatt. A legfontosabb tudnivalókat ezért, rendhagyó módon, ez úton is megosztom az érdeklődőkkel.

Iskolánkba elsődlegesen a Visegrádon, Kisoroszi
tagintézményünk esetében a Kisorosziban életvitelszerűen lakó gyermekeket vesszük fel. A szabad férőhelyek
függvényében, a jogszabályokban részletezett módon
lehetséges a beiskolázási körzeten kívülről jelentkezők
felvétele.

A következő évi első osztály élére két rendkívül nagy
tapasztalatú és munkabírású, elhivatott tanítónőt kértem fel, akik mindketten intézményünk nagy megbecsültségnek örvendő tagjai: Pauluszné Tóth Annát
és Csonka József Pálnét, illetve ahogyan mindenki
jól ismeri: Bori nénit. A két tanító egymást örömmel
párként választva, tantárgycsoportos oktatásban, teljesen

A tervezett, óvodásoknak szóló foglalkozás megtartása a fertőzésveszélyből adódóan egyelőre bizonytalan.
A tanköteles tanulók beíratásának időpontját még nem is-
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merjük, arról a megjelenést követően adunk információt.
2020. május 25-én (hétfőn) 17 órától várjuk a leendő
elsősök szüleit az első szülői értekezletre az iskolába, amit
a leendő osztályfőnök tart majd.

jékozódjanak kínálatunkról, eredményeinkről, szokásainkról!
Kérdéseikre választ illetve bővebb tájékoztatást kap
hatnak az intézmény vezetőjétől a +36-30/714-4977 vagy a +36-26/398-312 telefonszámon, illetve az
igazgato@aprily-visegrad.hu címen, illetve egyéni egyeztetés alapján, személyes találkozón Bozóki Marianna intézményvezetőtől.

Iskolánk a következő bő egy év során várhatóan
nagy átalakuláson megy át: megújul a tornacsarnok, s
reményeink szerint befejeződhet a korszerű, minden
igényt kielégítő új főépület kivitelezése is. S örömmel tudatom, hogy sokuk vágyának megfelelően gyermekeik
számára továbbra is a visegrádi iskola saját zeneiskolája
ad lehetőséget a zeneművészeti nevelésre.

Várjuk az iskolába készülőket az Áprilyban!
Visegrád, 2020. március 12.

További információkat és kitöltendő dokumentumokat
találnak http://www.aprily-visegrad.hu/index.php/aprily-visegrad-leendo-elsosok-menu oldalon. Kérem, tá-

Bozóki Marianna
intézményvezető

JOBB, MINT EGY DOLGOZAT

E

z a mondat hangzott el egyik diákunktól, amikor az
iskola informatika termében befejeztük a „MaTa
lent5” matematika feladatsor megoldását 2020. február
27-e délelőttjén. Pedig a dolgozatoktól sem riadnak
vissza ezek a gyerekek, szeretik a próbatételeket, mint a
mesebeli királyfik, királylányok.

ját monitorral, és teljesen önállóan dolgozhatott a feladatok megoldásán, méghozzá online: bejelentkezéssel,
kódszámmal, és ami nagyon fontos, adott időn, 45 percen belül. Az előző hetekben próbafeladatokat készítettünk, volt, aki otthon is gyakorolt.
Eljött a mérés napja, a tökéletesen előkészített számítástechnika teremben (köszönet Anna néninek, Kubicskó
Katának, Magyar Máriusz kollégánknak) szabályosan bejelentkeztünk a gépeken, és indult a munka. A mérés 22
feladatot tartalmazott, 45 perc állt rendelkezésre. Voltak
gyanúsan könnyű, de voltak furfangos feladatok is, ha
valaki nem figyelt, csapdába eshetett. Feladatonként 2
perc a megoldásra, ez még felnőtteket is próbára tenne,
ám szinte mindenki végzett a 22 feladattal. Milyen ered
ménnyel? Azt csak áprilisban tudjuk meg, addig csupán
egy jól végzett matek dolgozathoz hasonlóan könyveltük
el magunkban. Találnak-e tehetséget a mérést vállaló gyerekek között? Majd elválik. Az biztos, hogy ez
az alkalom is gyarapította tudásukat, erősítette rátermettségüket, és szereztek egy jó élményt.

