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BÚCSÚZNI NEHÉZ...

S

ti vendégvárások és az összes többi esemény Nélküled
fognak zajlani. Te Voltál az az ember, aki mindig, minden élethelyzetben mellettünk állt. Akkor is, amikor
örömünkben nevettünk és akkor is, amikor bánatunkban
sírtunk. Valami különleges képességed volt arra, hogy
megérezd kinek, mire van szüksége, legyen az egy jó szó,
egy kedves vers, egy baráti beszélgetés vagy egy tányér
meleg étel. A hangsúly a szereteten van, amivel mindezeket adtad.

okszor szoktuk mondani, amikor egy embertásunk
megtér Teremtőjéhez, hogy pótolhatatlan veszteség
ért minket. Kedves Ildi! Ez a megfogalmazás a Te esetedben hatványozottan igaz. Hirtelen távozásod miatt nem
csak szerető családod áll megrendülten, fájdalommal
telve, hanem egész Visegrád. Hiszen annyi dolgod lett
volna még itt, e földi létben… Hiszen nem tudtuk még
Neked elégszer megköszönni azt a sok jót, amit értünk
tettél. Hiszen az nem lehet, hogy nem vigyázol már ránk
tyúkanyóként azzal a szeretettel, amivel körülvettél minket. Tudod nehéz beletörődni abba, hogy a baráti összejövetelek, a sportpályás nyári esték, a vízitúrák, az adven-

Kedves Ildi! Búcsúzni nehéz, de a találkozás reményében
kell tovább élnünk és vigasztalódnunk.

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
Nem haltál meg csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked örökre,
Ha látni akarunk felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább,
Ott várj ránk, ha időnk lejárt.
Búcsúzik Tőled a Visegrádi Hírek szerkesztőbizottsága nevében barátod, Grósz Gábor.
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SZÁZ ÉV SZÉGYENÉT FELEDTETI EZER ÉV DICSŐSÉGE

A

digra a „demokraták” már mindent eldöntöttek. Európa
kellős közepén létezett egy ezeréves állam, élt egy nemzet,
fejlődött egy ország, amelyet egy tollvonással semmivé
tettek – pontosabban igyekeztek semmivé tenni. Jól tudjuk: nem sikerült! Mit is mondott Apponyi gróf? „Önök
most megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott
lesz a temetésén mindazon országoknak, amelyek most
itt megásták Magyarország sírját.”

történelmi tények ismertek: 1920. június 4-én, az
első világháborút lezáró trianoni „béketárgyalások”
nyomán a világégés győztes hatalmai elvették a Szent Istváni, ígéretesen fejlődő Magyarország kétharmadát, ezzel
a magyar nemzetiségű lakosság egyharmadát, a szomszédos népeknek adták. A diktátum nélkülözte annak az
ésszerű feltételnek a legcsekélyebb felismerését is, hogy
a frontvonalak másik oldalán harcoló nemzetek alapvető
érdekeinek semmibevétele, hova tovább megalázása,
azok számára is bajt hozhat, akik győzelmüket önfeledten ünnepelve igazságtalan és ostoba feltételrendszert
szabtak. Így aztán a Napkirály egykori rezidenciájában
aláírt dokumentum eredőjeként, nem egészen két évtized
elteltével, kitört a második világháború. Ismét emberek tízmilliói haltak meg. Ezért állítják többen, hogy
a 20. században nem két világháború dúlta föl Európát,
részben a világot, hanem egy – igaz, két felvonásban.
Mi vezetett a második felvonáshoz? A trianoni „békecsinálók” utódainak a hegemóniára törekvése, uralmuk
megtartása, ezzel párhuzamosan Kelet-Európa megosztása, elszigetelése. A demokratikus Nyugat kimutatta
foga fehérjét.

Hiába szakították szét az országot, Magyarország erős,
fejlődő pályán van, gazdasága stabil. A Kormány Magyarország politikáját úgy alakítja, hogy lélekben, testben
az elszakított országrészek magyarjai visszatérhessenek:
Magyar Igazolvánnyal, Magyar Állampolgársággal. Magyarország, köszöni, jól van, nem hátrál. Miként Trianont
követően történt. Független, szabad, demokratikus,
büszke és fejlődő ország, amely elutasítja a devianciákat
és a magyar családok támogatása mentén éli és reméli a
21. századot. Történelemkönyvünket lapozva több fájdalmas fejezettel kellett szembesülnünk, de ezek inkább
erősítették, mintsem megtörték nemzeti identitásunkat,
jövőbe vetett hitünket. Mert, mi, magyarok, ilyenek
vagyunk! A múltnak és a jelennek vannak párhuzamos
vonatkozásai, s most a megalapozatlan provokációkat
felismerve, elkötelezetten, nemzeti értékeinket szem előtt
tartva kell reagálnunk. Emlékezzünk, cselekedjünk, bizakodjunk, és ne feledjük gróf Apponyi Albert fentebb
idézet szavait!

Emlékezzünk: a trianoni, Magyarország eltaposását
célzó „vita” a magyarok részvétele nélkül zajlott. A gróf
Apponyi Albert vezette küldöttség ugyan később szóhoz
jutott, 1920. január 16-án mondhatta el a józanész és az
ország érdekei diktálta álláspontot. A magyar véleményt,
az érvek erősségét etnikai, néprajzi, történelmi, gazdasági
kutatások sorozata támasztotta alá, de mi végre? Apponyi
gróf felszólalása teljesen feleslegesnek bizonyult, mert ad-

Eöry Dénes
polgármester
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BIZTOS PONT AZ ÉLETÜNKBEN: A GYERMEK

A

zon a pénteken a megszokott reggeli készülődés
után úgy mentek a gyerekek óvodába és iskolába, hogy fogalmuk sem volt róla, egy ideig bizonyosan
ez lesz az utolsó napjuk az intézmény falai között. Nem
volt választási lehetőségük, nem volt idejük elbúcsúzni
egymástól és eleinte nem értették, hogy megszokott
életük egyik napról a másikra, minden átmenet nélkül
miért változott meg. Egy csapásra zárójelbe kerültek az
osztályközösségek, az óvodás csoportok, a közös programok, az edzések, a délutáni foglalkozások, és még
a játszótereken, a Rendezvénytéren és a Duna parton
sem találkozhattak egymással. A koronavírus-járvány a
gyerekek életét is alaposan fölforgatta.

Visegrád legfiatalabb polgárainak helyzete sem könnyű,
hiszen a most többnyire otthon dolgozó szülők és a tanuló
testvérek nehezen tudják biztosítani ugyanazt a játékkal,
mesével, mozgással teli napot, amit eddig otthon vagy
az óvodában megszoktak. A nagycsoportosok az óvó
néniktől és dajkáiktól személyes búcsú nélkül vállnak el,
és ülnek be az iskolapadba ősszel.
A szülőkre most hatalmas feladat hárult: a munkavégzésnek, a család ellátásnak és az otthoni tanulásnak a
megszervezése, mely gyakran feszültséggel teli hangulatot
teremtett az eddig békés otthonokban és ezt a változást a
gyerekek is érzékelték. De ne feledjük: minden nehézség
ellenére sokat tanulhatunk a gyerekektől, ami talán most
különösen igaz. Hatalmas türelemmel, bátorsággal és
elszántsággal viselkednek ebben az új, sokszor nehéz
helyzetben. A gyerekek felénk irányuló szeretete feltétel
nélküli és őszinte, ez segít minket, felnőtteket, túljutni sokszor a nehéz pillanatokon. Köszönjük meg nekik
– legyenek kicsik vagy nagyok – hogy szavak nélkül is
támogatnak bennünket mosolyukkal, gesztusaikkal, szeretetükkel!

Kezdetben talán örültek a hírnek, hogy nem kell óvodába és iskolába menni, nem kell korán kelni, nem lesz
dolgozat és felelés, de egy idő után bizony hiányoztak
a társak és a pedagógusok. Az osztálytársak, barátok
hiánya mellett, sokan hosszú hetek óta nem találkoztak
távol élő nagyszüleikkel, rokonaikkal. A gyerekek pillanatok alatt alkalmazkodtak, és igyekeztek megfelelni
az új elvárásoknak; megtanulták használni a digitális tanuláshoz szükséges eszközöket, önállóbbá váltak. Nem
tudjuk, hogy ebben a tanévben újra megnyitnak-e az
óvoda és az iskola kapui, lesz-e ballagás és tanévzáró ünnepség, lesznek-e nyári táborok. A nyolcadikosok talán
nem tudnak a hagyományoknak megfelelően elbúcsúzni
az iskolától, az osztálytársaktól és tanáraiktól. Kívánom
nekik, hogy emlékeikben ne csak az utolsó, „különleges”
időszak maradjon meg, hanem tarisznyájuk legyen tele a
nyolc év alatt szerzett tudással és szép emlékkel. Céljaik
eléréséhez sok sikert, kitartást és jó egészséget kívánok!

Remélem a nyári szünetben Visegrád utcái, játszóterei
újra gyerekzsivajtól lesznek hangosak, a Rendezvénytér
ismét megtelik a fiatalokkal. Kedves Gyerekek! Vidám,
boldog gyereknapot kívánok!

Eöry Dénes
polgármester
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JELES! – EZÚTTAL PEDAGÓGUSAINKNAK
„Vezesd őket, utat ne tévessz,

munkát. Bízunk benne, hogy hamarosan visszaáll minden a régi, megszokott rendszerbe, ahol újra gyerekzsivajtól lesz hangos az iskola, az ovisok pedig önfeledten
játszhatnak az udvaron.

