Visegrád, Visegrád! hol hajdani fényed?
Magas föllegvárad? parti épitményed?
Dunapart hosszában kerti ékességed?
Mérföldekre nyuló, párduclakta nyéked?
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TRIANON 100
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA VISEGRÁDON

V

árosunk méltó módon emlékezett meg a június 4-i
szomorú dátumról.

Este 20.20-kor fellángolt az emlékezés máglyája a Duna-parton, a kezdeményezésért Moys Zoltánt illeti
köszönet. A Szent György Lovagrend részéről Cseke
András szólalt fel, majd közösen elénekeltük a magyarság
fontos dalait.

Elsőként a Scheili-ház falán elhelyezett emléktáblánál
gyűltünk össze az Együtt Kulurális Egyesület felhívására.
Csöndes imával emlékeztünk, míg a harang szólt. Ezután
Eőry Dénes polgármester és a civil szervezetek képviselői
elhelyezték koszorúikat, a többi résztvevő mécsest gyújtott.

Köszönet mindenkinek, aki szerepet vállalt abban, hogy
ez a nap valóban az összetartozásról és az emlékezésről
szóljon!

A Szent János templomban egy szép műsorral készült
Kálazyné Ormos Ilona, Fieszl Antal Sebestyén és Szigeti
János.

Kangas Kinga

Eöry Dénes és Szőke Mátyás a Trianon-emléktáblánál
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ELBALLAGTAK A NYOLCADIKOS DIÁKOK

I

dén rendhagyó módon a Királyi Palotában búcsúztak el a tanulók szeretett iskolájuktól, tanáraiktól.
A Díszudvarban, ahol az ünnepség zajlott, a járványügyi
helyzetre tekintettel csak a közvetlen család léphetett be,
így a nagyszülők, nagynénik, nagybácsik, barátok a Palota udvarán várakoztak az ünnepeltekre. Szerencsére a
Danubia televízió rögzítette az eseményt, így aki szeretné
látni, megtekintheti később is. Itt pedig elolvashatják
polgármesterünk, Eőry Dénes búcsúztató szavait.

tanáraitok, osztályfőnökötök mind sokat tettek azért,
hogy a kellő alapokkal felvértezve, a vágyaitoknak és
elvárásaitoknak megfelelő helyen tanulhassatok tovább.
Bízom benne, mindnyájan megtaláljátok a helyeteket az
új iskolában, tovább gazdagodtok tudásban, barátságban.
Nem akármilyen helyről indultok neki ennek az útnak. Visegrád az a város, ahol felnőttetek, ahová oviba,
iskolába jártatok, többségeteknek az otthont is jelenti.
Városunk gazdag történelmén belül az oktatás története
is hosszú évszázadokra tekint vissza. Már 1362-ből ismerünk egy levelet, melyet egy Visegrádon tanuló diák
írt nagynénjének, pénzt kérve az iskolai tananyaghoz
szükséges könyvre. Itt állunk a magyar királyok európai
hírű palotájában, ahol egykoron számos nemes ifjú szolgált megtanulva a jó modort, az illemet, ami a lovagi
nevelés része volt. A visegrádi iskola Pest megye legrégibb, az 1780-as évek végén elkészült oktatási intézménye. Legyetek büszkék erre a történelmi örökségre.

Kedves Ballagó Diákok!
A ballagás különleges és fontos eseménye az életnek.
A mai napon Ti is megélitek a búcsúzás, emlékezés pillanatát. Véget ért életetek egy szakasza, és most kezdődik
egy újabb. Búcsúztok egymástól, tanáraitoktól, az
iskolától.
Sok érzés kavarog most bennetek; egyszerre járja át
szíveteket az öröm, a boldogság, a szomorúság. Örültök,
hogy elindulhattok egy izgalmas úton, boldogok vagytok, hogy most Benneteket ünnepel az iskola, a család,
de a megszokott, szeretett dolgoktól, tanároktól, barátoktól való elválás szomorúságot is jelent. Az otthontanulós
időszak ráadásul megfosztott titeket az utolsó közös
óráktól, programoktól, kirándulástól.

De a várostól ne búcsúzzatok: Kincső, Anna, Viola, Alexia, Lili, Alexandra, Eszter, Liliána, Emese, Sára,
Aisa, Szolanzs, Szófia és Mátyás, Vendel, Máté, Gábor, Koppány, Ottó, továbbra is számítunk rátok, mint
településünk értékes polgáraira. Vigyétek jó hírünket
szerte a nagyvilágba!

Ezekben a percekben leperegnek előttetek a közös
emlékek: a tanórák légköre, a kirándulások, az iskolai
rendezvények, a bulik jó hangulata, és a nehéz órák fe
szültsége, amelyeken keményen megdolgoztatok azért,
hogy tudással gazdagodva távozzatok most innen. Ezek
az emlékek segítenek tovább az utatokon. Iskolátok,

A siker titka: akarni,
S a világ azoké, akikben akarat van.”
Lejegyezte:
Kangas Kinga
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VÁROSHÁZI MOZAIK
A VESZÉLYHELYZET IDEJE ALATT HOZOTT POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK
II.
A katasztrófavédelmi törvény rendelkezése a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet 2020. március 11-i
kihirdetésével az önkormányzatok esetében a képviselőtestületek hatáskörét a polgármesterek kezébe adta.
Vagyis minden döntést, amit eddig a testület, valamint a
bizottságok hoztak meg, azt a veszélyhelyzet ideje alatt a
polgármester hozza meg. (Kivételt képez az intézmények
átszervezése, megszüntetése, azok ellátási, szolgáltatási körzeteinek megváltoztatása.) Az elmúlt időszakban
született határozatokról az alábbiakban tájékoztatunk:

A mindenkori birtokos számára előnyös, telki szolgalmi
jogot alapító szerződés megkötésére került sor a Visegrád, Fő utca 49./A számú ingatlan vonatkozásában.
A beérkezett ajánlatok alapján a Szabó Csaba Ügyvédi
Iroda kapott határozatlan időre megbízást a közbeszerzési, szakértői feladatok ellátására.
A Szentendrei Rendőrkapitányság elküldte a 2019. évre
vonatkozó beszámolóját, amit a polgármester elfogadott.
Még korábban született döntés arról, hogy az Önkor
mányzat az 1804-es helyrajzi számú ingatlant pályázat
keretében értékesíteni kívánja. Pályázatot egyetlen személy nyújtott be, aki 2,5 millió Ft-ot kínált az ingatlanért.
A polgármester a pályázatot elfogadta és sor került az
adásvételi szerződés megkötésére.

Májusban ismét több hétvégén voltak útlezárások és
forgalomkorlátozások Visegrádon. Az intézkedések (polgármesteri határozatok), ahogyan korábban is, minden
esetben a lakosság védelmét és a járvány terjedésének
megakadályozását szolgálták.
Ugyancsak polgármesteri határozat született arról, hogy
Visegrád Város Önkormányzata közterületi eszközökre
és játszótér felújításra nyújt be pályázatot a Magyar Falu
program keretében.

A 2020. évi határozatok és azok teljes szövege a város hivatalos honlapján a https://www.visegrad.hu/hatarozatok
linken érhetők el.

FOLYTATÓDIK A KÖZIGAZGATÁSI CÍMEK RENDEZÉSE
Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett
egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő
címadatbázissal, ezért 2015. július 1-jétől létrehozták
az úgynevezett központi címregisztert (továbbiakban:
KCR), melynek célja, hogy a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai
címnyilvántartás) párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a
különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. A központi címregiszterről és címkezelésről
szóló 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) előírja azokat a feladatokat, amelyeket el kell végezni, és amely feladatok koordinálását
az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe utaltak.

volt, ott helyreigazítás, módosítás történt. Házszám
hiánya esetén a házszám megállapításáról, illetve, ha az
újra házszámozás elkerülhetetlen volt, akkor a házszám
módosításáról a polgármester határozatot hozott. Közterületnév hiánya esetén közterület elnevezést vagy
közterületnév módosítást tartalmazó önkormányzati
Képviselő-testületi döntés meghozatalára is sor került.
A címekben (házszámban, közterület-elnevezésben)
történt változásról a polgármesteri hivatal az érintett
ingatlanok tulajdonosait, illetve az ingatlanba bejelentett személyeket írásban tájékoztatta.
Eddig az alábbi utcák esetében történt meg a közigazgatási címek rendezése:
Mátyás király utca, Patak zug, Sziget utca, Szőlőskert utca, Újkert utca, Vár szer, Sirály utca, Schulek utca,
Salamontorony utca, Gizella út, Duna-parti út, Malom
köz, Török utca, Pázmány Péter utca, Temetősor utca, Szentgyörgypuszta út, Dobos utca, Rigó köz, Esztergomi út,
Kálvária utca, Királykunyhó völgy, Lepence völgy, Nyírfa
utca, Patak sétány, Jurta szállás, Mócsai tanya, Sibrik dűlő,

2017-ben a Visegrádi Polgármesteri Hivatal munkatársai a Korm. rendelet előírásai alapján elkezdték felülvizsgálni a házszámot, lakcímet, helyrajzi számot az összes
visegrádi ingatlan vonatkozásában és ahol szükséges
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Bányatelep utca, Kőbánya utca, Malomhegy utca, Rigó
utca, Újkert köz, Rév utca, Duna utca, Feketehegy utca,
Zách Klára utca, Mátyás köz, Panoráma út, Nagyvillám
lejtő, Nagy Lajos utca.

3. A személyi igazolványt nem kell cserélni, mert abban nem szerepel lakcím.
4. A pénzintézetek felé az ügyfélnek van bejelentési kötelezettsége, az eljárás ebben az esetben is
költségmentes.

Az elmúlt két év választási év volt Magyarországon, így
a közigazgatási címek rendezését szüneteltetni kellett,
mivel előfordulhatott volna olyan szituáció, hogy valaki
az éppen zajló eljárás miatt, pl. érvényes lakcímkártya
hiányában, nem szavazhat.

5. A közszolgáltatók (ELMÜ Nyrt., DMRV Zrt.,
TIGÁZ Zrt., Magyar Telekom, Invitel Zrt., Vértes
Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., Ma–
gyar Posta Zrt.) felé a bejelentési kötelezettséget a
jegyző hivatalból teljesíti.

2020 nyarán a Berkenye, Tölgyfa és Nap utca vonatkozásában kezdődik meg a közigazgatási címek rendezése.

Amennyiben egy vállalkozás székhelyének vagy telep
helyének címe változik meg, a vállalkozás képviselője
köteles elektronikus formában, ügyfélkapun keresztül, 180 napon belül ezt a változást a bejelenteni a cégbíróságnak. A bejelentés a 2006. évi V. törvény 53. § (1)
bekezdése alapján illetékmentes.

Mi történik címváltozás esetén?
1. Az ingatlanba bejelentett személyek lakcímkártyájának cseréje szükséges, mely csere hatósági döntés
miatt illetékmentes.
2. A forgalmi engedély cseréje nem szükséges, ebbe
– kérelemre – a kormányablakban illetékmentesen
bejegyzik az új címet.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. II. félévre kiadható kommunális hulladékgyűjtő zsákokat 2020. július 6-ától
vehetik át a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban (Fő utca 81.) ügyfélfogadási időben.
HÉTFŐ
13:00-16:00
SZERDA
08:00-12:00 és 13:00-16:00
PÉNTEK
08:00-12:00
A zsákok átvételéhez a befizetésről szóló csekkszelvény vagy
az átutalásról szóló igazolás bemutatása szükséges.
VPH

ZÖLD ANYAG ELSZÁLLÍTÁSA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy előzetes egyeztetés alapján – 2020. július 6-ától – ismét lehetőség van nagyobb
mennyiségű, fás szárú zöld anyag elszállítatására. Egyeztetni a Városgazdálkodási Csoport vezetőjével, Ifj. Schüszterl
Károllyal tudnak, munkanapokon 7:00 és 15:00 óra között, a 20/456-1841-es telefonszámon.
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KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK - 2020. ÉVI MATRICA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei „kukamatricák” 2020. július 6-17. között
vehetők át a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben:
hétfő: 13:00-16:00
szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
péntek: 8:00 – 12:00
A matrica átvételéhez az első félévi kommunális adó befizetését igazoló csekkszelvény vagy utalási bizonylat
bemutatása szükséges!
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy 2020. július 28-ától a szolgáltató kizárólag az érvényes matricával ellátott
hulladékgyűjtő edényeket szállítja el.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ügyfélfogadási időt szíveskedjenek betartani!
Együttműködésüket köszönjük!

LOMTALANÍTÁS 2020
Tisztelt Visegrádiak!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus járvány miatt elhalasztott lomtalanítást
2020. július 15-én, 16-án, 17-én és 18-án tartjuk.
Ahogyan az elmúlt években, idén is
HÁZHOZ MEGYÜNK, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY
NE HELYEZZÉK KI LOMJAIKAT
INGATLANAIK ELÉ!
Időpont egyeztetés
2020. július 8-10. között, kizárólag munkaidőben, 7:00 – 15:00 óráig
Az ezután érkezett jelzéseket nem áll módunkban fogadni!
Telefonszám: 20/456-1841, Ifj. Schüszterl Károly
A díjmentes lomtalanítás keretén belül ingatlanonként legfeljebb 2 m3 lomot szállítunk el (kizárólag a lakosság
részéről), veszélyes anyagot, sittet, autógumit,
illetve elektronikai hulladékot pedig egyáltalán nem.
A veszélyes anyag gyűjtését várhatóan ősszel végezzük, erről ugyancsak a Visegrádi Hírek hasábjain és a városi honlapon adunk majd tájékoztatást.
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TOVÁBB TAKARÉKOSKODHATUNK

Nyitvatartás:

Eöry Dénes polgármester, dr. Szabó Ferenc jegyző és
Cseke László a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület elnöke egyeztetést folytatott a Takarékbank Zrt. képviselőivel azzal kapcsolatban, hogy a
Takarékbank Visegrádon működő fiókja tovább működhessen. Tudjuk, hogy a visegrádiaknak nagyon fontos az
intézmény megmaradása, ezért szerettük volna, ha a tárgyalások eredményre vezetnek. Örömmel tájékoztatjuk
Önöket arról, hogy mindössze nyitvatartás változás lesz
az intézményben, a visegrádi fiók megmarad. Az alábbiakban a Takarékbank közleményét olvashatják.