A MaTalent egy tehetségeket felkutató, „azonosító”
prog
ram, amely a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma, az Oktatási Hivatal, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Prog
ram nevével fémjelzett ese
ménysorozat egyik eleme.
(Bővebben: www.tehetsegkapu.hu)
A negyedik osztályosok vehettek részt rajta, önkéntes
jelentkezés és szülői engedély alapján. Hasonló mérés
található más évfolyam számára is, de egyéb tantárgyak,
művészeti ágak jeles művelőinek rendszeresen indítanak
versenyeket, rendezvényeket, még óvodák is jelentkezhetnek bizonyos eseményekre.
A mi negyedikeseink számára azért volt különösen
izgalmas, mert most kóstoltunk bele az informatika
világába a számítástechnika termünk által biztosított
körülmények között, mindenkinek külön gép jutott, sa-

Csonka Józsefné
(4. o. osztályfőnök)

Fotó: Greguss Tamás
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ÖKO-AGORA
A VADON ÉLŐ ÁLLATOK SZEREPE AZ ERDŐ ÖKOSZISZTÉMÁJÁBAN
(SAJTÓKÖZLEMÉNY)

A

Pilisi Parkerdő a klímaváltozásra való felkészülés
jegyében a fajokban gazdag, sokszínű erdei ökoszisztéma megvalósítására törekszik, melynek része a
természeteshez minél közelebbi vadállomány kialakítása. A vadvilág március 3-i világnapja alkalmából a fenntartható erdei ökoszisztémában betöltött szerepükről, a
vadgazdálkodással szabályozott ökológiai egyensúlyról
Dr. Csépányi Péter, a Parkerdő vezérigazgató-helyettese
beszélt.

hatásaival, valamint biotikus vagy más károsításokkal
szemben.
A Pilisi Parkerdőben folyó vadgazdálkodást a természeteshez minél közelebbi vadállomány és az erdei ökoszisztéma egyensúlyának megteremtése érdekében hat szakmai
koncepcionális tétel alapján építették fel. Ezek a következők:

A vadon élő állatok az erdei ökoszisztéma szerves részét
képezik. A Pilisi Parkerdő területén a nagyvadállományt
az erdei életközösség alkotó részeként, holisztikusan szem
lélik, elsősorban az erdei ökoszisztéma egyensúlyát szem
előtt tartva. Az erdő természetes vadtűrő képességének
megfelelő vadsűrűség, az egészséges erdei ökoszisztéma
működését erősíti.
„Az erdő élővilága roppant érzékeny rendszert alkot,
amelynek résztvevői aktív kölcsönhatások sokaságával befolyásolják annak egyensúlyát. Egyes fajok eltűnése más
fajok túlszaporodásához vezethet, ami fordítva is igaz, tehát
a túlszaporodás veszélyezteti bizonyos fajok életlehetőségeit.
Leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy az erdeinkben
folyó vadgazdálkodás igyekszik visszavezetni a vadállományt a természetközeli állapotokhoz: célja olyan vadállomány-sűrűség kialakítása, melynek téli táplálékszükséglete
megfelel az élőhely tűrőképességének, ezáltal különleges intézkedések, például vadkárelhárító kerítések, egyedi védelem
nélkül is a termőhelynek megfelelő és stabil, fa- és cserjefajokban gazdagabb erdők tarthatók fenn. A Pilisi Parkerdő Zrt.
szakemberei nagy fajgazdagságú, sokszínű erdei ökoszisztéma megvalósítására törekszenek. Az alacsony sűrűségű
vadállománynak köszönhető egészséges, stabil és fajokban
gazdag erdő ennek fejében megfelelő élőhelyi körülményeket
biztosít a vadállománynak, mely így jobb kondícióban
tartható fenn. Ekkor a vadállomány nem befolyásolja
negatívan az erdei ökoszisztéma állapotát, hanem hozzájárul működéséhez, színesítéséhez” – foglalta össze Dr.
Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. erdőgazdálkodási
és természetvédelmi vezérigazgató-helyettese.