S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”
(Nagy László)

Tisztelt Pedagógusaink!
Köszöntöm Önöket a 2020. évi pedagógusnapon, amely
szokatlan körülmények között ért mindannyiunkat, a tiszteletüket kifejezőket és a köznevelési intézmények dolgozóit egyaránt. A vészhelyzet kihirdetése óta eltelt több,
mint két hónapban erőfeszítésük révén zökkenők nélkül
zajlott a gyerekek nevelése, oktatása városunkban, s ez
a tény a pedagógusok előtti főhajtásra érdemes. Önöket
ünnepeljük, de említsük meg a szülők hozzáállását is,
amiért a számukra sem könnyű helyzetben partnerek
voltak.

1951. június első vasárnapja nevezetes nap: azóta
jegyezzük a pedagógusok munkájának elismeréseként,
a pedagógus napot. Szülők és diákok évről évre ekkor
köszönik meg a nevelők, tanítók, tanárok lelkiismeretes,
odaadó munkáját. Gyermekeink szinte több időt töltenek
az oktatási intézményekben, mint otthon, ahol a tanításon túl erkölcsi nevelést is kapnak. Tanáraink személyisége, példamutatása, cselekedetei örökre emlékezetünkbe vésődnek, a tőlük kapott útravaló az egyik alapköve
felnőtt életünknek.

Sok sikert, szakmai elismerést és jó egészséget kívánok,
hogy a következő, remélhetőleg már a szokott mederben
folyó tanévben is lelkiismeretesen, felelősségteljesen tudják végezni nagyszerű és embert próbáló feladatukat!

A jelenlegi járványügyi helyzetben az oktató-nevelő
munka új oldalát ismerhettük meg. A digitális munkarend nagy kihívás elé állította a pedagógusokat, a
diákokat és a szülőket egyaránt. A rendkívüli helyzetben
is bizonyosságot nyert, hogy nincs lehetetlen: az online
térben az óvodások és iskolások számára is folytatódott
a közös munka. Tudjuk, hogy digitális oktatás nem helyettesíti a személyes kapcsolatokat, a hagyományos

Eöry Dénes
polgármester
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VÁROSHÁZI MOZAIK
A VESZÉLYHELYZET IDEJE ALATT HOZOTT POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK
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:

•

Az áprilisi és május eleji hétvégéken polgármesteri határozatok és rendeletek születettek Visegrád
lezárásáról. Az intézkedések (útlezárások, forgalomkorlátozások, a parkolás rendjének megváltoztatása)
minden esetben a lakosság védelmét és a járvány
terjedésének megakadályozását szolgálták.

•

Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
500.000 Ft támogatásban részesült a koronavírus
járvány védekezési költségeinek biztosítása céljából.

•

A Visegrádi Polgármesteri Hivatal dolgozói otthoni munkavégzésükhöz technikai eszközöket (laptopok) kaptak.

•

Közös megegyezéssel megszűnt a TiViAn Kft-vel
2016. július 18-án kötött, közbeszerzési tanácsadásra vonatkozó megbízási szerződés.

•

•

döntés. A munkaterületet Visegrád Város Önkormányzata visszavette a kivitelezőtől, az eddig elvégzett munka a műszaki ellenőr iránymutatása alapján lesz elszámolva.

•

Visegrád Város Polgármestere pályázatot írt ki a
Fellegvár Óvoda intézményvezetői munkakörének
betöltésére. A pályázat kiírása azért vált szükségessé, mert az intézmény vezetője Gyurián Mária
idén nyáron nyugdíjba vonul.

•

Visegrád Város Önkormányzata a Visegrád,
belterület 81/2 helyrajzi számú, Rév utca 6. szám
alatt található ingatlant kisajátította. Az ingatlanon található felépítményt lebontották és helyén
egy sétány kialakítása történik meg (lapzártánkkor éppen zajlik). Mivel az ingatlanon található
felépítmény és a szomszédos ingatlan külső falai
egybe voltak építve, ezért a bontást követően egy
vakolatlan homlokzat képe tárult a kialakítandó
sétány felé. Ezt figyelembe véve – bár erre egyébként nem volna köteles – az Önkormányzat vállalta,
hogy elvégezteti ennek a külső falnak a vakolását.
A munkára vonatkozóan az ingatlan tulajdonosai
és az Önkormányzat között megállapodás jött létre, amivel kapcsolatban ugyancsak polgármesteri
határozat született.

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

Visegrád Város Önkormányzata a koronavírus
járvány következtében önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került visegrádiak megsegítésére
a Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvánnyal
közösen adománygyűjtő akciót hirdetett.

Grósz Gábor
kommunikációs referens,
Visegrád Város Önkormányzata

A COVID 19 járvány okozta helyzet miatt a BAUVIP Generál Kft-vel kötött, a tornacsarnok felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről született
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FEJLESZTÉSEKRŐL, BERUHÁZÁSOKRÓL RÖVIDEN
GÁT BERUHÁZÁS

ISKOLABŐVÍTÉS

Ahogyan arról már korábban is írtunk, a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című projekt
második szakaszának részét képezi a település külsőségi szakaszán egy földtöltéses védműszakasz kialakítása,
mely árvízvédelmi vonal a városközponti szakaszon már
kiépített, parapetfalas és mobilfalas műtárgy kiegészítéseként hozzájárul a város teljeskörű árvízi biztonságának
megteremtéséhez. A gátépítés zavartalanul folyik. A
térképen látható, hogy sajnos mely sportpályák sérülnek,
vagy esnek áldozatul az építkezésnek. Az önkormányzat
és a Visegrádi Sportegyesület vezetősége folyamatosan
egyeztet, és azon dolgozik, hogy ezeknek a pályáknak az
új helyét mielőbb megtaláljuk, és azokat felépítsük.

A lapzártánkig beérkezett információk szerint
lezárult az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény bővítésével kapcsolatos – a
kivitelező kiválasztására irányuló – közbeszerzési eljárás,
aminek ellenőrzését jelenleg a Miniszterelnökség végzi.
Amennyiben mindent rendben találnak, a vizsgálatot
követően egy tanúsítványt állítanak ki, amely dokumentum alapján a kivitelezési munkát elnyert vállalkozó
szerződést köthet a Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel (BMSK). A
szerződéskötést követően megtörténik a munkaterület
átadása és folytatódhat az iskolabővítés.

MAGYAR LÁSZLÓ TORNACSARNOK
A tornacsarnok felújítására 2019-ben lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a kivitelezői szerződést még
a választások előtt kötötte meg az önkormányzat. A
kiválasztott vállalkozó idén tavasszal írásban jelezte, hogy
nem tudnak dolgozni a járvány miatt, többlet költségük
is lesz, és nem tudják mikor tudják elvégezni a munkát.
Számos egyeztetés után, a BAU-VIP Generál Kft-vel
kötött, a tornacsarnok felújítására vonatkozó vállalkozási
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
született döntés. A munkaterületet Visegrád Város
Önkormányzata visszavette a kivitelezőtől, az eddig
elvégzett munka a műszaki ellenőr iránymutatása került
elszámolásra. A munka elvégzésére új közbeszerzési eljárás került kiírásra.

FELLEGVÁR ÓVODA
Ahogyan arról a Visegrádi Hírek márciusi számában
részletesen beszámoltunk, az idei év egyik fontos fejlesztése a Fellegvár Óvoda részleges felújítása. Jelenleg
már zajlanak a munkálatok, amelyek keretében minden csoporthoz külön, új mosdó épül, valamint a belső
udvari homlokzat is megújul, (hőszigetelést is kap). A
rossz állapotban lévő nyílászárók helyett újak kerülnek
beépítésre. A kivitelezés befejezésének határideje: 2020.
augusztus 20.

VÁROSGAZDÁLKODÁSI CSOPORT
A Városgazdálkodási Csoport munkatársai az április közepétől május közepéig terjedő időszakban az
egész város zöldterületére kiterjedő fűnyírás mellett a
virágosítási program keretében a Deltánál, valamint a
Schulek utcában virágszigetek létesítését készítették elő.
A CBA új parkolója környékén parkosítási és faültetési,

Ugyancsak a Fellegvár Óvodához kapcsolódó hír, hogy
az intézmény vezetője idén nyáron nyugdíjba vonul, ezért
a polgármester pályázatot írt ki a poszt 2020. augusztus 1.
napjától 2025. július 31-éig tartó betöltésére.
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a 11-es főút mellett a fák gallyazási munkáit végezték el.
Ebben az időszakban a lakossági zöldhulladék elszállítása,
az iskola kerítés bontása, valamint a hajóállomás melletti
buszmegálló építése mellett megkezdték az új parkolóhoz
vezető Rév utcai átjárót határoló Scheili ház homlokzatának vakolási munkálatait. Mindezen munkák mellett
a hétvégéken mindezidáig rendszeressé váló útzárások,
forgalomkorlátozások tárgyi feltételeit biztosították, a
megfelelő táblák és útzárak kihelyezésével. A rendőrség
udvarán lévő tárólóépület padlásán kialakítottak egy
raktárt a Visegrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület számára.
A bejárathoz vezető lépcső felé tetőszerkezet került.

és gyártása folyamatban van. Terveink szerint a közeljövőben megkezdődnek a kivitelezési munkálatok, addig
is kérjük a tisztelt visegrádi lakosok türelmét.
Halmschlager Antal
Halmschlager Trade Zrt.