Hétfő: 8:00 – 17:00
Kedd: 8:00 – 16:00
Szerda: 8:00 – 16:00
Csütörtök:

Zárva

Péntek:

Zárva

A zárvatartással érintett napokon kollégáink a társ fiókban elérhetők:
2023 Dunabogdány, Hajó u. 3.
A legközelebbi teljes nyitvatartású fiókunk és ATM
készülékünk:

Közlemény
A Takarékbank Visegrádon üzemelő fiókjának

2023 Dunabogdány, Hajó u. 3.

- határozatlan idejű - nyitvatartás változásáról

Pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbankban és Vi
deoBankon keresztül is intézheti.

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.
hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat a
nap 24 órájában (06-1-311-3110), ahol munkatársaink
készséggel állnak a rendelkezésére!

Tájékoztatjuk, hogy a 2025 Visegrád, Rév u. 9. szám
alatti bankfiókunk 2020.06.01. napjától határozatlan ide
ig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit.

Takarékbank Zrt.

ILLEGÁLIS SZEMETELŐK BUKTAK LE
Szomorú esettel találkoztunk az elmúlt hónapban.
A Városgazdálkodási Csoport munkatársai illegálisan kihelyezett, kommunális hulladékkal teli zsákokat találtak
a Gizellatelepi buszmegállóban. A szemétben egyértelmű

jelek utaltak a hulladék tulajdonosaira, így dr. Szabó Fe
renc jegyző hivatalból indított eljárást az illegális szemetelőkkel szemben, akik tettüket beismerték és a büntetés
jogosságát sem vitatták.

A VÁROSGAZDÁLKODÁSI CSOPORT ÉS A FŐKERTÉSZ MUNKÁJÁNAK
KÖSZÖNHETŐEN TOVÁBBI KÖZTERÜLETEK ÚJULTAK MEG VISEGRÁDON
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JELENTKEZZ TŰZOLTÓNAK!
Segíteni akarsz a bajba jutott embertársaidon?
Bátor és elhivatott vagy?
Akkor nálunk a helyed!
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancsnokság felvételt hirdet gépjárművezető és beosztott tűzoltó munkakörre. Minden érdeklődő jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.
Előnyök:
• biztos munkahely
• hivatás
• változatos munkakör
• a kiképzést követően átlagosan havi 8 szolgálat
• sok szabadidő
• tanulási, továbbképzési lehetőség
• egyéb szakma megszerzésének lehetősége
• tervezhető életpálya
• előmeneteli lehetőség
• sportolási lehetőség
• béren kívüli juttatások
• felszereléssel, ruházattal történő ellátás
• kedvezményes üdültetés
• gyermektáboroztatás
A hivatásos állományba vétel feltétele:
• 18. életév betöltése
• büntetlen és kifogástalan életvitel
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság
• legalább középfokú állami iskolai végzettség (érettségi vagy szakiskolai végzettség)
• alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés
• Gépjárművezetői munkakörbe „C” kategóriás jogosítvány
A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés ideje alatt nettó 150.000.- Forint támogatás, egészségbiztosítási járulékfizetés, ruházatot, szállást és napi háromszori étkezést térítésmentesen biztosítunk a képzésben résztvevőknek.
A képzést követően bruttó 250.000 – 270.000.- Forintos illetményt tudunk biztosítani.
Amennyiben érdeklődik a tűzoltó szakmai iránt, jelentkezni, bővebb tájékoztatást kérni a
06-27/314-005 telefonszámon vagy a human.vac@katved.gov.hu email címen lehet.

A rovatot írta és összeállította:
Grósz Gábor
kommunikációs referens,
Visegrád Város Önkormányzata
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DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN
DAS WAPPEN DER DONAUSCHWABEN
(A DUNAI SVÁBOK CÍMERE)
WAPPENBESCHREIBUNG - A CÍMER ISMERTETÉSE
„FÜR IMMER FREI UND UNGETEILT”

A vár hat tornya szimbolizálja a németek hat fő letelepedési
területét:

Kék hullámvonallal kettéosztott arany és fehér mező;
fenti mezőben fejjel oldalt fordult, széttárt szárnyú fekete sas; alsó mezőben zöld szántóföld, rajta egy vörös
tetejű hattornyú erődítmény várfallal és épületekkel.
Balra a fehér csökkenő hold, jobbra az aranysugarú nap.

1./ Közép-Nyugat /pl.:Budapest, Dunakanyar, Móri medence, Vértes
2./ Sváb-Törökország /Baranya, Tolna

A fekete sas a 12. század óta szimbolizálja a német erőt
és egységet. /eredetileg a 9. században Nagy Károlynál
találjuk először/.

3./ Szlavónia /Horvátország
4./ Bácska /Szerbia
5./ Bánát /Románia, Szerbia

A kék vonal a Dunát szimbolizálja amin a „Dunai
Svábok” érkeztek az ún. „ulmi tutajokon”. A termékeny
föld közepén áll Temesvár, az erős vár mely védi a német
birodalom keleti végeit a töröktől.

6./ Szatmár /Románia
A címer fekete-piros-arany színe jelzi a német birodalmi nemzeti színeket, míg a címerben lévő fehér szín kifejezi a Dunai-svábok békés gondolkodását, a zöld szín
képviseli a reményét annak, hogy az új hazájuk egyben a
birodalom éléskamrája lehet.

A vár felett balra a csökkenő hold, mely az iszlám erők
leverését jelenti.
Jobbra a teljesen fényes nap, mely Savoyai Jenőt és az
iszlámot legyőző kereszténységet szimbolizálja, a győzelmet, mely a nyugati kereszténységet hirdeti a barbarizmus felett, melyet a német császár jóvoltából betelepülő
németek hoztak a Pannon medence eme pontjára.

(A cikk forrása: Der Donauschwabe 15.Aug./
Sept.2019. - Ulm)
Kékessy-Herendi Ida

Fotó: Schandl Lóránt
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OBERGÜNZBURGI HÍREK
Helyhatósági választásokat tartottak 2020. március
15-én testvérvárosunkban a bajor Obergünzburgban.
A polgármesterek és a képviselők 2020-2026 között vezetik Obergünzburg, Günzach és Untrasried községeket.
Immár hagyományként – 1972 óta – minden hatodik év
májusának első keddjén tartják az első ülését az újonnan
megválasztott testületnek. Az idei választáson harmadik
ciklusát kezdi, mint első polgármester Lars Leveringhaus.
Az első polgármester 56 éves a CSU tagja és 1996 óta
tagja a képviselői tanácsadó testületnek /Marktrat/.
A képviselőtestület 20 főből áll plusz a polgármester.
Érdekessége az idei választásnak, hogy még soha
nem választottak ennyi új tagot a testületbe, hisz 11 új
képviselő került be a grémiumba

Lars Leveringhaus

Második polgármesternek a Freie Wähler párt egyik tagját választották, Florian Ullingert, aki az építési-,
közlekedési,- és pénzügyi bizottságot vezeti. A polgár
mester 46 éves és 2002 óta tagja a képviselői tanácsadó
testületnek. A harmadik polgármesteri széket egy hölgy
nyerte el, Christine Räder a Bündnis 90/Die Grünen párt
képviselője, ő a közigazgatásért és a társadalmi kapcsolatokért felelős bizottság vezetője lett. 2014 óta tagja a
képviselői tanácsadó testületnek.
Változás történt a kulturális és oktatási bizottág élén is,
ez érinti Visegrád-Obergünzburg kapcsolatát is a jövőben. 2010 óta a közvetlen kapcsolattartónk a bajor polgármesteri hivatalban a második polgármester volt Herbert Heissler személyében. Ő tavasszal már nem jelöltette
magát polgármesternek, az új testületbe képviselőként
bekerült /Freie Wähler/ és a társadalmi kapcsolatokért és
pénzügyért, valamint a közigazgatásért felelős bizottság
tagja lett. Reméljük, hogy a magyar-bajor kapcsolatok
további támogatója marad úgy, mint az elmúlt tíz évben
is tette. Az új kapcsolattartónkat személyesen nem ismerjük, de hamarosan felveszi a német önkormányzat vele is
a kapcsolatot. Michael Bauer /CSU/ 50 éves gimnáziumi tanár és most került be először a képviselő-testületbe, eddig kizárólag tanárként működött. Az oktatási-,
kulturális-, szociális-, és társadalmi kapcsolatokért felelős bizottság vezetője lett. Személye reményt ébreszthet
arra vonatkozóan, hogy ismét kialakulhasson az együttműködés a visegrádi általános iskola és az obergünzburgi
Grundschule között.

Florian Ullinger

Christine Räder

Testvérvárosunk új vezetőinek és a képviselőtestületnek
jó munkát és jó egészséget kívánunk Visegrád polgárai
nak nevében!

Kékessy-Herendi Ida

Michael Bauer
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KOR-KÉP
A VIRÁGSZŐNYEG TÖRTÉNETE VISEGRÁDON

A

katolikusok fontos ünnepe az Úrnapja, amikor
is az Oltáriszentség titkát ünnepeljük. Ezen a
vasárnapon országszerte díszítik a települések a temp
lomok környékét virággal, 4 lombsátorban álló oltárt is
készítenek ilyenkor. Jellegzetes dísz a virágszőnyeg is,
amit leginkább sváb településeken készítenek e jeles nap
alkalmából, általában a körmenet útvonalát borítja ez a
szőnyeg.

közepéig az ő tervei alapján készült ez az ékesség templomunkban, a falu apraja nagyjának segítségével.
Halála után Szabóné Mayer Katalin vette át a
tervezés-szervezés feladatát, az elmúlt évtizedekben ő
tervezte szőnyegeinket. Rengetegen segítenek a dísz létrehozásában, visegrádi családok, a templom kórusának
tagjai, hiszen egy ilyen feladat sok munkáskezet igényel.
Van, aki a mohaszőnyeget gyűjti, van, aki virágot szed, és
sokan kellenek a lerakáshoz, rendezéshez is. Jelentős az
anyagi segítség is, ami a virágvásárláshoz szükséges.

A mi virágszőnyegünknek érdekes története van, amit
nemrégiben hallottam Honti Kati nénitől.
A háború vége felé Zöld Manci néni (a hentesüzlet háza
volt az övé) lányaival a rettegett orosz katonák elől egy
pincében rejtőzött el. Itt fogadta meg, hogy ha épségben túlélik a háborút, Úrnapjára virágszőnyeget készít a
templomban. Így is történt, és egészen a nyolcvanas évek

Aki kíváncsi a korábbi virágszőnyegekre, a templom
előterében 2 tabló mutatja be az eddigieket, 1961-től
kezdődően, Jung András gyűjtésében.
Kangas Kinga
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HISTÓRIA
KINCSEK A DUNÁBÓL

A

Mátyás Király Múzeum régészeti gyűjteményébe
a 70-es években kerültek be a Duna mederkotrásából származó leletek. A mintegy 600 darabból
álló gyűjteményben az őskortól a XX. századig terjedő
időszakból őrzünk tárgyakat: a bronzkori és középkori
fegyverektől a II. világháborús szovjet sisakig bezárólag.
Ezek közül az egyik legkiemelkedőbb darab az 1974-ben
előkerült ezüstlemezes korai avar kard.

merünk, a legkiemelkedőbb példány az aranylemezekkel
borított kunszentmiklós−bábonyi kard tekinthető, amely
feltehetőleg egy főfejedelmi (kagáni) sírból került elő.
A visegrádi fegyver a legközelebbi párhuzamai aranylemezekkel borított kunszentmiklós-bábonyi, kunágotai,
ill. ezüst szerelékes csengelei és szalkszentmártoni kardok.

568-ban egy addig ismeretlen eurázsiai steppei nép, az
avarok hódították a Kárpát- medencét, addigi történelme
során először egyesítve egy állam uralma alatt a térséget.
Baján kagán vezetésével az avar birodalom Közép-Kelet Európa félelmetes hatalma lett, veszélyt jelentve a
környező népekre, elsősorban a Bizánci Birodalomra,
amely ellen több mint 50 évig vezettek zsákmányszerző
hadjáratokat.