•

a vadgazdálkodás elsődleges célja az erdei ökoszisztéma működőképességének támogatása;

•

nem a mennyiségi, hanem a minőségi vadállomány
fenntartása a cél;

•

szisztematikus vadhatás monitoring kialakítása a
vadállomány környezetre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében;

•

a vadon élő állatok számára természetes táplálékot
biztosító, gazdag, fajokban sokszínű, megújulni képes
élőhelyek kialakítása mesterséges takarmányozás helyett;

•

kerítések nélküli erdő- és vadgazdálkodás;

•

a ragadozók szerepének elismerése az erdei ökoszisztémában betöltött szelekciós funkciójuk alapján.

A Pilisi Parkerdő területén mind az öt hazai nagyvadfaj (gímszarvas, dámszarvas, őz, vaddisznó, muflon)
megtalálható. Mellettük számos kisragadozó és egyéb
állatfaj teszi még változatosabbá az erdei életközösséget.
A Pilisi Parkerdő egyre nagyobb területén bevezetett
örökerdő-gazdálkodás elképzelhetetlen a vadállomány
hatásának ellenőrzött szabályozása és a helyesen kivitelezett vadgazdálkodás nélkül. Ez a szakmai munka
az erdei ökoszisztéma egyensúlyának megőrzését és a
klímaváltozásra való felkészítését célozza.
A térség vadvilágát eredeti élőhelyén, erdei környezetben mutatja be a Pilisi Parkerdőhöz tartozó Budakeszi
Vadaspark, ahol az egyes programokon az erdő- és vadgazdálkodás alapjaival is megismerkedhetnek a látogatók.
Vadvilág világnapja

A fajgazdagság, a biológiai sokféleség nem csupán az
egyes fajok, hanem az erdő egésze számára fontos, mert
az ilyen erdők jobb ellenálló képességet tanúsítanak természeti katasztrófahelyzetekben, a klímaváltozás negatív

Az ENSZ Közgyűlése 2013-ban, az úgynevezett washingtoni egyezmény elfogadásának 40. évfordulóján döntött
arról, hogy március 3-át a vadvilág világnapjává nyilvánít-
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ja. Az 1973. március 3-án megkötött washingtoni egyezmény – más néven: Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és
növényfajok nemzetközi kereskedelméről – azért született, hogy hatékonyan ellenőrizze a veszélyeztetett állat- és növényfajokkal történő kereskedelmet. Magyarország 1985-ben csatlakozott az egyezményhez. A vadvilág világnapján a Földön
vadon élő növény- és állatvilág sokszínűségét, gazdasági, tudományos, etikai és esztétikai értékét ünnepeljük.
Bővebb információ:
Pilisi Parkerdő Zrt.
sajto@pprt.hu

Fotó: Németh János

SZERVEZETI ÁTALAKULÁS A PILISI PARKERDŐNÉL

A

Pilisi Parkerdő Zrt. új szervezeti struktúrában
folytatja tovább az állami erdők kezelését a fővárosban és tágabb környezetében. A változások főként a Pilis és
a Visegrádi-hegység erdészeteit érintik.

a térség lakosait a továbbiakban a Pilismarót, Ady Endre
utca 47. szám alatt található irodában fogadja.
A szervezeti átalakítás nem járt elbocsátásokkal, ugyan
akkor személyi változást vont maga után. A területileg
megnövekedett Visegrádi Erdészet vezetésére Reinitz Gábor vezérigazgató Csontos Dömötör erdőmérnököt kérte
fel, aki egykor Visegrádon kezdte szakmai pályafutását a
Pilisi Parkerdőnél. Elődje, Némedy Zoltán fakitermelési
- fakereskedelmi osztályvezetői pozícióban, míg Brandhuber Ádám, volt pilismaróti erdészetvezető társadalmi
kapcsolatokért felelős igazgatóként folytatja tovább szolgálatát a pilisi erdőkért a Parkerdő központjában.