Ez volt a múlt

Buszmegálló a hajóállomásnál

Ilyen a jelen

Buszmegálló a révnél

CBA
Tisztelt Visegrádiak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a CBA áruház külső felújítási munkáira vonatkozóan a kiviteli szerződést megkötöttük. Igyekeztünk olyan speciális építési módot találni, mely során a lehető legrövidebb idő alatt, gyorsan és
tisztán lehet dolgozni. Jelenleg a szerkezetek előkészítése

A jövő folyamatban...
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Nagy öröm, hogy a CBA mögötti terület is épül, szépül! Túl vagyunk a parkoló építés első ütemén.
Mindenkinek köszönjük a munkát, aki részt vett benne!
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2020. JÚNIUS
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

V

isegrád Város Önkormányzata ez úton is köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik az elmúlt hétvégéken
részt vettek településünk lezárásában. A Városgazdálkodási Csoport munkatársainak a táblák és útzáró eszközök
kihelyezéséért, a polgárőrség tagjainak, Bártfai Istvánnak, valamint az általa „toborzott” lakosoknak a vállalt

szolgálatokért, amelyeket a rév kereszteződésnél, a delta
buszfordulónál, az Apátkúti-völgy bejáratánál, valamint a
Silvanus Hotel behajtójánál teljesítettek. Külön köszönet
azoknak az asszonyoknak, akik palacsintával, édességgel
látták el a szolgálatban lévőket.
VVÖ

Fotó: Greguss Tamás

Fotó: Greguss Tamás
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DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN
TRACHTTAG 2020

A

Magyarországi Német Kulturális és Információs
Központ és Könyvtár (Ungarndeutsches Kultur- und Informationszentrum und Bibliothek)
kezdeményezéséhez csatlakoztunk április 24-én, ahol
a magyarországi német nemzetiség népviseletét ünnepeljük. Ez az esemény idén hatodik alkalommal került
megrendezésre, évről évre nagyobb népszerűségre téve
szert. A kiírás szerint egy átlagos hétköznapon vegyünk
fel egy nemzetiségi ruhadarabot, ezzel szemléltetve, hogy
örökségünk a mindennapjaink része lehet.
Remélem kedvet hoztunk a „Tracht” viseléséhez, és a
következő évben többen is magunkra öltjük dédszüleink
öltözetét ezen a napon! (Persze addig is nyugodtan bármikor!)
Kangas Kinga
A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat
képviselői

PÜNKÖSD (PFINGSTEN) - ÚRNAPJA(FRONLEICHNAM)
PÜNKÖSD ÜNNEPE - PFINGSTEN

főünnep, a húsvéti időt lezáró pünkösdvasárnap után két
héttel tartják. Legkorábbi dátuma május 21., legkésőbb
június 24. Általános szokás a körmenet és sok virágdísz,
virágszőnyeg, falusi virágsátrak, virágokkal díszített oltá
rok.

Pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott
keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek
kiáradását ünnepli meg. Pünkösd karácsony és húsvét
mellett a legnagyobb katolikus ünnepeink közé tartozik. Pünkösd mozgó ünnep, idén május 31-én és június
1-én tartjuk. Jeles napok még júniusban, idén 11-én
Úrnapja, június 24-én Keresztelő Szent János születése,
június 29-én Szent Péter és Pál apostolok napja.

Magyarországon a körmeneten 4 stáció van, négy oltárt
állítanak, melyet a pappal és az oltáriszentséggel végigjárnak a hívek. A stációknál Evangéliumot olvasnak és a
pap a négy égtáj felé áldást oszt.

Pfingsten gehört zu den größten Festen der katholischen Kirche. Pfingstfest liegt immer zwischen dem 10.
Mai und dem 13. Juni, es wird am 50. Tag nach Ostern
begangen.

A néphagyomány az oltáriszentség úrnapi körbehordozásának a gonoszt, a betegségeket és a természeti
csapást elűző erőt tulajdonított.
Az első magyarországi adatok a megünneplésről 1292
és 1299-ből valók .

Christen feiern an diesem Fest das Herabsteigen des
Heiligen Geistes auf die Apostel in Form von Feuerzungen. Dieser Moment ist die Geburt der christlichen
Kirche.

Az 1501-es budavári körmeneten részt vett II.Ulászló
király is.
Einer der schönsten lebenden Volksbräuche ist das
Auslegen des Blumenteppichs zu Fronleichnam. Diese
ist eine gute Mögkichkeit für die Zusammenarbeit der
Bekannten und auch für die Verwandten .Geschickte
Frauen unsere Gemeinde legen jedes Jahr prachtvolle Blumenteppich in die katholische Kirche aus. Nach
der heilige Messe fang die Prozession an, und werden
geweihte Kreuter, Blumen, Laub auf der Straße, auf dem
Friedhof auf die Gräber der Verstorbenen gelegt.

Pfingstsonntag, der fünfzigste Tag nach Ostern, war
bei den Ungarndeutschen ein Tag, der nicht nur aus religiöser Sicht wichtig war, sondern war auch wegen seiner lustigen Streiche besonders bei Kindern beliebt. Wer
nämlich als letzter aufstand, wurde der Pfingstlümmel
und musste lustige Streiche über sich ergehen lassen: er
wurde mit Wasser bespritzt, oder bekam einen Brennnesselstrauß in sein Bett gelegt.
ÚRNAPJA - FRONLEICHNAM
Az Úrnapja Krisztus Szent Testének és Szent Vérének
ünnepe. Gyökere a 13. századra nyúlik vissza. Katolikus

Ida Kékessy-Herendi
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KOR-KÉP
VISEGRÁD, FŐ U.11.
PAPP VENDÉGLŐ - VÁR ÉTTEREM - RENESZÁNSZ ÉTTEREM

D

unabogdány felől érkezve városunkba rögtön felhívja magára a figyelmet ez a jellegzetes épület,
a Salamontorony utcába vezető lépcsősor jobb oldalán.
Jelenlegi formáját 1997-ben kapta, amikor is Zeller Tibor
megnyitotta különleges éttermét.

bár pontos adat nem lelhető fel. A lépcső másik oldalán
található villával egyetemben korábban a Görgey család
tulajdonát képezte a telek, amire épült.
Az épületet a háború után államosították, majd Vár
Étteremként működött évtizedekig. Majd’ minden visegrádi megfordult itt ebédelni, vagy a híres élőzenés esteken táncolni, vagy mint itt dolgozó szakács, felszolgáló.
Az én nagymamám is dolgozott itt egy rövid ideig, kávét
főzött a kedves vendégeknek.
A 90-es évek elején diszkóként működött, de akkor
már rég túl volt a fénykorán. A felújítás, átépítés után az
épület újjászületett, kedvelt célpont azóta is a kirándulók
körében; a környékbeliek családi ünnepek, esküvők helyszínéül választják szívesen.

Az épület korábban is vendéglátó helyként működött. Az
1928 júliusi Budapesti Hírlap Visegrádi kirándulóhelyek
rovatában olvashatjuk a hirdetést Papp Ferenc Dunakert
vendéglőjéről, miszerint „friss, pormentes levegő, Dreher
sör állandó friss csapolása és kitűnő fajborok” várták az
ide érkezőket. Az építése az 1900-as évek elejére tehető,

(Köszönet Szőke Mátyásnak a Budapesti Hírlapért és a
kedves, alapos tájékoztatásért.)
Kangas Kinga
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EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)
KÉRÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS AZ ÚRNAPI VIRÁGSZŐNYEGGEL KAPCSOLATBAN
Kérés és tájékoztatás az úrnapi virágszőnyeggel kapcsolatban

templomba, amibe a virágokat vízbe tudjuk helyezni. A
virágok érkezésekor is szívesen fogadjuk a segítő kezeket.

Közeledik Úrnapja, június 14-e vasárnap, amikor is a
hagyományoknak megfelelően, a jelenlegi járványhelyzettől függetlenül, elkészítjük a virágszőnyeget templomunkban.

Nagyon fontos, hogy akinek a kertjében a
virágszőnyeghez használható virágja, virágszirma
van, péntek délutántól a templomba vagy előterébe
elhelyezheti. Minden kisebb-nagyobb mennyiségre
szükség van!!

A virágszőnyeg elkészítéséhez várjuk és köszönettel
vesszük a nagylelkű pénzadományokat, melyet a templom nagyperselyébe kérünk bedobni vagy Schandlné
Tubinak lehet átadni.

A virágok „fejelése” szombaton (06.13.) reggel 6 órától
lesz a templomban, aki tud és kedvet érez a munkához
kérjük jöjjön segíteni, és ollót hozzon magával. Ez kb. –
a virág mennyiségétől függően – 1 ½ - 2 órát vesz igénybe.

Néhány fontos tájékoztatás:
A virágszőnyeg elkészítéséhez szükséges a moha-szőnyeg leterítése. Ezt a plébánia padlásáról kell lehozni és a templomban kiteríteni. Ezt az asszonyok már
fizikailag nem bírják, ezért kérnénk vállalkozó férfiak
segítségét.

A virágszőnyeg készítését szombaton reggel 9 óra körül
kezdjük. Ide is várunk minden vállalkozó szellemű felnőttet illetve fiatalt, hogy segítse munkánkat.