A visegrádi kard

A kb. 20 000 fős korai avar hadsereg derékhadát az 10003000 közötti létszámú páncélos nehézlovasság alkotta.
Fegyverzetük – a történelmi források és a régészeti leletek tanulsága szerint – az íj, kopja, pajzs, kétélű, hosszú
lovassági kard és a harcost és lovát is védő páncélzat.
Az avar korból jelenleg ismert több mint 60.000 sír
mindössze 2 %-ból (a férfisírok 5 %-ából) ismertek a
közelharc fegyverei.
Ebből a szempontból is fontos számunkra a visegrádi
avar kard. Azt hogy, hol és mikor kerülhetett a Dunába, nem tudjuk. A fegyver pengetöredékei, ezüst díszei,
szerelékei és a hüvely famaradványai több töredékben, helyenként 4 cm vastagon rácementálódott kavics
konglo
merátumban kerültek elő. A kardtok lemezein
bőrmaradványok is megmaradtak. A tárgy restaurálását
és rekonstruálását Tavas Imre a múzeum főrestaurátora
végezte el. A gondos tisztítás, konzerválás után tanulmányozhatóvá vált a kard szerkezete, formája, a felhasznált
anyagok fajtája. A visegrádi kard, karikás markolatvégű,
kétélű, lapított nyolcszög keresztmetszetű, valószínűleg
damaszkolt pengével és rövid, félköríves keresztvassal,
háromkaréjos függesztő fülekkel, koptatóval ellátott
fegyver. A markolatgomb, a keresztvas és függesztő fülek
lemezborításain, valamint a koptatón bordázott díszítés
látható. A markolatborítás enyves égerből, a két lemezből
álló hüvely magyar hársból készült, ez utóbbit bőrrel is
befedték. A fegyver teljes hossza 107 cm, a penge hossza:
86, 4 cm, pengeszélesség: 4 cm. A karikás markolatvégű
kardokat nagyobb számban a Duna−Tisza-közéről is-

Korai avar öv és a kard rekonstrukciója
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A nemesfémveretes kétélű kardok feltehetőleg
méltóságjelző díszfegyverek voltak. A karikás markolatvégű, hármasívű függesztővel ellátott kétélű kardokat, így
a visegrádi fegyvert is a 7. sz. első felében használhatták.
A Kárpát medencei kora avar kardok között – az elő
kerülés körülményeit is figyelembe véve – a visegrádi az
egyik legjobb állapotban levő példány, ami egyértelműen
Tavas Imre restaurátori munkáját dicséri. Az alapos vizsgálatok, felmérések, az anyagok lehetőség szerinti vizsgálatának eredményeképpen tisztázta és dokumentálta a
kard szerkezetét.
A tisztítást és konzerválást követően „használható módon” rekonstruálta a fegyvert, a pengét a hüvelyébe lehet
helyezni és kivonni. Nem véletlen, hogy a legszebb hazai
avar leleteket bemutató „Az avarok Európában - Egy ázsiai lovasnép kincsei „c. Európát bejárt kiállításon is szerepelt.

In memoriam Tavas Imre (1940-12017)

A visegrádi kora avar kard jelenleg a Visegrád történetét
bemutató állandó régészeti kiállításon látható a Salamon
-toronyban.

(A visegrádi avar kardról bővebben a múzeum honlapján megjelent tanulmányban lehet olvasni: https://
www.visegradmuzeum.hu/mutargyak-a-matyas-kiralymuzeum-gyujtemenyebol-kora-avarkori-kard-a-dunabol)

A cikkel Tavas Imre emlékének szerettünk volna adózni,
aki több mint 40 éven keresztül művészi szinten restaurálta a múzeumba került legkülönbözőbb - fém, üveg, csont,
kerámia - műtárgyakat. Ismereteit nemcsak közvetlen
munkatársainak adta át, hanem főiskolai előadásain a
többi restaurátor tanuló és kolléga is megismerhette Imre
magas szintű szakmai tudását. (VISEGRÁDI HÍREK
2002. 4. szám 11. o.)

Gróf Péter
főmuzeológus, régész-történész,
okl. műemlékvédelmi szakmérnök
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, Visegrád

Fotó: Greguss Tamás
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METZKER KÁROLY VISSZAEMLÉKEZÉSEI...
A LÁNCHÍDNÁL

dorodott önmagától és újból kérte a tábornokot, hogy
lője őt le. Görgei látta a megtévedt hadbíró tökéletes
bánatát, kezet nyújtott és megbocsátott a bűnbánónak.
Még éjjel 1 órakor fölakasztották a szállítót. Ennek híre
villámgyorsan terjedt el az országban, s ezentúl nem
csupán Görgei katonái, hanem mindenütt kifogástalan
jó kenyeret és egyéb élelmiszereket kaptak a honvédek.
Mintegy másfél évtizeddel későbben, az akkor még
magán részvénytársaság tulajdonát képező budapesti
lánchídhoz egy, évi 600 frt*. (1200 P)** javadalmazással egybekötött irodatiszti állásra pályázatot hirdettek.
Görgei is pályázott. A társaság elnökigazgatója félt attól,
hogy a kérvényt saját felelősségére kedvezően intézze el,
mert akkor még a Görgei név a nemzet közvéleményében meg volt bélyegezve. Másfelől azonban a nagy és
dicső haditettekre való tekintettel, elutasítani sem akarta
a kérelmet. Összehívta tehát az igazgatóságot és néhány
főrészvényest, s közölte velük, hogy Görgei is folyamodott az állásért s azzal indokolta kérelmét, hogy kenyeret
akar. Erre felszólalt az egyik főrészvényes és azt mondta:
„Micsoda? Görgei kenyeret kér?

Görgei – szokásához híven – a győri ütközet előestéjén is vállára kapta garibaldi köpenyét, körüllovagolta a
tábort, hogy meggyőződjék, miszerint minden rendben s
mindenki a helyén van-e? Lovaglás közben két huszárral
találkozott, akik lehorgasztott fővel, szomorúan haladtak. Görgei mindig súlyt helyezett arra, hogy katonái jó
kedélyűek legyenek, megkérdezte tehát a két huszárt, mi
a bajuk, mért szomorkodnak?
A két huszár az átcsapott gallér miatt nem ismerte meg
a tábornokot s ezért így válaszoltak: „Tiszt Úr! Jelentjük
alássan, ilyen ehetetlen kenyeret kaptunk, hát hogyne volnánk szomorúak?” Felmutatták a kettétört, ragadós, teljesen ehetetlen kenyeret, mely a földre dobva odatapadt.
Görgei magával vitte a két huszárt, azonnal előhívatta
a hadbíróság azon tagját, kinek feladata volt a hadse
regszállítókat ellenőrizni, valamint azt a tisztet, ki ezt az
ehetetlen kenyeret átvette, és felelősségre vonta őket.
Azután megparancsolta, hogy éjjel 11 órára állítsák a
hadseregszállítót a hadbíróság elé, s éjfél után 1 órakor
lógnia kell az akasztófán. A két tiszt eltávozott. Kis idő
múlva visszajött a hadbíró és jelentette, hogy a hadse
regszállítót nem lehet előállítani, mert nem tudják, hogy
most hol tartózkodik. Görgei röviden azt válaszolta a
hadbírónak, hogyha a hadseregszállítót 11 órára nem
tudják előállítani, akkor 1 órakor a hadbíró és a kenyeret
átvevő tiszt fog lógni.

Adni kell neki. 1848-ban ő is adott nekem és százezernél
több magyar honvédnek.”
A győri tábor ama két panaszos huszárjának egyike volt
ez a főrészvényes.
Így jutott Görgei a lánchídhoz.

Nemsokára ismét megjelent a hadbíró, letérdelt Görgei előtt, egy aranyakkal telt zacskót dobott a földre s
keserű bánattal bevallotta, hogy ez a pénz volt az oka
súlyos megtévedésüknek s ezért állította az imént is,
miszerint nem lehet a hadseregszállítót előállítani.
Kérte a tábornokot, hogy lője őt le, mert nagy gazember, aki nem maradhat tagja a honvédségnek. Föltépte
atilláját, mert nem méltó arra, hogy azt viselje, megun-

•

* 1867-1892 osztrák-magyar forint /Gulden/

•

**1927 január1.-1946 július 31. magyar pengő

•

*** /1892-1919 osztrák-magyar korona - 19191927 magyar korona /
Közreadja:
Kékessy-Herendi Ida

Lánchíd korabeli kép

forrás_ Múlt-Kor, 2017.aug.24. száma
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GYEREKKUCKÓ
TÖRTÉNELMET TANULTUNK JÁTÉKOSAN

M

árcius közepén hidegzuhanyként ért bennünket a
hír, hogy az iskola bezárja kapuit és megkezdődik
a digitális oktatás. Nekem, mint pedagógusnak nem kis
fejtörést okozott az, hogy hogyan is folytassam tovább.
Milyen módszereket alkalmazzak, hogyan értékeljek? Két
lehetőségem volt: maradok az eddig megszokott para
digmában vagy kilépek belőle. Ez utóbbi mellett döntöttem. Úgy gondoltam, ha már eltűntek az osztálytermi keretek szabta határok, akkor élni kell az új helyzet
adta szabadsággal. Olyan módszert kerestem, amely a
lehető legjobban illeszkedik ebbe a megváltozott keretrendszerbe. Ahol nagyfokú szabadságot kap a tanuló,
mint például a célok kiválasztásában, a munka tervezésében, vagy a feladatok végrehajtásában. Ahol szabadabb
és hatékonyabb a tanulás és elmosódnak a tantárgyak
közötti választóvonalak. Így jutottam el a megoldásig,
a projektmódszerig. Az 5. osztályban a magyarság
történelmének kezdeti időszakával foglalkoztunk éppen. Ezt a témakört dolgoztuk fel egy projekt keretében.

örömömre a gyerekek bebizonyították, hogy igen, képesek rá. Csupán egy-két esetben kellett közbelépnem a
projekt során annak érdekében, hogy munkára bírjam
azokat, akik nem küldték időben a feladatokat. Végül
mindenki teljesítette a projektet. Bebizonyították, hogy

Bene Zsuzsanna: Szent Erzsébet

kreativitásuk határtalan. Készültek jurta rekonstrukciók
fonott kosárból, kerti asztalból, papírból, szövetből, vagy
Power Point előadások a sámánokról, az ereklyékről,
a nagy
szentmiklósi kincsről, de keresztrejtvények,
képregények, szófelhők, sőt még Anonymus és Szent Erzsébet rekonstrukciók is érkeztek. Volt, aki elkészítette
Szent István királyunk facebook profilját, de gyönyörű
rajzok készültek a jáki templomról vagy tarsolylemezek
ről. A bátrabbak még elénekelték a székely himnuszt is.

Eőry Boróka: Szófelhő

A gyerekeknek különböző feladatok közül kellett
választaniuk, amelyek megvalósításáért nem jegyet, hanem pontokat kaptak. Meghatároztam azt, hogy hány
pontot kell összegyűjteniük a projekt végére ahhoz,
hogy ötös érdemjegyet kaphassanak teljesítményükre.
Minderre hat hét állt rendelkezésükre. Voltak félelmeim
a tekintetben, hogy vajon alkalmas-e ez a korosztály arra,
hogy kitartóan, önállóan dolgozzon, tervezzen. Nagy

Büszke vagyok az ötödik osztályos gyerekekre, hogy
ilyen színvonalas munkát végeztek és bebizonyították,
hogy teljesítményüknek csak a képzelet szab határt!

Bosnyák Endréné
történelemtanár
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RENDHAGYÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLET AZ ÁPRILYBAN

I

dén is – koronavírus ide vagy oda – megtörtént a beiratkozás: 15 lány és 5 fiú kezdi meg az első osztályt a
visegrádi iskolában ősszel. Az osztály fele más településről jár majd be – Dömösről, Pilismarótról, Dunabogdányból, Leányfaluról és Tahitótfaluból.

Ilyen helyzetben még mi sem voltunk, az óvoda-iskola
átmenet most bizonyosan kissé más lesz, mint eddig, de a
lényeg megmarad: a kis elsősöket az eddig érkezett gyermekekhez hasonló elfogadással várjuk.
A két tanító néni – Pauluszné Tóth Anna és Csonka
József Pálné – a tantárgycsoportos oktatást választotta munkaformaként, amely már sok éve működik több
tanítópár esetében is intézményünkben. Ez a gyerekek
számára azt jelenti majd, hogy tanítóikkal a délelőtt és a
délután folyamán felváltva találkoznak majd.

A digitális oktatásra való átállás miatt sajnos nem
valósulhattak meg azok a programjaink, amit leendő elsőseinkkel és szüleikkel való megismerkedés szándékával
terveztünk a tavaszi időszakra. Így aztán más utat választottunk a kapcsolatfelvételre – úgy véltük, hogy az online
oktatáshoz is használt Google Classroom segítségünkre
lehet.

Tárgyi feltételeink jelenleg nem éppen rózsásak, hiszen
továbbra is a konténerek falai között tanulunk majd, s a
csarnokban sem fogunk tudni tanórákat tartani egy jó
ideig, de próbálunk a nehéz helyzetben is minden tőlünk
telhetőt megadni a ránk bízott gyerekeknek, bízva kreativitásunkban.

A hivatalos intézményi befogadás a beiratkozással már
megtörtént, ezt követően 20 leendő elsősünk megkapta
az intézményi email-címét egy rövid tájékoztató videót,
amelynek segítségével szüleik beléphettek az online tanterembe, ahol a Meet alkalmazás segítségével alkalmunk
volt a kölcsönös bemutatkozásra, beszélgetésre.

Szeretettel köszöntjük az Áprily közösségében új ta
nulóinkat és szüleiket!

Külön kihívás, hogy az ősszel iskolába jövő gyermekek
március közepe óta nem járnak gyermekközösségbe.
Furcsa lesz számukra is, hogy többségében csak szeptemberben találkoznak újra volt ovis társaikkal, barátaikkal.

Pauluszné Tóth Anna

Fotó: Greguss Tamás
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EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)
BESZÁMOLÓ A PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉG MÁJUS – JÚNIUSI PROGRAMJAIRÓL

A

koronavírus miatt bevezetett korlátozások következtében sajnos sok programunk elmaradt márciusban és áprilisban. A plébániai kézműves foglalkozásokat
a tanításhoz hasonlóan online tudtuk megtartani.
Húsvét előtt készítettem egy videót a hagymahéjas tojásfestésről (berzselésről), és emailben elküldtem a
gyerekeknek. Nagy örömömre néhányan visszaküldték
az elkészített húsvéti dekorációk fotóit. Anyák napjához
közeledve pedig szintén videó segítségével adtam tippet
a gyerekeknek, hogyan készítsenek az édesanyjuknak
térbeli virágcsokros üdvözlőkártyát. Sok gyerek el is
készítette az ajándékot, és visszaküldte a fényképét. Tibor
atya meghirdetett egy pályázatot imaasztalka készítésére,
ahol a családok együtt tudnak imádkozni, mivel nem
lehetett templomba menni. Erre a felhívásra is szebbnél
szebb képeket kaptunk vissza sok gyerektől. Május 18tól újra kinyitottak a templomok, és lehet szabadtéri kis
létszámú programokat is szervezni.