2020. március 1-től a Pilisi Parkerdő a korábbi 10 helyett 9 szervezeti egységgel látja el természetvédelmi,
erdőgazdálkodási és ökoturisztikai feladatait. A Rámszakadék és Dobogókő turisztikailag frekventált erdeit
is kezelő Pilismaróti Erdészet megszűnik, a feladatokat
megosztva a továbbiakban a szintén nagy látogatottsággal bíró Visegrádi Erdészet, valamint a Pilisszentkereszti,
illetve Szentendrei Erdészet látja majd el. Az átalakulás
részeként a Visegrádi Erdészet egyúttal új helyre költözik:

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS - VIRÁGOSÍTÁSI PROGRAM

M

árcius hónapban 2.200 tő árvácskát sikerült kiültetni városunkban. Nagy örömünkre szolgált, hogy az ültetési akcióban a város lakosságának egy jelentős hányada részt vett. Ez úton köszönjük az elvégzett munkát nekik, valamint
főkertészünknek és a Városgazdálkodási Csoport munkatársainak! A Virágosítási Program a következő hónapokban egynyári virágok kiültetésével folytatódik.

Fotó: Greguss Tamás
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MEGHÍVÓK
Az alábbi programok megrendezéséért Visegrád város önkormányzata nem vállal felelősséget, a korona vírus miatt
kialakult rendkívüli helyzetben a magyar kormány határozatai és rendelkezései iránymutatóak.
A meghívókat tájékoztatás céljából közzétesszük, de a programok elmaradhatnak.

BUSZ-KIRÁNDULÁS MEZŐKÖVESDRE ÉS EGERBE
A Visegrádi Szövetség és a Férfi Dalkör egy napos buszkirándulást szervez, melyre szeretettel hív minden
érdeklődőt – a még rendelkezésre álló szabad helyek
feltöltéséig.
Ideje: 2020. május 23., szombat - (a koronavírustól
függhet egy módosítás)

06.15–06.30 Gyülekező a Millenniumi Kápolnánál,
buszra szállás
(szükség szerint több helyen is megáll a busz.)

•

06.30 – 09.00 Utazás Mezőkövesdre (Szentendrén
át)

•

09.00–12.00 Mezőkövesd nevezetességei
megtekintése, megismerése.

•

12.00-12.30 Utazás Egerbe.

•

12.30-14.00 Szabadfoglalkozás Egerben.

•

14.00-16.30 Eger megismerése (ismeretek frissítése)
- idegenvezetéssel.

16.30-19.00 Látogatás a Szépasszonyvölgyben – (lehet borkóstolós vacsora is, melyet szervezés közben
tisztázunk)

•

19.00-21.00 Utazás haza, Visegrádra.

A kirándulás költsége – kb.: (a kirándulás feltétele - a legalább - 30 fő)

Programja: (a programról bővebb információ – a jelentkezésekkor)
•

•

•

utazás:

4.000Ft/fő

•

belépők:

3.000 Ft/fő

•

Idegenvezetés: 1.000 Ft/fő

•

Összesen: 8.000 Ft/fő – kb.

Előleg befizetés: 4.000 Ft/fő - 2020. május elsejéig.
Jelentkezni lehet: Berinszki Józsefné Icánál – 30 452 37 09
Abonyi Gézánénál - a KÁOSZ-ban
Kiss Károlynál -20 415 00 20
Visegrádi Szövetség - elnöksége

MAJÁLIS - 2020: ELMARAD!
M A J Á L I S - 2020 : elmarad!
Tisztelt Visegrád Lakosait, Vendégek !
Tisztelt Visegrád Lakosait, Vendégek !
Szokásos majálisunkat, május 1-sején – a koronavírus miatt –
nem
meg ! miatt –
Szokásos majálisunkat, május 1-sején
– atartjuk
koronavírus

nem
tartjukpontos
meg ! időpontjáról és helyéről később informáljuk Önöket. Kérjük
Helyette, később júniálist tartunk,
melynek
Helyette, később júniálist tartunk, melynek pontos időpontjáról és
megértésüket!
helyéről később informáljuk Önöket. Kérjük megértésüket!
Visegrádi Szövetség – elnöksége