Előre láthatólag csütörtökön (06.11.) délután hozzák
a virágokat. Ehhez kérjük, aki tud, hozzon vödröt a

Előre is köszönjük a részvételt és segítséget!
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GYEREKKUCKÓ
DIGITÁLIS OTTHONTANULÁS VISEGRÁDON
A két hónappal ezelőtti döntő változásra nagyon különbözően reagáltak a kollégák, hiszen digitális tudás és
eszközök tekintetében is jelentős eltérések mutatkoztak
közöttük. De valahogyan az első napon már látszódott
a néhány arcon megjelenő ijedtség mellett az elszánás
is: meg fogjuk oldani. A feladat adott volt, s a proaktív
vezető csapat megszületett, s rendkívüli fordulatszámon,
lázas izgalommal, nagy kíváncsisággal kezdtünk el
pörögni. Mindenki sokat dolgozott: a felderítők, a szervezők és az informatikai tudást jelentős részben most
megszerzők is. A feladatot az tette rendkívül nehézzé,
hogy miközben minden tekintetben új területen jártunk,
a tanító-nevelő munkát is folytatni kellett, s a gyerekek,
szülők sem voltak jó helyzetben. Tananyagot készíteni,
közreadni, a tanulói munkákat ellenőrizni, a családokat
biztatni, segíteni a rendszer tanulói használatát, adminisztrálni, értekezni, tanulni és kollégát támogatni…
sok feladat. De az egymásra figyelés, a szelíd támogatás,
az összefogás érezhető biztonságot adott és ad ma is a
bizonytalan terepen.

2020. március közepén egyik napról a másikra át kellett
állnia a gyerekeknek, szülőknek és iskoláknak a hagyományos tantermi oktatásról a digitális otthontanulásra.
A mi iskolánkban – bár akkor még nem tudtuk, hogy
a következő napoktól minden megváltozik majd az
életünkben – már március 13-án megkezdődött az intenzív informatikai tevékenység, amelynek hatása minden bizonnyal teljesen átalakítja a helyi oktatás és nevelés
jövőbeli lehetőségeit is. Az első napokban létrejött az a rugalmasan alakuló, feladatközpontú vezető csapat, amely
folyamatos kutató-fejlesztő tevékenységével a kezdetektől
megalapozta az intézmény digitális tevékenységét. Már
az első napon regisztráltunk az intézményi felhasználású
G-Suite for Education rendszerbe, s amíg a regisztráció
előírt két hete telt, számtalan módszert kipróbáltunk,
sokat közülük elvetettünk, mert szándékunk az volt, hogy
minél előbb egységesítsük tevékenységünket, és a tanulók és szülők számára megnyugtató alapot és rendszert
nyújthassunk.
Az első két hét az útkeresés, a szabályrendszer
kiépítésének ideje volt, s miközben a Google Classroom
egyéni felületeit használtunk, felmértük a tanulók digitális oktatásban való részvételének lehetőségeit, segítettünk abban, hogy a családok és a kollégák megfelelő
eszközökhöz juthassanak, s ami kiemelkedően fontos
volt, március 16-án megkezdődött és jelenleg is tart a
szervezett, előkészített, intenzív belső tudásmegosztás a
kollégák körében, ami működésünk alapja. Az ismeretek
átadása kisebb-nagyobb csoportokban, gyakran egymással párhuzamosan zajlik, többségében online, illetve a
kollégák által készített, vagy más készítőktől átvett oktató
videók megosztásával, de az iskolában is mindennapos
a páros vagy mikrocsoportos megbeszélés, ahol a szerepek dinamikusan változnak annak megfelelően, hogy
ki miben jó, s ki mit szeretne megtanulni. Számos olyan
kollégám van, aki a tantermi oktatásban is működtetett
alkalmazásokat az otthonoktatásban is folytatta, s átadta
az első napokban a tudását az érdeklődőknek. Az alkalmazások sora azóta természetesen jelentősen bővült.

Az eltelt két hónap alatt számos tapasztalatra tettünk
szert. Ismét bebizonyosodott, hogy a kommunikáció fontossága kiemelkedő. Ahol az iskola és a szülői ház kapcsolata kiegyensúlyozott, és sikerült kialakítani a család
és a gyermek napirendjét, a tanulók haladása megfelelő.
Nagyon szerettünk volna az első pillanattól segíteni abban, hogy e nagyon új, nagyon más helyzetben elinduljon
és hatékonyan működjön az egyáltalán nem szokványos,
de megfelelővé tehető „otthoniskolai” élet. Óvatosan, a
lehető legnagyobb figyelemmel. Bízom benne, hogy a
legtöbb esetben sikerült.
A digitális otthonoktatás során, figyelembe véve a szülői
visszajelzéseket és a tanulók rendkívül eltérő lehetőségeit,
egyensúlyt kívánunk teremteni az online órák és a magyarázó tanári videóval, diaképes prezentációval, feladatlapokkal, gamifikációval, projektfeladatokkal támogatott
egyéni tanulás területén. A felső tagozaton a természettudományos tárgyak oktatása szinte minden esetben online
órán történik, hiszen a gyerekek számára a matematika, fizika, kémia, biológia így is jelentős kihívást jelentent. Intézményünkben az iskolán kívüli digitális oktatás végéig a készségtárgyak számonkérése tantestületi
döntés alapján jelentősen kisebb. Bár a tanulók miden
ide tartozó tantárgyból kapnak megfelelő mennyiségű
feladatot és segítséget, de – terheik csökkentése érdeké-

A tavaszi szünet előtt váltottunk az egyéni Google Classroom használatról az intézményire. Az újabb regisztráció
már jelentősen gyorsabban ment, mint az első, mindenki gyakorlottan végezte feladatát, s majd minden tanuló
elvégezte regisztrációját az első napon.
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ben – jelentősen kevesebb az ellenőrzésre beadandó feladat. Célunk úgy eljutni a tanév végére, hogy minden
tanítványunk elégedett lehessen a tudásával és a bizonyítványával.

A gyerekek többsége egyébként jól érzi magát otthon.
Kényelmesebb az életük, hiszen nem kell túlságosan korán kelniük, saját igényeik szerint tervezik meg a tanulásra szánt időt, ami a legtöbb esetben lényegesen kevesebb,
mint az iskolába járással eltöltött idő. A számonkérésből is kevesebb van, ezáltal kevesebbet kell izgulni. Sok
diákot nagy örömmel tölt el, hogy többet lehet a családjával, több időt szánhat azokra a tevékenységekre, amelyek számára fontosak.

A gyerekek, családok egy része nagyon nehéz helyzetben
van, hiszen gondot okoz segíteni a gyermek tanulását abban az esetben, amikor mindkét szülő dolgozni jár, vagy
a nagyobb gyerek vigyáz a kisebbekre, hiszen ezekben
az esetekben a gyerekben szorongás alakulhat ki, mert
feladatait – informatikai vagy egyéb ismeret hiányában
– nem tudja elvégezni. Sok esetben az sem oldja meg
a problémát, ha a szülő otthonról dolgozik vagy több,
kisebb-nagyobb gyermekkel van otthon, hiszen a szülők
sem tudnak minden feladatot megoldani, s ami még fontosabb, ha nem pedagógusok, nem feltétlenül tudnak
hatékonyan segíteni gyermeküknek, s ez a helyzet nem
tesz jót a szülő-gyerek kapcsolatnak és a tanulásnak sem.
Nagyon fontosnak tartjuk ezért azt, hogy egyéni vagy
kiscsoportos formában rendszeres segítséget nyújtsunk
tanítványainknak. Napközis kollégáink szerepe ezen a
téren kiemelt jelentőségű. A segítés a legtöbb esetben heti
beosztás alapján, máskor pedig probléma felmerülésekor
érkezik.

Természetesen diákjaink leginkább azt sajnálják, hogy
nem találkozhatnak a barátaikkal, osztálytársaikkal.
Hiányzik nekik a jól ismert tanító, tanár megszokott
jelenléte, a személyesség, s természetesen lassabban lehet
haladni a tananyaggal. Általában nehezebb a képernyő
előtt koncentrálni a tanulásra, s persze vannak tantárgyak, amelyek elektronikus formában szinte teljesen
értelmezhetetlenek. Sok esetben a legnagyobb problémát
az okozza, hogy a gyermek – kora, állapota, ismereteinek
hiánya vagy egyéb ok miatt – egyáltalán nem képes az
önálló tanulásra. Esetükben az otthoni tanulás az átlagtól
jelentősen nagyobb kihívást okoz. És ebben a helyzetben a motiváció szerepe felértékelődik. A pedagógus lehetőségei azonban, éppen az előbb említett személyesség
hiánya miatt, beszűkülnek.

A tanulók és szülők – ahogyan a felmérések és
beszélgetések mutatják – általában megfelelőnek tartják
a gyerekek terhelését és hatékonynak az iskolából érkező
segítséget. A probléma azonban ennél sokkal összetettebb a rendkívüli helyzetben.

Mint már említettem, a digitális oktatás rendkívül
nagy lehetőséget és kényszert nyújt a fejlődésre. S mivel mindannyiunkat felkészületlenül ért a kényszerű
váltás, együttműködésünk során valamennyien hibázunk, tévedünk. Informatikai tudásunk elkerülhetetlen fejlődése mellett az együttműködés, kommunikáció,
türelem és problémamegoldó gondolkodás terén kaptunk kiemelt lehetőséget előrelépni.

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek a lehető legnagyobb biztonságban érezhessék magukat a két
hónappal ezelőttig teljesen ismeretlen oktatási helyzetben. Biztatjuk, támogatjuk a szülőket, gyerekeket a feladataik végzése közben. Fontosnak tartjuk, hogy a digitális
tanteremben a gyerekek egymással is beszélgethessenek,
s együttműködésüket, kapcsolattartásukat projektfeladatokkal, csoportmunkákkal is elősegítjük.