Június 4-én a 18 órai szentmisét követően a templomban
megemlékeztünk a Trianoni békediktátum 100. évfordulójáról. A műsort korabeli tudósításokból, visszaemlékezésekből, versekből, népdalokból állította össze Kálazyné Ormos Ilona. Köszönet a többi közreműködőnek,
Szigeti Jánosnak és Fieszl Antal Sebestyénnek is. Bár
a járványügyi korlátozások még nem tették lehetővé
nagyszabású városi rendezvény megtartását, erre később
fog sor kerülni, közösségünk tagjai szép számmal képviseltették magukat.

Május 23-án felfedeztük a Bányatető-kilátót. A 2015-ben
épült 15,45m magas torony egy „függőleges tanösvény”,
mert minden szintjén információs táblák mutatják be a
környék jellegzetes növény és állatvilágát. A legfelső szint
jéről megcsodálhattuk a várat és a környező hegyeket,
bár egy kissé takarták a fák a kilátást.

Június 7-én végre elérkezett a nagy nap, a negyedik
osztályos gyermekek elsőáldozása. Nagy izgalommal
készültünk rá, hiszen sokáig bizonytalan volt, hogy
mikor lesz lehetőség a megtartására. Az utóbbi időben
a felkészítő foglalkozásokat is csak online tudtuk megtartani. Amikor azonban enyhültek a korlátozó intézkedések, a szülők rövid tanakodás után mindannyian
vállalták gyermekük részvételét az új időpontban Így
12 gyermek részesülhetett az elsőáldozás örömében. A
megszokottól eltérő volt az is, hogy külön szentmisén
történt az elsőáldozás, csak a családtagok, rokonok jöhettek el, hogy a megfelelő távolságtartás biztosítható legyen. Az egyházközösség tagjai sajnos nem vehettek részt
ezen a szép ünnepen, de a Danubia Televízió készített
filmfelvételt, amit a későbbiekben meg lehet tekinteni.
Megköszönöm Kenézné Csizmadia Ilona és Tóth Sándor zenetanároknak, hogy az elsőáldozók éneklését zenei
szolgálatukkal még ünnepélyesebbé tették. A szentmise
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után a gyerekeket a plébánián hagyományos szeretetreggelivel láttuk vendégül, kakaóval, teával, és süteménnyel
kínáltuk őket. Köszönöm Bene Évának és Szabados
Ákosnak, hogy segítettek az előkészületekben.

Vasárnap korán reggel a megmaradt virágokból még
jutott a körmenet útvonalának feldíszítésére is a temp
lomkertben. A virágszőnyegről Kalotay Árpád készített
fényképeket, amit a templomban lehet megvásárolni.
Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult: szervezéssel, pénzadománnyal, virágszirommal,
takarítással és a virágszőnyeg elkészítésével.

Június 13-án, szombaton a közösség összefogásával
elkészítettük a hagyományos úrnapi virágszőnyeget. Idén
az Oltáriszentséget jelképező kelyhet és ostyát raktuk ki
virágokból, főleg gerberából, rózsából és szegfűből. Az
aktuális helyzet miatt csak rövidebb szőnyeget készíthettünk, hogy a távolságtartási előírásokat betarthassuk.

Szabóné Mayer Katalin
plébániai programszervező

HAGYOMÁNYOS PÜNKÖSDI BÚCSÚ A MILLENNIUMI-KÁPOLNÁNÁL –
KICSIT MÁSKÉPP

H

agyományos pünkösdi búcsú
mi-kápolnánál – kicsit másképp

a

Millenniu-

A hívőknek így is nagy élmény volt, lelki feltöltődés.
Köszönet érte Tibor atyának.

2020. június 1, pünkösdhétfő. Ez a nap a Millenniumi-kápolna tavaszi búcsú napja. A jó Isten tenyerébe
vette közösségünket és csodálatos napra ébredtünk. A
nap hétágra sütött és nagyon kellemes idővel köszöntött
ránk.

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik e
szép nap sikeréhez hozzájárultak:

Előző napokban már igyekeztünk a környezetet rendbe
tenni, friss virágokat ültettünk, a füvet levágták, a kápolnát kitakarítottam, a járdát felsöpörtem.
Reggel azután a székek, az oltárdísz is megérkezett, a
kinti oltárt elkészítettük, feldíszítettük. Közösen kiraktuk
a székeket, a megfelelő, előírt távolságokra. A hangosítás
is elkészült, minden készen állt a szentmise megtartására.
10 órakor a kápolna kis harangja megszólalt, jelezve a
hívőknek, hogy a mise kezdetét veszi.
A mise alatt a Német Nemzetiségi Énekkar német egyházi énekeket énekelt.

•

köszönet a szép virágokért a város főkertészének,

•

köszönet a Városgazdálkodási csoport embereinek
a fűnyírásért és a székek szállításáért, élükön ifj.
Schüszterl Károlynak,

•

köszönet Dudás Aninak a sziklakertbe ültetett szép
virágokért és az oltárdíszért,

•

köszönet Mikesy Tamásnak a hangosításért,

•

köszönet a Német Nemzetiségi énekkarnak a székek
rendezéséért és a szereplésért,

•

köszönet mindazoknak, akik bármiben segítették
az ünnep szebbé tételét.

Itt szeretném mindenkinek megköszönni, hogy a jelenlegi veszélyhelyzet ellenére sokan eljöttek és velem együtt
megünnepelték a kis kápolna búcsúját, amely személy
szerint nekem nagyon fontos és kedves ünnepem.

Minden csodálatos volt, mégis más, mint a megszokott.
Sajnálatosan a koronavírus járvány miatt a megszokottól
eltérően zajlott a program. Elmaradt az asszonyok által
finomabbnál-finomabb édes- és sós sütemények, a finom
borok, üdítők kínálása. Elmaradt a Német Nemzetiségi
Zenekar élvezetes játéka, elmaradt a kellemes mise utáni
beszélgetés, a zenehallgatás és falatozgatás alatt.

Schandlné Tubi
a kápolna gondozója
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KIKIÁLTÓ
BÁNÓ LACI EMLÉKÉRE

B

ánó Lacit 1987 óta ismerem, kollégám, szomszédom,
majd később barátom volt. Gróf Péter szép megemlékezést írt róla méltatva az érdemeit, én csak egy pár
személyes emléket szeretnék felidézni, milyen ember is
volt Ő.

Mérgelődés helyett – baráti kézfogás. Mérges gesztusok
helyett – mosoly. Kárigény helyett –ajándék tokaji bor.
István bácsi így tolmácsolta az Ön szavait „megkarcoltad
az autómat, akkor ezt meg kell innod”. Megdöbbentem
és kértem, nézze meg közelebbről azt a lökhárítót, hát
ha megváltozik a véleménye, de Ön csak intett a kezé
vel, a magyar – lengyel barátságról a mi Államelnökünk
nagyságáról beszélt. Békében elváltunk és hazamentünk.
Ebben a tíz percben az élethez való hozzáállásról, a felebaráti szeretetről többet tanultam, mint eddig a téma
„szakértőitől” akikkel nap, mint nap találkozok.

Feleségem Olenka végigjárta a Camino zarándokutat,
ez több mint 800 km- es egy hónapos „séta” volt. Mikor
fáradtan hazaérkezett, Laci és Panni meghívtak bennünket egy vacsorára és megajándékoztak egy dedikált Bibliával amit az Utilis Kft. adott ki saját költségén.
Laci mesélte, hogy egyszer felvett egy stoppost az autójába, elvitte a kívánt helyszínre, ahol az illető még kölcsön
is kért 1000 forintot buszjegyre, de elkérte Laci címét,
hogy visszaadhassa. Laci válasza: bármelyik templom
perselyébe dobja be a pénzt.

Azóta sok ismerősnek elmeséltem, hogy egy számomra
idegen idős magyar ember megmentette a nyaralásunk
első napját. Mindenki csodálkozva bólogat, elismeréssel adóznak az Ön nagylelkűsége előtt- „hát igen a ma
gyarok” – én pedig boldog vagyok, hogy ezt elmesélhetem. A végén mindig elmondom, hogy az Ön helyében én
másképpen cselekedtem volna, de azóta becsületbeli dolognak tartom, hogy segítsek a felebarátomnak úgy, mint
ezt Ön tette velünk – érdek nélkül, mosolyogva, habár ez
számomra sokkal nehezebb, mint ahogy Ön tette. „

2019 nyarán útközben a horvátországi nyaralásra
megszállt nálunk egy lengyel barátom fia Szymek és
családja. Az udvarban tolatás közben véletlenül megkarcolta Laci csodaszép Toyota autóját. Nagyon bántotta
a dolog, megkért, hogy szóljak a tulajdonosnak, kérjek
elnézést a nevében és beszéljük meg a kár rendezésének
módját. A továbbiakban idézek egy részt Szymek, Lacihoz írt köszönő leveléből:

Hát Ilyen volt Bánó Laci, híre Lengyelországig elért, és
öregbítette a magyarok jó hírét.

„Nem túlzás, ha azt mondom, ami a következő tíz percben történt, életem egyik legnagyobb meglepetése volt.

Nyugodjék békében!
Karaba István

TÖBBET KELL TENNÜNK!

A

zzal kezdem, hogy ez a mostani vezetés sok
egyéb mellett elkötelezte magát a város nagy
ütemű virágosítása, a közterületek tisztasága, rendje és
szépítése irányába. A költségvetésben eddig még nem
tapasztalt nagyságrendű összeget fordítunk virágokra és
városszépítésre. A testületben mindenkinek elsőrendűen
fontos, hogy Visegrád a külsőségeiben is valóban olyan
várossá váljon, amely méltó a történelméhez és méltó a
jelen kori híréhez. Ebbe a képbe és szándékba nem férnek
bele az évekig rozsdás korlátok, az elhanyagolt parkok, a
piszkos járdák és a gondozatlan területek.

rendszerünkkel igen le vagyunk maradva ezen a téren a
többi turisztikai célpontnak nevezett településhez képest.
Ezt be kell vallani, hogy a közterületek szépítésével, a
tisztasággal, a rendezettséggel eddig az elmúlt évtizedek
alatt csak igen keveset törődtünk. És akkor még nem
beszéltem azokról a különleges ötletekről, a hírnevet
erősítő eredeti megoldásokról, amelyekkel sok olyan
település él, - és jól él - amelynek a neve és történelme
össze nem hasonlítható Visegráddal.
Mindig is óvtam attól, nehogy azt higgyük, hogy
azért mert itt a Dunakanyar, és itt a Palotajátékok, akkor nekünk már semmit sem kell tenni, csak várni,
hogy dőljön a pénz, merthogy ide így is úgy is jönnek a
vendégek. Elismerem, hogy hatalmas előny a nevünk, a
környezetünk, azt infrastruktúránk, de meggyőződésem,

Ahogyan belekezdtünk a munkába, hamarosan szembesülni kellett egy dologgal: nevezetesen azzal, hogy városunk szépítésre váró területei túl nagyok a bevetett erőforrásokhoz képest. Ezzel a jelenlegi közterület fenntartó
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hogy egy percig nem szabad lankadnunk és igenis dolgozni kell a Vendégért, mert jelenleg az idegenforgalom
egy kínálati piac, ahol mindenkinek a legjobb formáját
kell mutatnia, ha talpon akar maradni.

forgalmi szereplőt, de azt gondolom, hogy városunk
többet várna el azoktól, akik itt folytatják nagymértékű
sikeres idegenforgalmi vállalkozásukat.
Az önkéntes munkáról szólva hagy ragadjak ki egyetlen
példát: Szebeni Márton és felesége évtizedes ápolója volt
a temetőben a szovjet síroknak. Nem kérte őket erre senki, mégis csinálták, mert úgy gondolták, hogy ha már itt
van Visegrádon, akkor rendben kell tartani.

Nos, egy kicsit elkanyarodtam a hétköznapi dolgoktól. Most arról van szó, hogy a valóban szép fekvésű
és elrendezésű közterületeinket hogyan lehetne a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal a legjobban üzemel
tetni.

Ezt gondolom, hogy mi, akik itt lakunk nem is olyan sokan, talán megtehetnénk, hogy lehet, hogy semmi közünk
nincs egy közterületi szeglethez és semmi hasznunk nem
származik belőle, de azért, mert itt élünk, azért felvállaljuk, hogy rendben tartjuk, ápoljuk és megöntözzük,
ha arra van szükség. Akár a szomszéddal megbeszélve
heti váltásban. Azért mert érdekünk, hogy szép legyen
a világ körülöttünk, és érdekünk, hogy az idelátogatók is
örömüket leljék benne.