A Visegrádi Hírekbe – 2020. áprilisra
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Visegrádi Szövetség – elnöksége

MEGHÍVÓ KÖNYVBEMUTATÓRA
Tisztelettel hívunk minden visegrádit, hogy vegyen részt a Visegrádi Szövetség szervezésében megrendezésre kerülő
könyvbemutatón !
A könyvbemutató író résztvevője, meghívott vendégünk
BERKESI GABI lesz,
Akinek a második könyve az elmúlt hetekben jelent meg:

Az eltévedt lány címmel.
(Megrendelhető: a publioboox oldalról. Ugyanitt rendelhető
Gabi első könyve is – Egy város acélból és gőzből - címmel.)
A téma mindenkit érdekelhet az ifjúságtól a legidősebb korosztályig.
De mivel Gabi nagyon fiatal író, ezért a fiatalokat különösen is hívjuk a találkozóra!
Legyünk kíváncsiak arra, hogy városunk fiatal szülöttje - aki írói szárnyait éppen bontogatja -, milyen témákat, s hogyan
dolgoz fel könyvében, könyveiben.
Hallgassuk meg őt, beszélgessünk vele, s talán az elhangzottak még tovább is ösztönözhetik abban, hogy folytassa alkotó
munkáját.
A könyvbenmútató időpontja: 2020. május 9., szombat 16 óra
Helyszíne: Mátyás király Művelődési Ház, emeleti terem
Nagy szeretettel várunk MINDENKIT!
(A rendezvénnyel kapcsolatban - pl.: esetleges időpont-módosításról a koronavírussal miatt,
stb. - a 20 415 00 20 telefonszámon lehet érdeklődni.)
Visegrádi Szövetség – elnöksége

ZSITVAY GYALOGTÚRA
A Visegrádi Szövetség az éves, hagyományos Zsitvay gyalogtúráját nem 2020. április 18-án, szombaton rendezi
meg: a korona vírus miatt.

•

11.00 – 14.00 óra között – közös időtöltés,
beszélgetés - benne - a hozott „batyuból” ebédeléssel.

AZ ÚJ IDŐPONT: 2020. MÁJUS 16., SZOMBAT !

•

14.00 – órától hazatérés - a menetrend szerinti busz
14- és 16-kor indul .

(Ha további változtatásra lenne szükség, arról több félekép adunk értesítést.)

A gyalogtúra csak eső(k) miatt marad el, mely esetben
új időpontot hirdetünk.

MINDEN érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
•

Indulás: 09.00 –kor A KATOLIKUS TEMPLOM
ELŐL

•

Úti cél – Mogyoróhegy – a gomba-szaletli

•

A gyalogolás rövidítésére busszal van lehetőség.

•

09.30 – kor indul a Szentendre felől érkező menetrend szerinti busz a Rév megállótól a Vár,
Nagyvillám, Mogyoróhegy irányába. Innen rövid
gyalogséta az út a Boglárka forráshoz, illetve a
„gombához”.

Érdeklődni lehet:
Takács Rozinál 30 965 14 10
és Dubniczki Tiborné Erzsinél.

Visegrádi Szövetség – elnöksége

23

2020. ÁPRILIS

VISEGRÁDI ÍZEK
SÜSSÜNK, SÜSSÜNK VALAMIT...

N

agy örömömre szolgált, hogy a múlt havi „főzős”
cikk megjelenése után többeknek lett beszélgetni
valója velem a témával kapcsolatban. Az utcán, a boltban,
a postán alakultak ki ezek a beszélgetések, véletlenszerűen, és azzal az elhatározással fejeződtek be, hogy van a
témáról mit megosztani majd az olvasókkal. Most azonban kicsit átírta ezt az élet, mert a járvány miatt kialakult
helyzetben nem ültünk össze múlt hét végén a megbeszélt beszélgetős teázásra, így ebben a hónapban ma
rad a közelgő húsvét és az azzal kapcsolatos már begyűj
tött információk továbbadása, valamint éppen aktuális
lehet az esetleges „kényszer kezdőknek” néhány jó tanács
a mumus kelt tésztáról és a tésztanyújtásról.