Bízzunk benne, hogy sikerül.
Bozóki Marianna intézményvezető
Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Fotó: Schandl Lóránt
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VERSTANULÁS AZ ÁPRILYBAN
A verstanulás nem tartozik minden gyerek kedvenc tevékenységei közé... És nekünk most éppen egy szép tavaszi vers következett a tananyagban – Lászlóffy Aladár
Fecske-felhő című verse.

mat, s névre szóló ajándékot küldött nekünk, a vers videó
felvételét. Igazán élvezet hallgatni!
A gyermekek ámulva és örömmel fogadták a felvételt.
Köszönjük az ajándékot, amely a költészethez minden
bizonnyal közelebb sodorta a gyerekeket, s kedvet csinált
a versmondáshoz!

Törtem a fejem, hogyan tudnám így a távolból ösztönözni kis tanítványaimat a verstanulásra. Egy gyors
ötlettől vezérelve levelet írtam Csíki Hajnal színművésznek, s megkértem őt, hogy mondja el nekünk a
verset. A művésznő nagy örömmel teljesítette kívánságo-

Muckstadt-Juhász Veronika
osztályfőnök

MINDEN ÉV MÁJUS 10-ÉN ÜNNEPELJÜK A MADARAK ÉS FÁK NAPJÁT
Tavaly ilyenkor a Füvészkertbe látogattunk el Bori
nénivel és osztályával, idén pedig egy nemrég megjelent
könyvről meséltem nekik német órán. A könyv címe:
Peter Wohlleben: Das gemeine Leben der Bäume( A fák
titkos élete).

A neves német erdész elénk tárja az erdő számunkra észrevehetetlen, de létező, csodálatos életét és kapcsolattartását.A szerző szerint a fák hallanak, éreznek,
emlékeznek és gondoskodnak utódaikról (tápanyagot
küldenek nekik). Föld alatti gyökereikkel és gombafonalakkal „ kommunikálnak” egymással, jelzéseket adnak tovább, a vészhelyzetről értesítik egymást. Egyfajta
bio-információs hálózat van a talajban.
A téma láthatóan megmozgatta a 4. osztályos gyerekeket,
nagyon tetszettek a beérkezett rajzok és úgy gondoltam
néhányat megosztok a Visegrádi Hírek olvasóival is.

Bene Éva Rita

Ott Luca Tamara rajza

Gencsi Hanna rajza
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KARANTÉNVERSEK AZ ÖTÖDIKBŐL
De azért várom már annak a napját,
Hogy iskolánk újra megnyissa kapuját!

LÁNYI NOEL: Már nem is tudom…
Már nem is tudom, mikor kezdődött...
Egyre több lett a fertőzött.
Az iskola mikor nyit ki, nem látom.
Nagyon hiányzik a legjobb barátom!
Otthon tanulni jó, tudom...
De a “szülőtanárt” már kicsit unom.
Találkozni végre már az osztállyal Ez lesz a nagy pillanata a nyárnak!

VISNYOVSZKI LEILA: Covid 19
Hetedik hete már, hogy itthon vagyok,
miattad a barátaimat nem láthatom.
Miattad az ország fele online tanul,
a másik fele meg home office-ban nyomul!
Megtanultuk, hogy kilenctől délig ne menj boltba,
biztosíts időt az idősebb kornak!

PONÁCZ DÁVID: Karantén-sokk
Karanténban jó lenni
jókat tudok enni
aztán jön a baj
nem tudok lefogyni
mert nem tudok edzeni

Megtanítottad a világ apraja-nagyjának,
hogyan használja a szappant vírusírtásra!
Jó volt itthon lenni, de most már
iskolába kellene menni!

NAGY ÁRMIN: Gondolatok az itthoni iskolapadból...
Kértem, vártam, követeltem,
Üljek már az ötödikben!

Ez a nyár most más lesz.
Fürdőruha helyett a divat a maszk lesz.
Jó lenne, ha már elmennél,
s régi életünkhöz visszatérhetnénk!

Covid ide, Covid oda,
Eleinte nehéz volt az itthoni tanoda.

Nem kellesz e világnak!
Maradj a másvilágon magadnak!

Azóta már másképp látom,
Mert Google Classroom a barátom.
BENE ZSUZSI: Karantén vers

A pajtások hiányoznak kicsit,
Viszont már simán megcsinálom online a tesit.

Karanténba nem jár nyuszi
Nálunk mégis nagy a buli
Nagyon sokat társasozunk
Görkorizunk (amíg tudunk)

Andi néni törije is nagyon érdekes,
Remélem év végére meglesz belőle a jeles!
A matek nem volt egyszerű itthon,
Szerencse, hogy Józsi bácsi videózik otthon.

Nagyon jó itthon a menza
Nem csak anya tehet róla
Nehéz ez az online suli
De segít ebbe anya, Julcsi

Anyukám is örül ennek,
Mert a tizedestörtekkel így már barátságban lehet.
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Itthon van majdnem mindenki
Kivéve Bálint és Marci
Velük megy a videochat
Így hàt nem is olyan rossz ez 

BALÁZS CSENGE: A karanténban
Kaptam egy feladatot én ma:
írjak egy verset a karanténban.
Sajnos nem jut eszembe semmi téma,
mert a kertben fejemre esett egy tégla.

MOYS CSONGOR: A karanténban
Így élek a púppal tovább,
nem hagyhatom el a szobát.
Vágok inkább egy szomorú pofát,
nem is írok verset tovább!

Itthon ülök, unatkozom
játszom és tanulok
túl sok már a telózás
nincs igazi focizás
kint vagyok a kutyával
chatelek a tanárral
sok leckét kapok
pihenni alig tudok
este korán lefekszem
reggel frissen ébredek

A karanténköltészet
virágzását támogatta:
Bozóki Marianna
drámapedagógus
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ÖKO-AGORA
LEZÁRULT A VIRÁGOSÍTÁSI PROGRAM

M

árciusban hirdettünk virágosítási programot azzal a céllal, hogy Visegrád polgárait is bevonjuk
városunk szépítésébe. Mindazok jelentkezését vártuk,
akik szívesen igényeltek volna egynyári virágpalántákat
utcafrontjuk, utcafrontra néző ablakuk, erkélyük, vagy
az utcafrontról jól látható előkertjük díszítésére és vállalják ezek gondozását. Az április 20-ai határidőig 56
porta tulajdonosa (Szentgyörgypusztától Diós település
részig) jelentkezett, hogy részt venne a programban.

A jelentkezők feladata a hely előkészítése volt a virágok
számára, önkormányzatunk pedig díjmentesen biztosította a palántákat. Ez az „örökbefogadási” program
is szép példa arra, hogy mennyit tehetünk közösen
lakókörnyezetünkért.
Visegrád Város Önkormányzata nevében:
Csitneki Szilvia főkertész és
Grósz Gábor kommunikációs referens
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ONLINE ERDEI ISKOLA SOROZAT INDUL A MADARAK ÉS FÁK NAPJÁN

P

A tervek szerint a tanév végéig minden nap egy-egy
15-20 perces online foglalkozás anyagát teszik közzé. Az
erdőpedagógusok és erdészeti szakemberek által összeállított programban olyan témák szerepelnek, mint a
nyomolvasás és nyomkeresés, gyógynövényismeret, az
égig érő fák, vagy a víz útja az erdőben. Mindezen túl
például a gyerekek megtanulhatnak papírból fecskét hajtogatni, megismerkedhetnek a madárgyűrűzéssel, valamint az év fájával és madarával is. A videók mellett az
erdőgazdaságok megoldandó feladatokat, rejtvényeket,
egyéb erdei iskolai tartalmakat is feltöltenek a saját
közösségi média oldalukra.

apírfecske hajtogatás, a madár-konyha menüsora, az
erdei gyógynövények titkai, erdei kabalák készítése
– csak néhány téma az erdészeti erdei iskolák május 10én, a Madarak és fák napján kezdődő, az Agrárminisztérium támogatásával megvalósuló online programjából. Az
állami és magán erdőgazdaságok rendhagyó erdei iskolai
foglalkozásainak célja, hogy a gyerekek jelen helyzetben is részesülhessenek a természet tavaszi ébredésének
élményéből, elsajátíthassák a környezettudatos gondolkodás alapjait, illetve hogy a közösségi médiában
megosztott órák segítséget nyújtsanak a pedagógusoknak
a digitális oktatásban. A programban a Pilisi Parkerdő
részéről a Madas László Erdészeti Erdei Iskola, valamint
a Budakeszi Vadaspark szakemberei vesznek részt.

A környezeti nevelés alap gondolata, hogy aki megismeri az erdők értékeit, az hosszú távon részt is vesz a
megóvásukban és a gyarapításukban. Az erdei iskolákat
az erdőgazdaságok honosították meg Magyarországon, és
ma már országszerte 40 intézményben évente több mint
100 ezer gyermeket oktatnak a természet tiszteletére.
A csoportok erdőpedagógusok vezetésével, játékos
formában ismerkedhetnek meg az erdők értékeivel. Az
erdőpedagógia lényege a természettel való közvetlen
találkozáson keresztül történő tanulás, és az erdei életközösség minden szereplőjével közeli kapcsolatban álló
erdész személyének bevonása a nevelő munkába.