Több alkalommal felvetettem már, hogy több önkéntes
munkára lenne szükség ahhoz, hogy minden ízében
olyan várossá tudjunk válni, amilyen a hírünk. A másik
út, hogy az ekkora terület virágosítására és annak karbantartására szükséges külön, komolyabb létszámú brigádot
állítunk fel, jelenleg nem megoldható. Így maradna az
a verzió, hogy önkéntes munkára lenne szükség a civil
szervezetektől, a vállalkozásoktól, a lakosságig.
Kezdjük a civil szervezetekkel. Teszik a dolgukat,
pályáznak városi pénzekre, programokra, rendezvényekre, ami rendben is van. De nem tudnának, mondjuk egy kisebb parkot, vagy egy aluljárót, esetleg egy teret
felvállalni tisztaság, díszítés, gondozás terén? Megvan a
létszámuk, ha beosztják maguk között, alig jut egy kis
munka egy-egy emberre. Miért nem tud ez működni? Vagy nézzük a visegrádi vállalkozásokat: 90 %-ban
kötődnek valamilyen szinten az idegenforgalomhoz.
Szálloda tulajdonosok, étterem tulajdonosok, panziók,
szoba kiadók, és még sorolhatnám. A befizetett adón
kívül egy kicsit távolabbra is kellene nézni, hiszen nekik
sem mindegy, hogy hogyan néz ki a város, amelynek a
híréből, a fekvéséből élnek! Azt gondolom, hogy aki teheti további anyagiakkal, aki teheti munkával, törődéssel
kellene, hogy hozzájáruljon városunk közterületeinek
fejlődéséhez szépítéséhez!

Tisztában kell lennünk, hogy kicsi város vagyunk. De
tisztában kell lennünk azzal is, hogy még az a lakosunk
is, akinek aztán valóban nincs semmilyen kötődése az
idegenforgalomhoz, és csak gyógyszer segélyért fordul
az önkormányzathoz, ő is az idegenforgalom által keletkezett önkormányzati bevételből kaphatja meg a kívánt
hozzájárulást.
Mostanában, ahogy érzékelem talán elindult valami,
mert összejönnek kisebb csapatok virágot ültetni, korlátot festeni. És vannak tisztán önzetlen egyéni vállalások
is ilyen téren.
De többen kellene, hogy tegyünk, többen kellene, hogy
legyünk!
Ha minél többen akarjuk és teszünk is érte, akkor
egyénenként csak kicsi munkával, megszervezve és be
osztva a feladatokat elérhetünk a valóban tiszta, rendezett, virágos Visegrádhoz, amely akár még arra is emlékeztetheti az ide látogató idegent, hogy közterületeinek
szépségét, tisztaságát nézve ez valóban egy királyi város
lehetett valamikor.

Hagyománya mindenesetre mind a nagyvonalú
adakozásnak, mind az önkéntes munkának megvan
minálunk.
A Zsitvay életművel, adományokkal nem szeretnék
most összehasonlítani senki jelenlegi visegrádi idegen-

Abonyi Géza

Fotó: Greguss Tamás
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik osztoztak fájdalmunkban és Bártfainé Répás Ildikót utolsó útjára elkísérték!
Gyászoló családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Visegrádi Hírek hasábjain keresztül szeretnék jómagam és férjem nevében is köszönetet mondani mindhárom
gyermekemnek és unokáimnak a sok segítségért és odafigyelésért, amit nekünk nyújtottak. Fiamnak és főleg Erzsi
lányomnak és a párjának, hogy egészen március közepétől
az ellátásunkról gondoskodtak a három műszakos munka mellett. De nem csak rólunk, de a kis kedvenc öreg kutyusunkról is. Valamint a mai napig a kettőnk gyógyszereiről. Szinte a mai napig tiltják az üzletbe menetelt még.
Egyszóval féltenek, egyszóval szeretnek. De nemcsak az
itt a közelemben lévő gyerekek, de még a távol élő lányom
és unokám is rendszeresen érdeklődnek felőlünk hogylétünkről. Köszönjük ezúton az önkormányzat segítségét
és az óvoda dolgozóinak fáradhatatlan, önzetlen munkáját és a jóízű házhoz szállított étkeit. Minden segítséget
köszönünk. Jól esik az odafigyelés. Külön köszönöm a

CBA dolgozóinak a telefonon kért sok segítséget, amiben
én megkértem a kenyér és korpás kifli eltevését és lányom
a munka után az eltett dolgokat elhozhatta számunkra.
De mindig sok segítséget kaptam és kapok minden dolgozótól, mióta csak mozgáskorlátozott lettem, ez sajnos
nem ma lett, sok évvel ezelőtt. A Jóisten segítségét kérem
mentsen meg minden jóakaratú embert ettől a halálos
vésztől. Köszönet és hála mindenért! Köszönet a családunkat ért sok részvétért. Nagy veszteség és fájdalom egy
ilyen tragédia! Isten óvjon meg mindannyiunkat ettől a
halálos vírustól, a tudósok mielőbb találják meg az ellenszerét.
Kéz a kézben jobb átvészelni!
Köszönettel és tisztelettel,
Kapornainé és férje

Fotó: Schandl Lóránt
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ÖKO-AGORA
NÉPSZERŰ KIRÁNDULÓHELY ÚJULT MEG A VISEGRÁDI-HEGYSÉGBEN
(ÉRDEMES FELKERESNI NYÁR ELEJÉN AZ APÁTKÚTI-TAVAT)

B

efejeződött a Visegrádi-hegység egyik leglátogatottabb kirándulóhelyén, az Apátkúti-völgyben lévő
tó felújítása. Az 1983-ban létesített völgyzárógátas Apátkúti-tó tisztítása azért vált szükségessé, mert megindult
benne az eutrofizáció, vagyis a feltöltődés folyamata. A
tavaly ősztől idén májusig tartó munkálatok során a tavat
megtisztították az iszaptól, megjavították a rajta található
zsilipet, majd feltöltötték. A közelben a túrázók védelme
és a közlekedés biztonsága érdekében korlát is épült egy
veszélyes útszakaszon.

jénél mintegy 4-6 méterrel lejjebb, egy szakadékban
folyik az Apátkúti-patak, az ide épített korlát ezt a balesetveszélyes szakaszt teszi biztonságosabbá. Ráadásul
igen sok kiránduló is megfordul erre, hiszen a közelben
található Telgárthy-rét népszerű túracélpont, illetve a Pilis Bike kijelölt kerékpárpáros úthálózat ugyancsak erre
vezet. A védőkorlátot a Pilisi Parkerdő a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködve, tájképi
szempontokat is figyelembe véve alakította ki.

Az Apátkúti-patak vízgyűjtő területén – ahol a tó is
található – a patak igen heves vízjárása folytán jelentős
mennyiségű hordalék keletkezik, aminek a nagy része a
tóban rakódik le. A patakon árvizek is levonulnak, amelyek szintén az iszap felgyülemlését okozzák.

A KLÍMAVÉDELEM MIATT IS FONTOS
Az Apátkúti-tó rekonstrukciója természetvédelmi és közjóléti szempontból egyaránt kívánatos volt.
Az eredetileg a hordalék felfogására létesített tó mára
főként közjóléti feladatokat lát el, napjainkra a Visegrádi-hegység egyik népszerű kirándulóhelyévé vált. Fenntartása, rendezése komoly természetvédelmi jelentősége,
a benne élő kétéltű állomány miatt is halaszthatatlanná
vált. Az ilyen vizes élőhelyek, tavak időszakos jellegének
javítása azért szükséges, mert a párzási időben még peterakásra alkalmas vízállások egy része nyár elejére teljesen kiszáradt. Fontos szerepük van továbbá a vízvisszatartásban, ennélfogva pedig a klímavédelemben.

A munkálatokat tavaly szeptemberben kezdték a Visegrádi Erdészet szakemberei a tó leeresztésével, amit októbertől a kotrás követett. (A kotrás az Ördögmalom
étterem előtti hordalékfogónál is megtörtént.) A mederből kikotort iszap mennyisége meghaladta a 3000 m3-t.
Szükséges volt a tavon lévő zsilip fagyási károsodásainak
javítása is, amit májusban végeztek el. Az Apátkúti-tó
rekonstrukciója ezt követően a tó újbóli feltöltésével fejeződött be.

KÉK, PIROS ÉS ZÖLD JELZÉSEN – HÁROM
TÚRAAJÁNLÓ AZ APÁTKÚTI-TÓHOZ

E mellett a turisztikai infrastruktúrát korszerűsítő
munkálatok is folytak: az Apátkúti-völgyben a patakba becsatlakozó Magda-forrásnál 35 méteres szakaszon
védőkorlát épült az aszfaltúton. Ezen a részen az út szint

A felújított Apátkúti-tavat érdemes felkeresni egy nyár
eleji túra keretében. A tóhoz Pilisszentlászló felől három

Fotó: Greguss Tamás
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túraútvonal is vezet. Ha a falu központjából a piros
jelzésen indulunk, először a Szent László-völgyön, majd
az Apátkúti-völgyön haladunk keresztül. A végig pirossal jelzett útvonal érinti az Alpár- és a Kaán-forrást, az
Apátkúti vadászházat, a Telgárthy-rétet és a Bertényi
Miklós Füvészkertet. Tovább haladva a Magda-forrás
következik, majd az út bal oldalán az Ördögmalom-vízesés tűnik fel, amit az Apátkúti-tó követ. Innen már nincs
messze Visegrád, ahova még mindig a piros jelzésen
sétálva érhetünk el. Aki ezen a túraútvonalon szeretné
megközelíteni a tavat, annak tanácsos vízhatlan bakan
csot vagy túracipőt viselnie, mivel az út szinte végig az
Apátkúti-patak völgyén halad!

Ha másik lehetőséget választanánk, akkor Pilisszent
lálóról a kék-piros együttes jelzésen induljunk el. A Paprét után alig egy kilométerrel ágazik el a két jelzés: a kék
élesen balra fordul, ezen kell továbbmenni. (Egyben ez
az Országos Kéktúra útvonala is a Visegrádi-hegységben.) Bő két kilométer után érjük el a Vízverési-rétet,
ahol a Madas László, a Pilisi Parkerdő alapító igazgatója tiszteletére emelt emlékkő látható. Innen az Erdőanya
Tanösvényen ereszkedünk le a páratlan szépségű Erdő
anyai-rétre, aztán egy jelzetlen erdészeti úton egészen az
Ördögmalom-vízesésig. Az Apátkúti-tó, majd Visegrád
ettől a ponttól az előző túraleírásban ismertetettek szerint érhető el.
A tavat úgy is megközelíthetjük, ha Pilisszentlászlóról
a zöld jelzésen indulunk el. Ez egy idő után a Spartacus-ösvényen, egy keskeny, kanyargós, de rendkívül
látványos, izgalmas, meredek hegyoldalban vezető és
csodálatos kilátópontokat magában foglaló útszakaszon
folytatódik. Ezen kell haladni egészen a zöld kereszttel jelölt elágazásig, amelyen aztán a Bertényi Miklós
Füvészkertet, onnan pedig rövid, kellemes sétával az
Apátkúti-tavat érjük el.
Bővebb információ:
Pilisi Parkerdő Zrt.
sajto@pprt.hu

ÉRINTETLEN ERDŐTERÜLETEK, ERDŐRÉSZLETEK ÉS FÁK
A PILISI PARKERDŐBEN
KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP 2020.

A

Pilisi Parkerdőben túrázva a magyar természeti
gazdagság változatos kincstára fogadja a látogatót: őserdőre emlékeztető örökerdők, tölgyes és bükkös rengetegek, források, erdei kis tavak mellett néhol
érintetlen erdőrészletek. Vajon miért rejtőznek a Parkerdőben ezek a háborítatlan területek?

Egyszerre kell teljes ökológiai rendszerben, valamint faegyedek szintjén gondolkodnunk és cselekednünk. A fenntartható erdőgazdálkodás nézőpontjából a hatékony
környezetvédelem elsősorban ezt a holisztikus, ugyanakkor az egyes részekre, egyedekre is külön-külön figyelő
szemléletet jelenti. Mindez igaz a faanyagtermelést nem
szolgáló erdőterületek kezelésére is. Ilyen erdőket az
elmúlt évtizedekben folyamatos munkával jelöltünk ki
és jelenleg a Pilisi Parkerdő területének már több mint
13%-át faanyagtermelést nem szolgáló területként kezeljük” – mutatott rá Dr. Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő
Zrt. erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató-helyettese.

A fenntartható erdőgazdálkodás célja a klímaváltozás
hatásainak kitett erdei életközösség egyensúlyának fenntartása. Ebben a szakmai feladatban komoly szerepe van
a faanyagtermelést nem szolgáló területeknek. Ezek
olyan erdők, amiket az erdőgazdálkodó tudatosan
hagy háborítatlanul, hogy óvják a talajt, gazdagítsák az
élőhelyet, növeljék a változatosságot. Fakitermelésre bennük csak valamilyen különösen indokolt esetben, például
a természeti károk helyreállítása kapcsán kerül sor. Ezek
nek a területeknek a fenntartása a természetvédelem és az
erdőgazdálkodás integrációjának egyik fontos eszköze.

Az erdőgazdálkodási gyakorlatban ez a komplex természetvédelmi szempontú megközelítés alapvetően négy
szinten valósul meg. Az első két szint az erdőtervben is
rögzített úgynevezett „faanyagtermelést nem szolgáló
területek” rendszere, amelyet kiegészít a kisterületes és a
területtel nem jellemezhető faegyedszintű védelem:

„Az erdő ökoszisztémája egy rendkívül összetett, interaktív rendszer, amelyben minden mindennel összefügg.
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A faanyagtermelést nem szolgáló erdőtömbök és
erdőrészletek napjainkra már a Pilisi Parkerdő által
kezelt erdőterületek több mint 13 százalékát teszik
ki. A kisebb, néhány száz négyzetmétertől fél hektárig
terjedő kíméleti területek felmérésére térinformatikai
módszerek alkalmazását tervezik, de ez a szint is jelentős,
további 1000-3000 hektárnyi területet érint, így fontos
ökológiai szigeteket képez a faanyagtermelést is szolgáló
erdőkön belül.