egyenletes hőmérséklet. Ha ez megvan, akkor szerintem
mindenkinek meg is lesz a sikerélmény! A kalács tészta
receptjét lefordítottam érthető nyelvezetre, mert én csak
úgy tanultam, hogy 3 dupla maréknyi lisztet kell a tálba szitálni….stb. Ez kb. fél kg és ebbe kell 5 dkg meleg
vaj, 2 tojás sárgája, 2 evőkanál porcukor, csipet só, és a
gyors kovász, ami egy bögre tejben 2 evőkanál liszttel és
cukorral felfuttatott 3 dkg élesztő. Ezt simára gyúrjuk,
letakarva kelesztjük majd ha a duplájára nőtt, kicsit átgyúrjuk és vagy fonjuk, formázzuk, vagy kinyújtjuk és
tormával vékonyan megkenjük, belecsomagoljuk a hideg
főtt sonkát, ismét megkelesztjük, tojással megkenjük
és 170 fokos sütőben csodálatosra megsütjük. Az idei
húsvétunk biztosan sokkal csendesebb lesz, mint eddig
bármikor, legyen legalább ízeiben gazdagabb. Fordítsunk
több időt és figyelmet arra, amire eddig kevesebb jutott.
Meséljünk sokat a régebbi ünnepekről, melyek szokásai
már úgy is halványulnak, hátha el tudunk szórni olyan gondolat magvakat a gyermekekben, melyek szárba szökése a
mi örömünket is szolgálja majd. Kegyelemteljes, áldott
húsvétot kívánok mindenkinek!

Nagyjából a böjti időszak felénél járunk, hétköznap
önmegtartóztatva, vasárnaponként ünnepelve. Régebben, még az én gyerekkoromban is (mert sajnos az is
már régebben volt) ezt komolyan vették. Most, a sajnálatos járvány miatt a sors úgy rendezte, hogy több időnk
marad olyan otthoni dolgokra, melyekre eddig talán
sajnáltuk ráfordítani szabad időnket, így a főzésre is.
Ezen gondolkodva a vasárnapi húslevesről eszembe jutott egy nagyon finom sváb leves betét, melyet ajánlok
kipróbálásra mindenkinek. Ez nem más, mint a levesben
főtt töltelék. Semmi bonyodalom, egy teljesen szokványos
töltelék (pirított hagyma, tejben áztatott zsemle, tojás,
só, bors, petrezselyem), amit egy rúdba formálunk, folpackba becsomagoljuk, a két végét elkötözzük, villával
megszurkáljuk és a húslevesbe belefőzzük, majd felszeletelve lehet a leveshez tálalni. És ha már beszéltünk
a tészta gyúrásról, azt is kipróbálhatjuk nyugodtan.
Egy tojás nagyjából (liszttől függ) 10 dkg lisztet vesz fel.
Semmi más! A sóról megoszlanak a vélemények, de a
nagyik azt mondják, sosem kell bele só, mert az nehezíti a nyújtást. A kívánt mennyiségű tojást villával fel kell
verni és a szitált lisztet apránként hozzágyúrni, hogy
kemény tésztát kapjunk. Ezt csomómentesre kell gyúrni,
majd fél órát letakarva pihentetni, kinyújtani, újra pihentetni, csíkokra vágni, majd a csíkokat egymásra tesszük
és a kívánt méretre, vastagságra felvágjuk. Ezt a gyerekek
is szeretik csinálni! Frissen, szárítva, bárhogyan kifőzve
és bármivel tálalva tökéletes ízélmény! A kelt tészta sem
bonyolultabb, húsvétra érdemes kipróbálni a kalácsban
sült főtt sonkát, nagyon finom. A kalács tészta elkészítése
sem bonyolult, a nagymamák szerint szeretgetni kell a
kelt tésztákat, ez a titok. A másik titok pedig a meleg, az