Az első videó a Madarak és fák napján, május 10-én 10
órakor kerül ki az Országos Erdészeti Egyesület Facebook
oldalára (https://www.facebook.com/erdeszetiegyesulet/), ahol a Pilisi Parkerdő Budakeszi Vadasparkjának
erdőpedagógusa a madarak és a fák szoros kapcsolatát
mutatja be, „Madár konyha a fákon és a fák körül” címmel. Az elsősorban az általános iskolás korosztálynak
szóló videók elérhetőek lesznek az erdőgazdaságok Facebook oldalain és az Országos Erdészeti Egyesület youtube-csatornáján is. Így minden érdeklődő megkeresheti
nemcsak a számára érdekes témát, hanem virtuálisan
ellátogathat a környék erdeibe is, hiszen a Nyírségtől Somogyig, a soproni parkerdőtől a főváros környékéiig az
ország minden térségéből részt vesznek az erdészeti erdei
iskolák a programban.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Fotó: Greguss Tamás
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VISSZATEKINTŐ
ÉVES BESZÁMOLÓ CSERKÉSZCSAPATUNK MUNKÁJÁRÓL

B

ár az idei tanév második fele cserkész életünket is felborította, azért lehetőségeinkhez mérten
próbáltunk mi is kapcsolatot tartani csapatunk tagjaival.
Volt online örsgyűlés és karantén kihívás is, valamint
a cserkésztábort is szeretnénk valamilyen rövidített
formában megtartani, amennyire azt lehetséges. Az érintett gyerekeket és szüleiket időben fogjuk értesíteni a
továbbiakról.

jével pedig igyekszik a fiatalokban még mélyebbé tenni
az elhivatottságot, hogy a magyar hagyományvilág ápolása aztán életük fontos részévé váljon. Most pedig térjünk
vissza regös bálhoz.
A 2019. október 19-én, szombaton megrendezésre került bál célja az volt, hogy ezt a 30 éves évfordulót
ennek a hagyománynak a felelevenítésével ünnepeljük meg. A regisztráció alatt a fiataloknak, gyerekekkel
érkezőknek lehetőségük volt különböző kézművességek
kipróbálására, főként helyi kézműves mesterek segítsgével. Ezt követte a megnyitó, amit a visegrádi Szent
György Lovagrend lovagi torna bemutatója indított,
majd közösen felvontuk a regösök zászlaját, aminek
egyik oldala már betelt a 30 eddigi regös tábor nevével.
A tornacsarnokban ezután Budai Ilona köré gyűltünk
össze, és köszöntő énekét követve megtanultunk tőle
2 népdalt. Végül az általános iskola néptánccsoportjának a bemutatója meghozta kedvünket a tánchoz is,
melyhez a talpalávalót a Rojtos zenekar szolgáltatta. A
széki táncrend alatt, Fábián Éva csatlakozott a zenekarhoz, énekével színesítve az előadást és a szünetben még
mesélt is egyet a pihenő társaságnak. Ezt követték aztán a
mezőségi, a moldvai, szatmári és kalotaszegi táncrendek.
Ezek leírására azonban nem vállalkozhatok, mert ezt
csak részvétellel lehet átélni. A bál alatt az eddigi regös
táborokról vetítettek képeket, egyeseknek nosztalgiázni,
másoknak kedvcsinálónak a következő táborokhoz. Úgy
gondolom elértünk egy nagyon fontos dolgot is, hiszen
így, hogy csapatunk és a regösök apraja és nagyja együtt
bálozhatott, a magyar kultúra, annak szeretete és egymás
megbecsülése közelebb fűzött minket egymáshoz. Volt
kiváló autentikus népzene, jókedvű táncosok, finom étel,
ízletes sütemények, a hangulatot emelő üdítőitalok és
főleg volt készséges és kedves kiszolgálás.

Azonban nagyon jó dolgok is történtek velünk ebben
az elmúlt évben, hiszen a 30 éves jubileumi programjaink záró akkordja is az elmúlt ősszel volt, melynek
beszámolójával még tartozunk. A jubileumi regös bál
Visegrádon 2019. október 19-én egy ünnep volt, amit
áthatott a 30 évvel ezelőtti lelkesedés. Az egyik ok az ünneplésre csapatunk 1989-es megalapítása volt, a másik
évforduló, hogy még ugyanebben az évben a Magyar
Cserkészszövetség Csizmazia András vezetésével újraindította a regös tevékenységet.
Röviden összefoglalom mi is a regösség és hogyan illeszkedik a cserkészetbe:
A cserkészet alapítója Lord Baden-Powell („Bi-Pi”),
brit altábornagy volt a XX. század elején, aki a kezdetektől fogva azzal a céllal terelte a maga köré gyűjtött fiúkat,
hogy azokból egészséges, felelősségtudatos, vallásos,
egymást segítő, a közösséget építő embereket neveljen.
Tulajdonképpen a magát minden helyzetben megállni
képes ember eszményét célozta meg a cserkészettel. Eszközei olyan általános érvényű és fontosságú alapvetések,
mint a sportolás, a belső szabályrendszerek tiszteletben
tartása, a természet szeretete és tisztelete, illetve az adott
nemzet kultúrájának ápolása.
Hazánk cserkészmozgalma sajátos, különleges és kifejezetten a magyar hagyományőrzés, értékőrzés irányvonalába tartozó, megkerülhetetlen szervezet lett napjainkra, melynek egyik meghatározó unikuma a regösség
– középpontjában a művészet mindennapi életünkbe
történő integrálásával. Ebben a cserkész szakágban ötvöződik leginkább Sík Sándor jelmondata a cserkészetről
az „Emberebb embert, magyarabb magyart”. A regösség
az együtt éneklés, táncolás, népi játékok és hagyományos
kismesterségek gyakorlásán keresztül az embernek nem
csak a „tudatos” lényét, hanem az érzelmi képességeit
is fejleszti. A magyar néphagyományt törekszik megismertetni és megszerettetni a fiatalokkal, meghatározó
élményeken keresztül. A kapott autentikus élmény ere-

Köszönjük mindenkinek aki hozzátett az est színvonalának emeléséért, a kézműveseknek, táncosoknak, népdal énekeseknek, hogy átadták tudásukat, a büfében helyt
állt asszonyok és lányok szolgálatát, valamint cserkészeinknek hogy a helyszínt, a szervezést és a lebonyolítást
biztosították.
‘‘Hálás vagyok azért, hogy feleségemmel, gyermekeimmel, párjaikkal és valamennyi unokámmal itt lehettünk
és együtt mulathattunk.” - Csizmazia András
A csapat nevében,
Kutas Enikő
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HISTÓRIA
TRIANON SZÁZADIK ÉVFORDULÓJA

M

inden évben együtt szoktuk felidézni a Trianonban történteket, és megkoszorúzni az emléktáblát. Idén azonban a járvány veszélye miatt ezzel az írással

és Juhász Gyula versével szeretnénk megemlékezni a trianoni tragédia századik évfordulójáról. Aki arrafelé jár,
kérjük, tegyen le egy mécsest az emléktábla alá.
Zoltán Erika

A VÖRÖS TÉRKÉP
TRIANON 1920.

Teleki Pál Vörös térképe, amihez nagy reményeket fűztek a béketárgyaláson a Magyarországot képviselő politikusok.
A francia nevén - Carte rouge - híressé vált térkép az 1910-es népszámlálás adatai alapján készült. Teleki a magyar népességet vörös színnel jelölte.

négyszögeket méricskéltem, szövetkezve báró Nopcsa
Ferenc barátommal, Magyarország egyik legkitűnőbb
geológusával. Január elejére készen voltunk. A munka
hat hetet vett igénybe”. A Vörös térkép 1919 januárjára
készült el, nemcsak a Magyar Földrajzi Társaság, hanem
az Iparművészeti Főiskola, a Statisztikai Hivatal, a Kereskedelmi Minisztérium és egyéb más intézmények is részt
vett a munkában.

Ez a fajta módszer a nemzetközi térképészet számára
addigra ugyan már ismert volt, mégis Teleki Vörös
térképe úttörőnek számított, az elsők közt szerepelt, noha
ez a módszer már ismert volt a világon a térképészek
körében. A Kárpát-medence etnikai megoszlását úgy
emelte ki, hogy a peremterületeket, azaz a hegyvidékeket
fehéren hagyta, a lakott területeket, városokat jelölte
vörössel, hogy a népsűrűséget jól láthatóvá tegye.
Az egybefüggő vörös színnel akarta felhívni a figyelmet arra, hogy mely részeket kell meghagyni Magyarországnak a határok meghúzásánál. A térkép megalkotásáról így írt: „Olyan térképet igyekeztem csinálni,
amely nem komplikált, áttekinthető, és a laikusnak is
rögtön mindent megmagyaráz. A feladat ez volt: aránylag
annyi színmennyiség legyen csak a térképen, amennyi
nemzetiség az illető területen tényleg él, és minden
nemzetiség lélekszámaránya megfelelő viszonyban legyen
a neki juttatott szín mennyiségével. Azt a tételt állítottam
fel, hogy egy négyzetmilliméter terület az én térképemen megfelel száz embernek. Akkor azután körzővel
és plajbásszal a kezemben egész nap háromszögeket és

A Vörös térképet 1920. január 16-án tekintették meg a
döntéshozók. Apponyi Albert védőbeszéde után Lloyd
George, brit miniszterelnök, az elszakított területeken élő magyarokra vonatkozó kérdést tett fel. Ő a
magyarságot érő igazságtalanságok ellen több ízben
felszólalt, és az etnikai alapon való felosztás híve volt.
Apponyi 1933-as visszaemlékezésében így írt erről: „Szerencsére jó előre felkészültem az ilyenfajta kérdésekre: nálam volt Teleki Pál kitűnő etnográfiai térképe
Magyarországról, s ezzel a kezemben odaléptem Lloyd
George helyéhez; az összes főmegbízottak ugyancsak
odasiettek és a térkép felett összebújva hallgatták ma-
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Lloyd George többek között így nyilatkozott: „…én a
béke vezérelvének azt venném, hogy amennyire emberileg lehetséges, a különböző népfajok kapják meg saját
hazájukat, és hogy ez az emberi szempont előzzön meg
minden stratégiai, gazdasági vagy közlekedési meggondolást, melyek rendszerint más módon is megoldhatók.”

gyarázataimat. Ezek nyilván némi kételyt ébreszthettek bennük ama viviszekció észszerűsége tekintetében,
amelynek, megfelelő előzetes anatómiai ismeretek híján,
szegény hazámat alávetették. Lloyd George még odasúgta nekem: »Nagyon ékesszólóan beszélt.« Mire én azt feleltem: »Ha szavaim ékesszólóak voltak, úgy az nem az
én érdemem: maguk a tények beszélnek ékesszólóan.«”

1920. június 4-én azonban sajnos nem így történt.