1. Nagyterületű, azaz erdőtömb szint (általában 50 ha
feletti, akár több száz hektáros nagyságrendben): Aktív
erdőgazdálkodásból kivont nagyobb erdőtömbök, melyeken a cél az ökoszisztéma zavartalan működésének a
biztosítása. A Pilisi Parkerdő területén a legnagyobb ilyen
tömb a Pilis oldalában található.
2. Közepes területű, azaz erdőrészlet szint (általában
0,5-20 ha): A nagyobb tömbökön kívül sérülékeny, sekély talajú, évszázadokkal korábban intenzíven használt,
kisebb erdőrészeket hagynak érintetlenül annak érdekében, hogy a talaj ismét feljavuljon és alkalmassá váljon
ökológiai és gazdasági szempontból egyaránt értékes
erdők termőhelyeként funkcionálni. Ilyen erdőrészek
találhatóak például a budapesti Hárs-hegy tetején vagy a
Hármashatár-hegy meredek oldalain.

„A mai modern, természet- és klímavédelmi fókuszú
erdőgazdálkodás legfontosabb feladata az ökológiai
egyensúly megteremtése és megőrzése. Erdeink nagy részét
emberkéz alakította ki. Ezért, ellentétben az őserdőkkel, ökológiai egyensúlyukat is embereknek, nevezetesen
az erdészeknek kell fenntartaniuk. E feladatban a megújítható faanyag megtermelése éppen olyan jelentőségű,
mint az erdők megújítása vagy az erdei ökoszisztéma
védelme. Használd és védd, a két fogalom összefügg. Ennek jó arányait és különböző megoldásait a szakemberek
nek kell a gyakorlatban kialakítani. A körforgást tudatos erdőtervezés biztosítja, ami itt, a Pilisi Parkerdőben
egyre növekvő területen épít az örökerdő-gazdálkodásra,
amelyben ez a megújulás sohasem jár együtt területek
tarvágásával. Ebbe a rendszerbe illeszkedik a faanyagtermelést nem szolgáló erdők fenntartásának elve – foglalta
össze a szakember.

3. Kis kiterjedésű kíméleti terület, azaz mikroterület
szint (általában 0,01-0,5 ha): Az egyes erdőrészleteken
belül érintetlenül hagynak néhány száz négyzetméteres
területeket, ahol talajvédelmi vagy természetvédelmi
szempontok indokolják az adott terület nyugalomban
hagyását. Ilyenek például a fokozottan védett madarak,
mint a rétisas vagy a fekete gólya fészkelő helye körül
létesített védőzónák.
4. Faegyed szint (területtel nem jellemezhető): Az aktív gazdálkodási területeken belül is érintetlenül hagynak egyes faegyedeket. Ezeket nevezik biotóp fáknak,
amelyek élőhelyet biztosítanak számos védett és az erdő
egészsége szempontjából nélkülözhetetlen fajnak. Ezeket a fákat az erdészek megjelölik és nyilvántartják, hogy
hosszú távon megőrizhetőek legyenek.

Bővebb információ:
Pilisi Parkerdő Zrt.
sajto@pprt.hu
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RÉTISAS FIÓKÁK KELTEK KI A PILISMARÓTI HEGYEKBEN

I

dén is folytatódik a Pilisi Parkerdő Zrt. és a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság közös
madárvédelmi akcióprogramja. Ennek részeként május elején rétisas fiókákat gyűrűztek és madárodúkat
telepítettek az erdőgazdaság és a természetvédelem
szakemberei a Visegrádi-hegységben.
A Pilisi Parkerdő és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igaz
gatóság együttműködésének célja a védett és fokozottan
védett madárfajok megtelepedésének elősegítése. E prog
ram keretében 15 madárodút helyeztek ki a szakemberek
a Miklós-deák-völgyi tavak közelében május elején. Az
odúk a természet számára hasznos madárfajok, elsősor
ban cinegék és légykapók számára nyújtanak fészkelési
lehetőséget. A napokban történő ellenőrzésükkor madarak gyűrűzésére is sor kerül.

A Pilisi Parkerdő korábban már hírt adott arról, hogy
2017 tavaszán egy rétisas pár telepedett meg Pilismarót
közelében. A Dunától néhány kilométerre élő rétisasok
mintegy 15 méteres magasságban lévő fészkében nemrég
három fióka kelt ki. A két tojó és egy hím utód lábára
május első hetében helyeztek fel egyedi azonosítást lehetővé tevő madárgyűrűt a szakemberek, akik most arra
számítanak, hogy június végén mindhárom madár jó
erőben és egészségesen hagyja el a fészket.

zi. Ebből a szemléletből fakadóan alkalmazza mind
szélesebb körben a folyamatos erdőborítást biztosító
örökerdő-gazdálkodás módszerét. Az ilyen módon
kezelt erdők fajokban gazdagabbak és szerkezetükben
változatosabbak, jellemzőjük a biológiai sokféleség. Ennek jele – és az erdőkezelési módszer helyes irányának
bizonyítéka – több fokozottan védett madárfaj sike
res fészkelése a Visegrádi-hegységben. A Pilismarót
környéki hegyekben a rétisasok mellett két fekete gólya
pár is eredményesen neveli fészekalját. A közelmúltban pedig a Gödöllői-dombságban, a Valkói Erdészet
területén telepedtek meg a hazánkban fokozottan védett
fekete gólyák.

A rétisas (Haliaeetus albicilla) hazánkban igen ritka,
fokozottan védett madár, egymillió forintos természet
védelmi értéke a legmagasabb kategóriába tartozik. A
Pilisi Parkerdő szakemberei ezért a fészek körül 200
méteres közvetlen védősávot tartanak fenn, ahol semmiféle munkát nem végeznek, sőt, az erdők kezelése
során az egész érintett térségben elsőbbséget élveznek a
természetvédelmi szempontok.
A Pilisi Parkerdő Zrt. a gondjaira bízott erdőterület
kezelése során a természetvédelmi feladatokat is az
erdőgazdálkodás integrált, szerves részeként vég-

Bővebb információ:
Pilisi Parkerdő Zrt.
sajto@pprt.hu
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TANÍTANAK A SZÉPKORÚAK
A FA SZERETETE

V

alamikor húsz évig vasas szakmában dolgoztam,
ami igen nehéz fizikai munka volt. 1974 őszén
beléptem a Visegrádi Erdészethez; mint erdei munkás
dolgoztam kint az erdőben, a fatelepen, mint fagyártmánytermelő 1-2 évig, akkor alakult a koporsógyártás.

az időben kezdtem el parkettát lerakni, sok száz négyzet
métert dolgoztam fel, sok száz négyzetméter lambériát
szereltem fel.
Elkezdtem népi bútorokat, asztalokat, tálas polcokat,
sezlonokat, mángorlókat készíteni, igen szép sikerrel.

Abban az időben többféle munka volt, amiben részt
vettem: toronyszálló, ravatalozó, Bábolna, a falburkolás,
Bakui Színház, falburkolások és több igen szép munkánk
is volt, amiben részt vettem. Akkor szerettem meg a fát,
akkor alakult ki a fa iránti szeretetem. Nagyon jó szakemberekkel dolgoztam, s tőlük lestem el a szakma fogásait.
Nem tudtam én semmit a fáról, de annyira lenyűgözött,
hogy nem tudtam ellenállni annak, hogy megtanuljam
ezt a szép szakmát.

Régi könyvekből válogattam ki, ami nekem tetszett és
elkezdtem fúrni-faragni, ami igen fejlesztette tudásomat.
Csináltam én egyedi széthúzható székeket, volt olyan is,
ami szétszedhető és volt olyan, ami fix volt.
Ezek a székek, polcok, faragások külföldre is kerültek,
Dániába és Németországba.
A fa szeretete máig bennem van, csak az idő már elszállt
felettem. Most már csak nézegetem ezeket a munkákat,
amiket régen csináltam.

Voltak szakemberek, akik nem igen nézték jó szemmel,
hogy én érdeklődöm a szakma iránt, de voltak, akik igen
is segítettek, hogy el tudjam sajátítani ezt a szép szakmát.
Akkor kezdtem barkácsolni – ugyan először nem nagy
sikerrel – és idővel lassan belejöttem a szakmába. Abban

Köszönöm, hogy fel tudtam idézni e pár sorral az elmúlt
87 évet.
Szinay István

Fotó: Greguss Tamás
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MEGHÍVÓK
A PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉG JÚLIUSI PROGRAMJAI
JÚLIUS 4. SZOMBAT 19 ÓRAKOR A PLÉBÁNIÁN:
Bemutatkozik a MÉCS közösség, beszélgetés a Jakabos házaspárral.
(A februárban elmaradt program)
JÚLIUS 11. SZOMBAT:
Családi kirándulás a Prédikálószékre
Indulás a 8.50-es busszal a Révállomás buszmegállóból
JÚLIUS 18. SZOMBAT 19 ÓRAKOR A TEMPLOMBAN:
”Vígadj boldog Pannónia…” magyar szentjeink énekes imádságai Pálmai Árpád énekművész előadásában
JÚLIUS 24. SZOMBAT, 16 ÓRA, RENDEZVÉNYTÉR:
Mirkó királyfi - mesejáték, a Magyar Népmese Színház előadása

FÁKLYÁS FELVONULÁS
KEDVES VISEGRÁDIAK!

szívesen részt venne a programon. A részvétel egyet
len feltétele a korhű kosztüm viselése. Terveink szerint
velünk lesz a felvonuláson Lovag Papp János színművész,
Kassai Lajos lovasíjász világrekorder és a Hollóének Hungarica. Találkozó a Rendezvénytéren 20:30-kor. Mindenkit szeretettel várunk!

Habár a Palotajátékok az idei évben elmarad, mi mégis
úgy gondoltuk, hogy valamilyen formában meg kellene
emlékezni az eseményről. Örömmel jelentjük, hogy 2020.
július 11-én az eredetileg is tervezett időpontban, este 21
órától megtartjuk a fáklyás felvonulást. Várunk minden
visegrádi polgárt, gyermeket és felnőttet egyaránt, aki

a Palotajátékok szervezői
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TISZTELT VISEGRÁDIAK!

A

mikor ezeket a sorokat írom, még egészen biztosat
nem lehet tudni az előttünk álló időszak döntéseiről, szabályairól. A sajtóban és a szakmán belüli terjengő hírekből azonban arra lehet következtetni, hogy a
veszélyhelyzet megszűnését követően végre újra indulhatnak a kulturális intézmények. Vélhetően azzal a természetes megkötéssel, hogy a járványügyi korlátozásokat
és intézkedéseket be kell tartani. Éppen ezért mi arra
készülünk, hogy a lehető legrövidebb időn belül mindent
újra indítunk. Milyen ütemben lehetséges mindez?

jük, hogy amennyiben teheti, figyelje a Facebook-on
ezzel kapcsolatban megjelenő híreket, és éljen az előre
bejelentkezéssel. Továbbá az olyan filmeket, melyekre
előre láthatóan magasabb érdeklődés várható, több alkalommal fogjuk vetíteni. Kérjük, hogy aki teheti a kedvezőtlenebb „sávban” lévő vetítést válassza, ezzel segítve
azokat, akiknek nincs a választásra valamilyen oknál fogva lehetősége. Amennyiben még így sem tudunk minden
igényt kielégíteni, és a meghirdetett filmen még az utolsó
vetítésen sem férne be mindenki, akkor műsorrendtől
függetlenül, a film forgalmazójával egyeztetve 10 napon
belül különvetítést fogunk beiktatni. De hangsúlyozom, a
különvetítés feltétele, hogy az előző vetítések alkalmával
magasabb érdeklődés legyen, mint ahányan beférnek.

A művelődési ház és a könyvtár reményeink szerint
2020. június 22-én hétfőn nyit a szokásos nyitva tartás
mellett.
A mozit 2020. július 1-vel szeretnénk kinyitni. Ez azonban nagyban függ a filmforgalmazók szolgáltatásának
hely
reállásától, amiről jelen pillanatban még nincs
semmilyen információnk. Ha sikerül is a megnyitás,
valószínűleg az első két hétben premier filmet nem fogunk tudni vetíteni. A mozi esetében további nehézséget
jelent, hogy a nézők ültetésénél várhatóan csak minden
második sort vehetjük majd igénybe, és egymás mellé
is csak az egy társaságot jelentő személyek ülhetnek.
Magyarul ez azt jelenti, hogy a 124 fős mozink befo
gadóképessége 37-75 főre csökken a nézők „csoportnagyságától” függően. Ez több film esetében nem okoz
majd bonyodalmat, de egészen biztosan lesznek olyan
előadások, amikor azonban komoly gondot okozhat. A
nehézségeket valószínűleg előre teljesen kiküszöbölni nem tudjuk, de néhány intézkedéssel megpróbáljuk elejét venni a problémáknak. A korábbiaknál több
energiát áldozunk a helyfoglalás intézményének. Kér-

A nyári szabadtéri programok (a Visegrádi Nyár prog
ramsorozat) tekintetében úgy tudjuk, fennmarad a
„tömegrendezvényekre” érvényes korlátozás, és így az
ilyen jellegű eseményeket csak 2020. augusztus 15-e után
lehet megtartani. Azt tervezzük, és e szellemben tárgyalunk partnereinkkel, hogy augusztus 15-e után – ha nem
változik a szabályzás – egy a korábbiakhoz hasonló, de
értelemszerűen rövidebb sorozattal készülünk Önöket
megörvendeztetni.
A bővebb információért, és az esetleges változások
megismeréséért figyeljék a város hagyományos kommunikációs csatornáit.
Mindenkit szeretettel várunk vissza intézményeinkbe és
rendezvényeinkre.
Mikesy Tamás