Bártfai Ildikó
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HÉBE-HÓBA VÍZITÚRA
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ajnos évek óta már csak „Hébe”. A „hóba” csak nem
akar összejönni, pedig az volt igazi élmény! Mikor
legelőször, több mint 10 éve részt vettünk ezen a csodálatos téli evezésen, tökéletes volt minden. Mínusz 10 fok,
havas táj, gőzölgő víz, benne tavirózsákkal, halakkal.
Hazafelé korcsolyázás a befagyott Balatonon…. Azóta se
volt ilyen tökéletes az összhang, de ettől függetlenül nem
lehet megunni. Idén is 14 fővel indultunk neki február 16án a hévizi túrának, mely eltekintve az igazi téli időjárás
hiányától, azért nagyon sok kellemes élményt tartogatott.
Nagyon szép napsütéses időben eveztünk, a tavirózsák,
halak a kristálytiszta vízben olyan élményt nyújtanak,
mintha egy akvárium tetején evezne az ember. A csend
kézzel fogható, sokszor percekig csak az evezőkről
lecsepegő víz hangját hallani. A parton már február
közepén rügyező fák, kinyílott barkák, a vízen suhanó
vadkacsák és csendesen nézelődő hattyúk. Megszólalni
sincs kedve az embernek, csak szívja magába a csendet,
a látványt, a tiszta levegőt, az éledő természet élményét.

Nagyjából két óra tömény gyönyörűség. A szálláshelyünk
egy egyszerű kis panzióban volt és a túra után farkasétvággyal faltuk Gábor és Tünde fenséges paprikás krump
liját. Az este kezdődő és éjszakába nyúló társasjátékozás
koronázta meg ezt az egyébként is tökéletes napot. Kehidakustányban az evezés után az igazán elszántak még
egy gyalogtúrába fogtak, megnézték a Deák-kutat, ami
a néhai Deák birtokon található, valamint a Remetei
romtemplomot. Másnap hazafelé Keszthelyen megnéztük a Festetics kastélyt, tavaly zárva volt és csak a parkot
sétálhattuk körbe. Salföld csodás kis házai és az őshonos
állatokkal benépesített gazdasága, a Folly-arborétum
szépsége és csendje méltó befejezése volt a hétvégi kalandnak. Igazán tartalmas hétvége volt, fáradtan, de rengeteg
élménnyel tele érkeztünk haza. Sok ilyen szép hétvégét
kívánok mindenkinek az elkövetkező esztendőre.
Bártfai Ildikó
szerkesztő
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EÖRY DÉNES POLGÁRMESTER KOSZORÚZ MÁRCIUS 15-ÉN
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JÁTÉK
Egy kis játékra invitálok mindenkit.
A kép Visegrád belterületén, közterületen készült. Vajon hol? Biztosan lesz, aki azonnal tudni fogja, de remélem lesz olyan
is, akinek gondolkodnia kell rajta. Nem szükséges válaszolni, csupán időtöltésnek, kellemes kikapcsolódásnak szánom.
Schandl Lóránt

Fotó: Schandl Lóránt
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mérete: 18,5 X12,8 cm
-----------------------------------------------------------------

TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
EŐRY CSABA
Tel.: 06 (30) 306-0516

mérete, ha utolsó lap: 3 X 9 cm, ha belső: 3 X 8,75 cm
TŰZIFAELADÁS
----------------------------------------------------------------HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
TŰZIFAELADÁS
CSABA
HÁZHOZEŐRY
SZÁLLÍTÁSSAL!
Tel.:EŐRY
06 (30)
306-0516
CSABA
Tel.: 06 (30) 306-0516

TŰZIFA ELADÓ

tölgy, bükk, gyertyán, akác
+36-30-890-87-59
tuzifa2023@gmail.com
mérete, ha utolsó lap: 3 X 9 cm, ha belső: 3 X 8,75 cm

----------------------------------------------------------------Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempéből
és téglakályha-építés
Honti László
Telefon: 06 (20) 356-6634

KOZMETIKA AJÁNLATA!

Mélyhámlasztás kúra
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