JUHÁSZ GYULA

Trianon
Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,

Dicsőség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tűnt a dicsőség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor!
Ő egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is győzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát,
Hol Arany Jánost ringatá a dajka?
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső,
Bírnád feledni Kassa szent halottját?
S lehet feledni az aradi őskert
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Európának, a Kárpátok éke,
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra?
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Trianon gyászos napján, magyarok,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
És nem lehet feledni, nem, soha,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen. Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
(Kép: Hintenberger András)
Ferenczy festett, mestereknek álma
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Napfényes műveken föltündökölt,
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
S egész világra árasztott derűt.
Némán, csupán a szív veréseivel
És nem lehet feledni, nem soha,
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
Mely az örök életre kötelez,
És holnapot hirdettek magyarok.
A munkát és a küzdést hirdeti,
És nem lehet feledni, nem, soha
És elvisz a boldog föltámadásra.
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Nem kell beszélni róla sohasem?
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
De mindig, mindig gondoljunk reá!

23

2020. JÚNIUS
METZKER KÁROLY VISSZAEMLÉKEZÉSEI...
A NAGYMAROS-VISEGRÁDI PROPELLER-ÁTKELÉS
ELSŐ UTASA

párt, úgynevezett „Omnibus-vonatokat” fog járatni.
A nagyszabású fürdőtelep gyönyörű terve nem valósulhatott meg.

Az 1890. év előtti időkben Nagymaros község
belterületén nem volt vasúti megállóhely, s a község szélén
levő pályaudvarról is csak reggel 4 és délután 4 órakor lehetett Budapestre utazni, míg visszafelé délelőtt 11 és éjjel
11 órakor érkezett vonat. Volt ezenkívül délután 2 órakor
is egy tehervonat, amelyhez néhány személyszállító kocsit csatoltak, de ez a” vegyes vonat” több mint négy óra
alatt tette meg az 52 km hosszú utat Budapest és Nagymaros között. Más vasúti összeköttetés ekkor még nem
volt. Jobb vasúti közlekedést és a Dunán át propellerjáratokat kívántam létesíteni, ezért az akkor virulásban volt
„Budapesti Csavargőzös Átkelési Vállalattal,” valamint
az akkor még „Osztrák-Magyar Államvasúttal”, tárgyalásokat folytattam, amelyek távolabbi célja az volt, hogy
az Osztrák-Magyar Államvasút Visegrád és Nagymaros
községekből a „Déli Vasút” által létesített Abbazia tengeri
fürdő mintájára egy modern, nagyszabású, elsőrangú
fürdőhelyet létesít.

1890 május 22-én nyitottuk meg az első propellerjáratot. A Budapesti Csavargőzös-átkelési Vállalat „Buda”
nevű propellerével mentünk át Nagymarosra, hogy
a meghívott budapesti vendégeket már a „Visegrád”
nevű vasúti megállóhelyen fogadjuk. A propelleren a
közönség között Görgei Arthur tábornok is jelen volt, aki
már a hajóra való beszálláskor jegyet akart váltani. Megjegyeztem azonban, hogy miután a közlekedés még nincs
megnyitva, ezért jegyet sem adhatunk. Mikor azután a
Budapestről érkezett vendégekkel együtt visszamentünk
Visegrádra, s a Dunán - az új közlekedési lehetőségek
örömére - egy kis hajókázást tettünk, ennek során a
Nagymaros és Visegrád között létesített propellerjáratokat megnyitottnak nyilvánítottam. Erre Görgei Arthur
meghatottan köszönte meg a „megkönnyített” közlekedési lehetőséget s azonnal kérte a - szerinte most
már esedékessé vált - jegyet s így ő volt az első, ki az
átkelési jegyet megváltotta. Ez a kötelességérzet jellemző
tulajdonsága volt Görgei tábornoknak, aki minden helyzetben hasonlóan cselekedett.

Az előkészítő munkálatok közvetlen eredménye abban
állott, hogy a vasút Nagymarosnak a létesítendő propellerállomáshoz legközelebb eső pontján. „Visegrád” nevű
megállóhelyet épít, továbbá, hogy Nagymaros és Budapest között olcsó menetdíjakkal legalább négy vonat-

Közreadja:
Kékessy-Herendi Ida

Fotó: Greguss Tamás
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"VISEGRÁD, ÉN EZÉRT SZERETLEK" CÍMŰ RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYE

V

isegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete és a visegrádi KÁOSZ üzlet közösen kiírt gyermekrajz pályázatára
7 pályamű érkezett be. Köszönjük Nagy Sebestyénnek, Mészáros Zsombornak, Mészáros Lenkének, Nagy Viviennek, Schüszterl Jakabnak, Hartégen Ádámnak és Láng Martinnak a beküldött szép rajzokat. A három tagú szakmai zsűri
a következő alkotásokat tartotta különösen figyelemre méltónak:

Hartégen Ádám festménye

Schüszterl Jakab rajza

Mészáros Zsombor rajza

Ennek megfelelően a pályázati művek díjazásai a következők:

Minden pályázónak köszönjük a jelentkezést, gratulálunk
a kreatív és értékes munkákhoz és szüleiknek is köszönjük
a segítséget a jelentkezésben és a beküldésben.

Hartégen Ádám 3.000,- Ft értékű vásárlási utalvány
Schüszterl Jakab 2.000,- Ft értékű vásárlási utalvány
Mészáros Zsombor 1.000,- Ft értékű vásárlási utalvány
A többi pályázó emléklapot és ajándékot kap.
Az utalványok, ajándékok és emléklapok átvehetők június
6.-án szombaton 9 és 12 óra között a KÁOSZ üzletben.

Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete
KÁOSZ üzlet

Köszönjük a zsűri tagjainak munkáját.
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VISEGRÁDI ANEKDOTÁK PÁLYÁZAT

A

Turisztikai Egyesület és a KÁOSZ üzlet anekdota pályázatára eddig id. Szinay István, Pista bácsi
küldte be korábbi írásait. Ezekből választottunk egyet
újbóli megjelentetésre:

Már többször írtam a régi Visegrádról, talán még emlékeznek rá, ami itt a mi falunkban történt. Kedves Olvasó! Itt még senki nem írt arról, hogy itt hogyan éltek
az emberek. Én három részre osztottam el az itteni embereket: voltak igen jómódú és gazdag hentesek, üzlet
tulajdonosok. Középsők voltak az iparosok és parasztcsaládok, akik állatokkal és földjeikkel gazdálkodtak. Na
és most jöttek a szegény családok, akik nehéz munkával,
a kőbányai robotban keresték meg a betevő falatot. Ők
sosem panaszkodtak, megértették azt, hogy a sors ezt
szánta nekik. Ezekről a szegénysorsú emberekről senki
nem írt, csak a gazdag osztályról írtak. A visegrádi emberekről csak ketten voltunk, akik írtunk: Schandl Lajos,
meg jómagam. Nem szeretném, ha írásommal valakit
megbántottam volna, ha igen, akkor ezért elnézést kérek.

RÉGI IDŐK EMLÉKE
Mostanában valami azt súgja, hogy vissza-vissza kell
gondolni, meg nosztalgiázni kell a régi gyerek emlékeimhez. Most, öreg fejjel elgondolkoztam, hogy milyen is
volt ez az én és gyerekpajtásaim élete: szegény gyerekek
voltunk, nemigen volt játékszerünk más, mint egy csúzli,
meg egy teniszlabda. Sokat fejelgettünk és labdáztunk,
nemigen volt más cipőnk, csak mezítláb fociztunk, olyan
volt a talpunk, mint egy bocskor.

TiszteletteL:
id. Szinay István

Cipőt és harisnyát csak vasárnap viseltünk a szentmisére, mert oda nem mehettünk mezítláb. A mise után
levettük a ruhát és a cipőt, újra mezítláb voltunk. Télen
se volt jobb a helyzet, igaz, jó meleg cipő volt a lábunkon,
amire igen kellett vigyázni. Nagyon jó gyerekéletünk
volt, egyre azért büszke vagyok: az én édes szüleimre,
akik minden szépre és jóra neveltek. Egyszer kaptam
egy nagyon szép ünnepi ruhát, hát ezt is a kedves Zsitvay családtól, ugyanis amikor én minden nap vittem a
dohányt és az újságot, mindig mezítláb és glott gatyában
voltam. Azt mondta a kegyelmes asszony, hogy itt van tíz
pengő, az édesanyád vegyen ruhát, cipőt és inget. Megvettük az új Bocskai ruhát és be kellett mutatni. Erre a
ruhára nagyon kellett vigyázni.