Fotó: Greguss Tamás
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JÚLIUSI MOZIMŰSOR
Belépőjegy: 1.000,- Ft, Kedvezményes jegy: 700,- Ft (18 év alatti és nyugdíjas)
Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át.
Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel
Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Július 2. csütörtök, 18:00

NYOMORULTAK
feliratos, francia bűnügyi dráma, thriller, 102’, 2019
Rendező: Ladj Ly
Főszereplők: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Issa Perica
Stephane vidéki rendőr, nemrég költözött Párizsba és egy civil
ruhás bűnüldöző egységhez kerül a város legproblémásabb
negyedébe. A törvénytisztelő férfi számára sokkolóan hat,
hogy kollégái az erőszaktól sem riadnak vissza, teljesen szabadon értelmezik a törvényeket és maguk is elsüllyednek a korrupció és bűn mocsarában. A férfinak rá kell döbbennie, hogy
a környéken sajátos igazságszolgáltatás működik, ahol a békét
a bűnbandák tartják fenn, törékeny alkuk alapján és pillanatnyi
megállapodások alapján. S elég egy szikra, hogy fellángoljon a
megállíthatatlan erőszak.
Július 3. péntek, 17:00

SONIC, A SÜNDISZNÓ
szinkronizált, japán-amerikai animációs film, 100’, 2019
Rendező: Jeff Fowler
Főszereplők: Jim Carrey, James Marsden, Ben Schwartz
Sonic hihetetlen erő birtokosa lesz. A Földön rejtőzik el, és
egy szabályt kell betartania: nem szabad, hogy bárki tudomást
szerezzen a létezéséről. Ám ez nem könnyű feladat egy 15
évesnek, főleg ha Sonic képességeivel van megáldva. Nem kell
hozzá sok és felfedezi őt Tom, a szarkasztikus, ám jó szívű
zsaru. Ők ketten egy hihetetlen kalandba keverednek, miközben átszelik a fél világot úgy, hogy üldözi őket Dr. Robotnyik
és robotszerkentyűi.
Július 3. péntek, 19:15

EMMA
szinkronizált, brit vígjáték, dráma, 124’, 2020
Rendező: Autumn de Wilde
Főszereplők: Anya Taylor-Joy, Mia Goth, Bill Nighy
A csinos, okos és gazdag Emma Woodhouse riválisok nélküli
fáradhatatlan méhkirálynő az ő álmos kis városában. A társadalmi osztályok nyűgeinek és a felnőtté válás kínjainak eme
sziporkázó szatírájában Emma össze nem illő párok és romantikus botlások közt manőverezve találja meg a szerelmet.
Július 4. szombat, 15:00

SONIC, A SÜNDISZNÓ
szinkronizált, japán-amerikai animációs film, 100’, 2019
Rendező: Jeff Fowler
Főszereplők: Jim Carrey, James Marsden, Ben Schwartz
Július 4. szombat, 17:00

EMMA
szinkronizált, brit vígjáték, dráma, 124’, 2020
Rendező: Autumn de Wilde
Főszereplők: Anya Taylor-Joy, Mia Goth, Bill Nighy
Július 4. szombat, 19:15

A LÁTHATATLAN EMBER
magyarul beszélő, amerikai-ausztrál thriller, 125’, 2020
Rendező: Leigh Whannel
Főszereplők: Elisabeth Moss, Johnny Depp

Cecilia egy erőszakos kapcsolat csapdájában vergődik, ezért
úgy dönt, hogy megszökik. Ám amikor exe öngyilkosságot
követ el, és vagyonának jelentős részét rá hagyja, arra gyanakszik, hogy férje halála színjáték volt. Amikor a hátborzongató
események sora halálos fordulatot vesz, elméje kezd megbomlani, és kétségbeesetten próbálja bizonyítani, hogy kísérti őt
valaki, akit senki sem lát.
Július 9. csütörtök, 18:00

RIVERDANCE 25. ÉVFORDULÓS GÁLAELŐADÁS
angol táncfilm, 120’, 2020
Rendező: Chris Hunt
Az 1994-es Eurovíziós dalfesztivál szünetében nézők milliói
láthatták első alkalommal a Michael Flatley vezetésével színpadra lépő Riverdance produkciót, ami kirobbanóan nagy
sikert aratott és világszerte az egekbe repítette a társulat népszerűségét. 2020 februárjában egy nagyszabású, varázslatos
előadással emlékeztek meg az évfordulóról ugyanott, ahol
minden elkezdődött: Dublin legnagyobb arénájában.
Július 10. péntek, 17:00

TESS ÉS ÉN – ÉLETEM LEGFURCSÁBB HETE
szinkronizált, holland-német családi vígjáték, 82’, 2019
Rendező: Steven Wouterlood
Főszereplők: Josephine Arendsen, Sonny Coops Van Utteren
A vakáció első napján a bátyám eltörte a lábát. lég rosszul járt,
de nekem pont ez volt a szerencsém, mert a rendelőnél találkoztam Tess-szel, aki sosem kér bocsánatot és szeret parancsolgatni. Az apja nem is tud arról, hogy létezik. Csak egy hete
van, hogy megismerje az apját. Nekem is csak egy hetem van,
hogy vele legyek, így segítek neki. Hét napig vagyunk a szigeten, de ez életem legfurcsább és legboldogabb hete.
Július 10. péntek, 19:15

WASP NETWORK – AZ ELLENÁLLÓK
szinkronizált, francia-spanyol-belga thriller, 123’, 2019
Rendező: Olivier Assayas
Főszereplők: Penélope Cruz, Ana de Armas, Wagner
Moura, Edgar Ramirez
Havanna, a kilencvenes évek eleje. A pilótaként dolgozó René
González ellop egy repülőgépet, és elrepül Kubából, maga
mögött hagyva szeretett feleségét és lányát. Miamiban kezd új
életet, de nemsokára más kubai disszidensek követik, és szép
lassan kialakítanak egy kémhálózatot. Azt tűzik ki küldetésük
céljául, hogy épüljenek be az erőszakos, Castro-ellenes szervezetekbe, amelyek a sziget elleni terrortámadásokért felelősek.

Július 11. szombat, 15:00
AILO – EGY KIS RÉNSZARVAS NAGY UTAZÁSA
szinkronizált, finn-francia családi kalandfilm, 86’, 2018
Rendező: Guillaume Maidatchevsky
A film egy apró rénszarvas életének első évét követi nyomon:
hogyan tanul meg életben maradni a sarkvidéki vadon egyszerre zord és gyönyörű, farkastörvények uralta világában. A kölyöknek fajtársaihoz hasonlóan életre-halálra szóló kihívásokkal kell nap, mint nap szembenéznie. Felnőtté válásának története a legértékesebb tanulságokat felmutató, szívhez szólóan
igaz mese Lappföld lélegzetelállító, varázslatos vidékeiről.

Július 11. szombat, 17:00

TESS ÉS ÉN – ÉLETEM LEGFURCSÁBB HETE
szinkronizált, holland-német családi vígjáték, 82’, 2019
Rendező: Steven Wouterlood
Főszereplők: Josephine Arendsen, Sonny Coops Van Utteren
Július 11. szombat, 19:15

RIVERDANCE 25. ÉVFORDULÓS GÁLAELŐADÁS
angol táncfilm, 120’, 2020
Rendező: Chris Hunt
Július 16. csütörtök, 18:00

AGYMANÓK
szinkronizált, amerikai animációs film, 95’, 2015
Rendező: Ronnie del Carmen, Pete Docter
A többszörösen díjazott 2015-ben készült animációs film újra a
mozikban, csak ezen a héten!
A tinédzserkor gyakran döcögős és akadályokkal teli. Nincs ez
másként Riley esetében sem, akinek csendes, kertvárosi élete a
feje tetejére áll, amikor édesapja a nyüzsgő San Franciscóban
kap munkát. Mint mindannyiunkat, Riley-t is az érzelmei vezérlik - ők Derű, Bánat, Harag, Majré, Undor. Az érzelmek a
Riley agyában található Központban laknak, mindennapi munkájuk során pedig azon dolgoznak, hogy a lányt átvezessék a
mindennapok kihívásain. Ahogy Riley az érzelmeivel küzdve
próbálja megszokni San Franciscót, a Központban kitör a káosz. Bár Derű, Riley elsőszámú és legfontosabb érzelme megpróbálja a dolgok pozitív oldalát láttatni, összetűzésbe kerül a
többi érzelemmel, akik másként vélekednek arról, hogyan kell
viselkedni az új körülmények között.
Július 17. péntek, 17:00

„VISSZA A MOZIBA” FESZTIVÁL
INKÁBB LENNÉK ÖZVEGY
feliratos, angol romantikus dráma, 100’, 2019
Rendező: William Nicholson
Főszereplők: Anette Benning, Bill Nighy, Josh O'Connor
Az évtizedek óta együtt élő házaspár meglátogatja felnőtt fiát.
Az események azonban drámai fordulatot vesznek, amikor a
férj váratlanul bejelenti, hogy elhagyja a feleségét. Elszabadulnak az indulatok, az egyre keserűbb vádaskodások azonban
nem nélkülözik a híres angol fekete humor legjavát.
Július 17. péntek, 19:15

„VISSZA A MOZIBA” FESZTIVÁL
TITKOK ÉS IGAZSÁGOK
feliratos, francia-belga vígjáték, 100’, 2019
Rendező: Eric Lavaine
Főszereplők: Alexandra Lamy, José Garcia, Anne Marivin
A Párizsban élő Beatrice új könyvének megjelenését ünnepli.
Az önéletrajzi ihletésű regényben férje, Frederic balesetének
történetét írja meg. A korábban jó humorú és vonzó férfi megvakult, és teljesen kiszámíthatatlanná vált: bármit kimond, ami
csak eszébe jut, mindenféle szűrő nélkül. A házaspár barátai
izgatottan olvassák a regényt: megpróbálják kitalálni, kik rejlenek a megváltoztatott nevek mögött. Rég eltemetett titkok
kerülnek napvilágra, fellángol a féltékenykedés, de az igaz
barátság és szerelem minden akadályt legyőz.
Július 18. szombat, 15:00

AGYMANÓK
szinkronizált, amerikai animációs film, 95’, 2015
Rendező: Ronnie del Carmen, Pete Docter
Július 18. szombat, 17:00

10 NAP ANYU NÉLKÜL
szinkronizált, francia vígjáték, 104’, 2019

Rendező: Ludovic Bernard
Főszereplők: Aure Atika, Franck Dubosc, Alice David
Antione-t, a sikeres HR vezetőt már nem sok választja el attól,
hogy előléptessék. A rafinált üzletember arra azonban nem
számít, hogy imádott felesége fogja a legnagyobb próbatétel
elé állítani: Isabelle ugyanis úgy dönt, vakációzik egyet egyedül. Bár gondosan lediktálja, hogy mik is a feladatok a gyerekekkel arra a 10 napra, amíg ő nem lesz otthon, de hamar kiderül, hogy ez édes kevés lesz Antoione boldogulásához.
Július 18. szombat, 19:15

„VISSZA A MOZIBA” FESZTIVÁL
TISZT ÉS KÉM – A DREYFUS-ÜGY
feliratos, francia-olasz történelmi dráma, 136’, 2019
Rendező: Roman Polanski
Főszereplők: Jean Dujardin, Louis Garrel, Mathieu Amalric
A francia hadsereg tisztjét, Alfred Dreyfust 1984-ben igaztalanul megvádolják, majd a történelem egyik leghíresebb koncepciós pere során hazaárulásért életfogytiglani száműzetésre
ítélik. Roman Polanski alkotása – amely Robert Harris történelmi bestsellere nyomán készült – ezt a jól ismert történetet
dolgozza fel monumentális játékfilm formájában.
Július 19. vasárnap, 16:00

BOGYÓ ÉS BABÓCA 4. - TÜNDÉRKÁRTYÁK
magyar animációs családi film, 72’, 2020
Rendező: Antonin Krizsanics, M. Tóth Géza
A Bogyó és Babóca rajzfilm-sorozat negyedik részében a
csigafiú és a katicalány új kalandokon keresztül fedezi fel a
világot. Kiderül, kinek gyűjtötte a tengerparton a legszebb
kagylókat Ugri és Szellő, hogyan jut el egyedül a tücsök koncertjére a kerekesszékes Holdbogár, vagy, hogy mi sül ki abból, ha a kicsiknek és nagyoknak együtt kell focizniuk. A Bogyó rajza című történet arra világít rá, hogy amit valaki csúnyának tart, azt más szépnek láthatja, míg a Buborék és a Tündérkártya epizód az óvodások közti konfliktusok feloldására
mutat jó példát.
Július 19. vasárnap, 18:00

„VISSZA A MOZIBA” FESZTIVÁL
EGY NŐ LÁTHATATLAN ÉLETE
feliratos, brazil-német filmdráma, 139’, 2019
Rendező: Karim Aïnouz
Főszereplők: Julia Stockler, Carol Duarte, Flávia Gusmão
Rio de Janeiro, 1950. A 18 éves Eurídice és húszéves nővére,
Guida elválaszthatatlanok. A két lány hagyományos, tekintélyelvű családban nevelkedik, de szabadok és féktelenül boldogok. Életük álmodozással telik: Eurídice híres zongorista szeretne lenni, Guida pedig lángoló szerelemre vágyik. Egy nap
azonban minden megváltozik, és a lányokat örökre elszakítják
egymástól. Telnek az évek, de a két nő soha nem adja fel a
reményt, hogy újra megtalálják egymást.
Július 23. csütörtök, 18:00

TELJES TITOKTARTÁS
szinkronizált, francia-belga thriller, 105’, 2019
Rendező: Régis Roinsard
Főszereplők: Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio
Kilenc műfordító gyűlik össze egy vidéki kúrián. Egy páncélozott teremben íróasztalhoz ülnek, hogy a legnagyobb titoktartás mellett lefordítsák egy világrengető sikerkönyv utolsó kötetét. De úgy tűnik, hiába minden óvintézkedés: a regény első tíz
oldala egyszer csak feltűnik az interneten, és egy ismeretlen
zsaroló elképesztő összeget követel, hogy ne hozza idő előtt
nyilvánosságra a folytatást. A helyzet egyre feszültebb, mindenki gyanús: ki szivárogtathatta ki a szöveget?