Köszönjük Pista bácsinak a beküldött írást. Reméljük hamarosan kapunk további érdekes történeteket az
idősebb visegrádiaktól, amelyeket a következő számokban átadhatunk közlésre a Visegrádi Hírek Szerkesztő
Bizottságának.

Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete

KÁOSZ üzlet

Fotó: Greguss Tamás
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PULZUSSZÁM
A VSE TENISZ SZAKOSZTÁLY BESZÁMOLÓJA
egy részét. Az oktatás időpontja kedd 10-12 óráig, az
első alkalommal június 16-án Karcsi bácsi oktatónál lehet jelentkezni és azonnal edzésbe állni. Kérjük viszont,
hogy aki elkezdi, az lehetőség szerint folyamatosan járjon is el az oktatásra, hiszen, ha többször kimarad, azt
követően hátráltatja a többiek előrehaladását. Egyébként
Karcsi bácsi, valamint fia, Tomi szívesen foglalkozik
felnőttoktatással is, így akinek kedve tartja, elkezdheti
ezt a fantasztikusan szép sportot, mely azért is nagyon
hasznos, mert ellentétben több más sportággal, mint pl. a
focival, ez mindössze szingliben egy, párosban 3 partnert
igényel, s ezt összeszervezni sokkal könnyebb, mint akár
egy kispályás focimeccset is. Mozogni viszont kell, így ezt
az igényt abszolút teljesíti a sportág, mellette mindez még
a játék élvezetével is együtt jár, így szinte észrevétlenül
letud az ember néhány kilométert egy meccs során!

KEDVES SPORTTÁRSAK!
Teniszbarátaink nagy örömére újra megnyitott a visegrádi Madas László teniszpálya. Az előkészületek során felújítottuk a pályákat körbevevő 6 méter magas dróthálót, a
2 pályát elválasztó kerítést, valamint cseréltük a pályán
lévő salak egy részét. A szociális blokkok legfontosabb
része, a WC blokk, szintén kisebb felújítást kapott, így
elmondhatjuk, hogy talán még soha nem tudtuk ilyen
kulturált körülményekkel fogadni teniszbarátainkat.
Szeretnénk viszont felhívni a kedves visegrádi sportolni, teniszezni szándékozó lakósokat, hogy a pálya kihasználtsága még mindig alacsony, így sok szertettel várjuk az érdeklődőket. A pályák foglaltságát Kirschner Gabi
tartja nyilván, nála lehetséges az érdeklődés és a foglalás.
Tel: 06 20 374 5340 A nyári időszakban újra szeretnénk a
gyerekeknek oktató vezetésével heti egy alkalommal tanfolyamot szervezni, hiszen ez a játék igazán még amatőr
szinten is csak így elsajátítható. Természetesen aztán a
résztvevők egymással a hét folyamán több alkalommal
gyakorolhatják az edzésen tanultakat, s ami a lényeg,
hogy végül is egészségesen, sporttal tölthetik a vakáció

Tehát várjuk mindenki jelentkezését, teniszre fel!

Sporttársi üdvözlettel,
Zeller Tibor, szakosztályvezető
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VISEGRÁDI ÍZEK
KAISERSMARN - CSÁSZÁRMORZSA (EŐRYNÉ DR. MEZEI ORSOLYA RECEPTJE)

E

nnek az ételnek sok változata létezik, lehet grízzel
is készíteni, ha csak az van otthon (grismarn), de
nálunk ez a recept vált be.
Négy tojás sárgáját kikeverjük 5 dkg cukorral, 5 dl tejjel, 20 dkg liszttel, csipet sóval, hagyjuk állni egy fél órát.
A fehérjéket felverjük, majd beleforgatjuk a tésztába.
1-2 evőkanál cukrot karamellizálunk egy evőkanál vajon, hozzáadjuk a mazsolát. Kicsit ropogós, de belül
puha lesz így a mazsola. Még egy kis vajat teszünk a serpenyőbe, és beleöntjük a tésztát. Nagyjából egy centis
legyen a tészta, ha kicsi a serpenyőnk, inkább két részletben süssük. Közepes lángon sütjük, amikor kész az
egyik oldala, fakanállal vágjuk négybe, és fordítsuk meg
a darabokat. Ha a másik oldaluk is megsült, daraboljuk
tovább.
Porcukorral megszórva, baracklekvárral tálaljuk, de
finom almaszósszal, vagy más savanykás lekvárral is.
Jó étvágyú, több gyermekes családoknak érdemes dupla
mennyiséget készíteni!
KEDVES SÜTNI-FŐZNI SZERETŐ VISEGRÁDIAK!
Továbbra is várjuk a recepteket, akár fotókkal kísérve, akár egy hozzá kapcsolódó történettel.
Gyűjtsük össze együtt Visegrád ízeit!

Fotó: Schandl Lóránt
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VIRÁGOSKERT AZ ÉN SZÍVEM!

3

éve költöztünk ide, de a 80-as évek eleje óta sokat
voltam itt, számomra nem volt ismeretlen a város.
Nagyon sok munkával és jelentős költséggel felújítottuk
az ingatlant. A környezeten is változtatni akartam.

rését is, mivel egy hölgy a temetőből visítozva kifogásolta, hogy az utca szemetét nem a saját udvaromba hordom
be, hanem a temetői konténerbe öntöm. Na mondom
már ez is baj, hát akkor nem kell itt sem tüsténkednem.

Nem szerettem az elhanyagolt gazos árokpartot, gondoltam virággal szebb lesz. Lelkesen takarítottam a
parkolót, a temető és az utcai kifolyó környékét, szedtem
a szemetet amit vagy a turisták vagy a gyászolók potyogtattak el.

Állandóan felelősségre vonnak, hogy miért parkolunk
az Újkert utcai kapuink előtt, takarodjunk a Török utcába, semmi közünk ide, mi amott lakunk.(??) Rengeteg
bántást kaptunk és kapunk a mai napig.
Aludtam rá egy pár százat mielőtt íráshoz fogtam volna. Az jutott eszembe, hogy az én (szoktam felsétálni az
utcában) ….így mások testi épsége is veszélyben van,
tehát szeretném ha ez a védőkorlát tovább folytatódna.
Végig az Újkert utcán. Ez a kifejezett kérésem az önkormányzathoz. Nagyon hasznos is lenne mindenkinek,
roppant biztonságos, és a feljelentők is élvezhetnék
áldásos hatását. Ez így lenne korrekt. Egyforma jogokat
élvező, és egyforma kötelességekkel bíró polgárai vagyunk a városnak, akár 70 éve, akár csak 3 éve lakunk
itt. Habár lehet, hogy ez tévedés részemről. Köszönettel fogadnám a tanácsokat, hogy ki hogyan oldaná meg
azt a problémáját, amikor gátolják az ingatlantulajdona
rendszeres karbantartásában, és bekerítették mint a szabadtartású szarvasmarhákat.

Így szocializálódtam az előző lakóhelyemen így kérte,
és elvárta az ottani önkormányzat. Nem is sejtettem,
hogy ebből baj lehet.
Utcabéli kiemelten városvédő ember néhány támogatói
aláírást begyűjtve feljelentett, hogy veszélyeztetem az
árokparti „sitthalmazzal” a testi épségét a gyalogos és az
autós embereknek. Az önkormányzat 2019 nyarán eljárt
ellenem, kétszer is felkerestek, és személyes felszólítást
intéztek hozzám: tüntessem el az egész installációt. Megjegyzem a kövek az Újkert utcai vízvezeték felújításakor
a munkaárokból kerültek elő, arra hordtam földet és
beültettem. Levendula, körömvirág, tárkony, őszirózsa,
tulipán..stb. Kaptunk egy védőkorlátot szintén a feljelentő kérésére, ami egyrészt még jobban leszűkíti az utat,
másrészt nem tudom megközelíteni az épületet például
meszelés céljából. A korlát alatt kellene átmásznom, nem
vagyok egy hatalmas asszonyság, de majdnem beszorultam. Cserébe viszont magas, tehát átlépni sem tudom.
Ezt-azt viszont remekül be lehet ütögetni az éles vasba,
lehet sziszegni és hasonló jókat kívánni annak aki ezt
kitalálta. Ahol hagytak egy kis lejáratot ott van a legmélyebb pontja az ároknak, vagy 5m mély, ott aztán nem
merek lemászni. Be vagyunk zárva.

Számomra egy megoldás jöhet csak szóba: értékesíteni
az ingatlant és tenyerembe kapni a talpamat, aztán
uccu neki…… el innen. Köszönöm a szíves fogadtatást,
köszönöm, hogy egy épület felújításával csinosíthattam a
város arculatát, és őszinte hálával köszönöm a kedvességét
annak a néhány embernek akik valóban barátsággal fogadtak. Szívből kívánom a kritikus és elutasító őslakos
visegrádiaknak, hogy nálunk jobb emberek költözzenek
ide.

A virágoskertből ősszel amit tudtam kimentettem, most
szépen nő a gaz mindenütt. Beszüntettem az utca sep-

Németh Maya
(Török utca 4. Újkert utcai főbejárattal, autóbehajtókkal )
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tölgy, bükk, gyertyán, akác
+36-30-890-87-59
tuzifa2023@gmail.com
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Fotó: Greguss Tamás
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JÁTÉK
Az előző számban megjelent játékban, az emlékművön látható évszámot változtattam meg.
Schandl Lóránt

Fotó: Schandl Lóránt

Ebben a hónapban egy eldugott helyről készült fotót láthatunk.
Aki sokat sétál városunk történelmi nevezetességei környékén, biztosan felismeri, hol készült a kép.
Kangas Kinga

Fotó: Kangas Kinga
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