Július 24. péntek, 17:00

VAD ERDŐK, VAD BÉRCEK –
A FANTOM NYOMÁBAN
magyar természetfilm, 62’, 2020
Rendező: Bagladi Erika, Mosonyi Szabolcs
A Vad Balaton, Vad Kunság, és Vad Szigetköz alkotóinak új
természetfilmje, amelyben a korábbi filmjeikre is jellemző
lélegzetelállító képsorokon tárulnak fel az Északiközéphegység folyóvölgyei, mély szurdokai, napfényben fürdő
bércei, ködbe vesző hegyoldalai és gazdag élővilága. A filmbéli „fantom” nem más, mint rejtőzködő életmódja miatt rendkívül nehezen lencsevégre kapható hiúz, amely nemrég újra
feltűnt a hazai vadvilágban. Az ő nyomait kutatva tárul fel az
erdőlakók élete.A film a 2020-as Magyar Mozgókép Szemlén
elnyerte a Legjobb ismeretterjesztő filmnek járó díjat.

Stephanus professzort váratlanul nyugdíjazzák. A doktor még
nem szeretne elszakadni hivatásától, így elbúcsúzik kórházi
kollégáitól, hazaköltözik a szülőfalujába, és – a helyiek nagy
örömére – körzeti orvosként kezd dolgozni. A fiatalkori szerelme és gyerekkori legjobb barátja viszontlátása megérinti a
biztonságos környezetéből kiszakadt doktort, ám a faluban
nemcsak pozitív élmények érik: olyan kisstílű, de ártalmas
politikai csatározásokba is belekeveredik, amelyek nem engedik meg, hogy belefeledkezzen a múltidézésbe, vagy egy új
élet gondolatával kísérletezzen. Stephanus a saját kárán kénytelen megtanulni, hogy a múlt kísérteteivel csak akkor számolhat le, ha szembenéz a jelennel.
Július 31. péntek, 17:00

BOGYÓ ÉS BABÓCA 4. - TÜNDÉRKÁRTYÁK

Július 24. péntek, 19:15

magyar animációs családi film, 72’, 2020
Rendező: Antonin Krizsanics, M. Tóth Géza

HOGYAN LEGYÉL JÓ FELESÉG?

Július 31. péntek, 19:15

szinkronizált, francia film, vígjáték 109’, 2020
Rendező: Martin Provost
Főszereplők: Juliette Binoche, Yolande Moreau
Paulette Van Der Beck és férje hosszú évek óta működtetik
háztartási iskolájukat Elzászban. Küldetésük, hogy a náluk
tanuló lányokból tökéletes háziasszonyokat faragjanak, akik a
kor elvárásainak megfelelően hűségesen szolgálják majd jövendőbeli férjüket. Ám férje hirtelen halála után, Paulette azzal
szembesül, hogy az iskola a csőd szélén áll és most már őt
terheli az ezzel járó felelősség. Miközben lázasan készülnek a
hamarosan induló TV-s házvezetői versenyre, az 1968 májusában Franciaországon végigsöprő egyenjogúsági tüntetések
hatására elkezdik kétségbe vonni, amiben eddig hittek. Első
szerelme André, különc féltestvére Gilberte és a szigorú apáca
Marie-Therese segítségével Paulette és tanulói elhatározzák,
hogy kilépnek az elnyomásból és szabad nők lesznek.
Július 25. szombat, 15:00

MEDVEVILÁG SZICÍLIÁBAN

OLDBOY
feliratos, dél-koreai thriller, 120’, 2003
Rendező: Chan-wook Park
Főszereplők: Min-sik Choi, Hye-jeong Kang, Ji-Tae Yoo
A '80-as évek végén, Oh Dae-soo-t, a teljesen átlagos családapát elrabolják saját háza elől és évekig fogva tartják egy privát cellában, ahol az egyetlen kapcsolatot a külvilággal egy
televízió jelenti számára. Így szerez tudomást róla, hogy feleségét megölték és a rendőrség őt gyanúsítja. Értelmetlen és
érthetetlen fogvatartása a kezdeti kétségbeesés után eltökélt
belső bosszúvá érik. 15 évvel később szabadul, mindenféle
magyarázat nélkül. Oh Dae-soo-t megkeresi az a személy, aki
valószínűleg minden balszerencséjének okozója és azt javasolja, hogy találja meg, ki és miért tartotta fogva annyi éven át. A
rémálom folytatódik Oh Dae-soo számára.
Augusztus 1. szombat, 15:00

LASSIE HAZATÉR

szinkronizált, olasz-francia animációs film, 82’, 2020
Rendező: Lorenzo Mattotti
Dino Buzzati varázslatos meséje elevenedik meg A vörös
teknős alkotóinak új, nagyszabású animációs filmjében. A
mesebeli Szíciliában játszódó történetben Leander, a medvék
királya levezeti a népét a hegyekből, hogy élelemhez jussanak
és megtalálják régen elvesztett fiát, Tónit. Az emberek
világával megismerkedő medvék viszont egyre több emberi
szokást vesznek át, a városokban élve veszélybe kerül a
medvelélek.

szinkronizált, német családi kalandfilm, 96’, 2020
Rendező: Hanno Olderdissen
Főszereplők: Sebastian Bezzel, Nico Marischka
A nehéz anyagi körülményekkel küszködő Maurer család arra
kényszerül, hogy ideiglenesen megváljanak szeretett kutyájuktól, Lassie-től. De a világ talán legismertebb ebét sem a távolság, sem a láncok nem akadályozhatják meg abban, hogy megpróbáljon visszatérni imádott gazdáihoz. Az izgalmas kalandokkal teli utazás vár rá, mely során egyetlen egy cél lebeg
Lassie szeme előtt: a hazatérés.

Július 25. szombat, 17:00

Augusztus 1. szombat, 17:00

HOGYAN LEGYÉL JÓ FELESÉG?
szinkronizált, francia film, vígjáték 109’, 2020
Rendező: Martin Provost
Főszereplők: Juliette Binoche, Yolande Moreau
Július 25. szombat, 19:15

ZÁRÓJELENTÉS
magyar filmdráma, 118’, 2020
Rendező: Szabó István
Főszereplők: Klaus Maria Brandauer, Eperjes Károly, Kerekes
Éva, Stohl András

TELJES TITOKTARTÁS

Augusztus 1. szombat, 19:15

szinkronizált, francia-belga thriller, 105’, 2019
Rendező: Régis Roinsard
Főszereplők: Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio

AVA

Július 30. csütörtök, 18:00

ZÁRÓJELENTÉS
magyar filmdráma, 118’, 2020
Rendező: Szabó István
Főszereplők: Klaus Maria Brandauer, Eperjes Károly, Kerekes
Éva, Stohl András

szinkronizált, amerikai bűnügyi akció-thriller, 96’, 2020
Rendező: Tate Taylor
Főszereplők: Jessica Chastain, Colin Farrell, John Malkovich
Miután egy kiemelkedő jelentőségű merénylet balul sül el,
Ava, a világklasszis bérgyilkos hazatér, hogy megpróbálja
helyrehozni a kapcsolatot a családjával. Szerencsétlenségére
azonban a szervezet feje őt tűzte ki következő célpontul, hogy
még véletlenül se vezethessenek hozzá a szálak.

KÖNYVAJÁNLÓ
IRÁNY A DUNAKANYAR!

A

szerkesztőség felkért, hogy írjak rendszeres könyv
ajánlókat a Visegrádi Hírek hasábjaira, örömmel
indítunk tehát egy kéthavonta jelentkező sorozatot a
szűkebb és tágabb környékünket bemutató könyvekről.
Terveink szerint útikönyveket éppúgy ismertetünk majd,
mint szakkönyveket, regényeket vagy gyermekkönyveket
a Dunakanyarról, a környékbeli településekről vagy akár
a Dunáról.

rövid leírásukkal és elérhetőségeikkel, továbbá néhány
túraajánlatot is összegyűjtöttek.
A könyvsorozatot a KidsOasis, egy családbarát
szálláshelyeket népszerűsítő iroda hívta életre, és a helyi TDM irodák, valamint különböző turisztikai cégek
támogatásával jelentetik meg. A szponzorok természetesen meg is jelennek a könyvben, ami egy turisztikai
kiadvány esetében érthető. A mesék írója Csapody Kinga a Manó Könyvek Kiadó főszerkesztője és számtalan
gyerekkönyv szerzője. A könyvet Szalma Edit illusztrálta, aki 2011-ben az egyik legrangosabb magyar gyerek
irodalmi díjat, az év gyermekkönyv ilusztrátora címet is
elnyerte Módra Ildikó Trapp című mesekönyvének raj
zaiért.

Elsőként egy nemrég megjelent kis könyvet ajánlok Önöknek, ami a kisgyermekeket célozza meg, így
ajándékként is kíváló lehet, akár az ittlakóknak, akár
idelátogató vendégeinknek. Az “Utazik a Család”
könyvsorozat kötetei Magyarország különböző tájegységeit mutatják mesés ismeretterjesztő kiadványokként. Megjelent már közöttük a Balaton, a Velencei-tó, a
Vértes és a Gerecse, Dél-Baranya, Eger, Esztergom, va
lamint a Tisza-tó környékéről szóló rész. Egyrészt tehát
egyfajta országjáró ismeretterjesztés a céljuk, másrészt
természetesen a különböző tájegységek idegenforgalmi
népszerűsítése. Mindezt családi kirándulások változatos
kerettörténeteibe foglalva, bájos illusztrációkkal, és némi
szponzorált reklámmal megspékelve.
Az “Irány a Dunakanyar!” című könyv szereplői Vácra,
Katalinpusztára, Szentendrére, Dömösre, és természetesen Visegrádra látogatnak, vagyis bejárják a Duna
mindkét partjának településeit. Egy öttagú családot
kísérhetünk el rövid kirándulásaikra, melyekről Tóbiás
kutyájuk és kotnyeles macskájuk sem maradhatnak el.
Ahogy a kiadó írja, ez a szerethető kis család minden
utazásuk alatt ügyel arra, hogy a láblógatós pihenésen túl
tanítsanak is valamit a gyerekeknek és ha lehet mindezt
észrevétlenül, játékosan, sok mesével tegyék. A könyv
rengeteg információt nyújt a környék felfedezni valóiról
az idelátogatóknak, de számos új ötletet tartogathat
számunkra is. Külön öröm, hogy a fő látnivalókon túl
néhány számunkra talán kevésbé ismert helyről is szót
ejt, mint például a Katalinpusztai Kirándulóközpontról
és a Gyadai tanösvényről. Visegrádon bemutatja a Királyi
Palotát, a Történelmi Játszóparkot, a Fellegvárat, a Mogyoróhegyet, az Erdei Művelődés Házát, de még sok
egyéb mellett a pisztrángos tavakat is. A könyv végén
településenkénti listába rendezve kiemelik a látnivalókat

Ajánljuk tehát ezt a kis kötetet mindenkinek,
akár ajándékként, akár érdekességként, akár nyári
szórakozásként. Könyvajánló sorozatunkban legközelebb pedig a Dunakanyar kalandkönyvével foglalkozunk
majd.

Dobri Imre

Fotó: Greguss Tamás
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VISEGRÁDI ÍZEK
DISZKOSZ SÜTÉS
RÉGI HAGYOMÁNYOS ERDÉSZ ÉTEL

A

z erdészek, ha kint töltötték egész napjukat az
erdőn, gyakran készítették ezt az ételt. Az erdőjárás
kezdetén tüzet raktak, sokszor a Telgárthy-réten, majd ha
a parázs elég vastag volt, beletették az otthon bekészített
diszkoszsütőt a mélyére. A 40-50 perces erdőbejárás
végére az ebéd pont elkészült.

tarja, krumpli felszeletelve, kolbászkarikák és szalonna
kerül bele rétegezve. Van, aki gombával, hagymával, pap
rikával gazdagítja.
Nem kell hozzá feltétlen erdőt kerülni, hogy ilyet
süssünk, nálunk a kerti sütögetés kedvelt étele.

Sok mindennel lehet megpakolni ezt a kerek, csatos
sütőformát, de a legbeváltabb recept, ha néhány szelet

Elmesélte:
id. Scheili Pál
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JÁTÉK
E HAVI JÁTÉKUNK KÉRDÉSE: Hol található ez a tábla? Aki tudja a megfejtést, sétáljon el ide, készítsen egy fotót
magáról a helyszínen, és a fotót töltse fel a Visegrádiak Facebook csoportba!

BÓNUSZKÉRDÉS: Mi olvasható a táblán, ki helyezte ide?
ELŐZŐ HAVI JÁTÉK MEGFEJTÉSE: A Salamon-torony kapuja mellett található pince bejárata. (A leszakadt ajtót
azóta megjavíttatta a fenntartója.)
Kangas Kinga

A Magyar Géniusz c. folyóiratból, 1895. 4. évf. 41. sz. X. 6. 681. p
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Tel.: 06 (30) 306-0516
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VIRÁGOS VISEGRÁD
CSODÁLATOS KÖRNYEZETÜNK
A Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesület kezdeményezésére sok csodás képet küldtek a visegrádi lakosok,
mely kitartó és odaadó munkájuk eredménye!
Nagyon köszönjük Nekik, gyönyörködjünk hát bennük!
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