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Aki nem ismeri a múltat,
nem ítélheti meg a jövőt. 

          (Habsburg Ottó)
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VISEGRÁD VÁROS 2020. ÉVI KITÜNTETETTJEI

Marika néni Visegrádon született, és itt járt általános 
iskolába. Gimnáziumi éveit Budapesten töltötte, 

majd a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben végzett 
felsőfokú óvodapedagógusként. Már gyermekként tudta, 
hogy felnőttként a pedagógus pályát választja. Szakmai 
hitvallása, hogy a gyermeki személyiség kibontakoz-
tatásához elengedhetetlen a feltétel nélküli elfogadás, a 
szereteten alapuló nevelés.  

A visegrádi Fellegvár Óvodában 1989-ben kezdett 
óvodapedagógusként dolgozni, majd 2014. augusztus 
elsejétől az erre vonatkozó pályázat megnyerésével óvo-
davezetői megbízást kapott. Amellett, hogy tevékenysége 
középpontjában a gyermekek álltak, vezetőként nagy 
hangsúlyt fektetett a szülőkkel való kapcsolattartásra, 
együttműködésre. Jó alkalom volt erre például az óvo-
dai karácsonyi vásár, melyre a gyerekekkel, kollégáival 
és a szülőkkel közösen készült. A vásár mindig családi-
as, jó hangulatban telt, Marika néni kreativításával és 
varrástudásával is hozzájárult a sikerhez. Ez a családias, 
bensőséges, nyugodt hangulat jellemezte az óvodai ren-
dezvényeket, a szülőkkel és kollégáival való kapcsolatát. 

Marika néni a precíz, pontos, feladatát mindig igénye-
sen teljesítő óvónők közé tartozik. Minden óvodának el 
kellett készíteni a saját Nevelési Programját, s havi-heti 
és napi lebontásban alkalmazni azt. Marika néni élen 
járt a program megalkotásában, alkalmazásában majd 
a későbbiekben az átdolgozásában is. Mindig fontosnak 
tartotta az önfejlesztést az életen át való tanulást. Kollégái 

közül ő végezte el elsőnek az Erdei Művelődési ház ter-
mészetismereti tanfolyamát, majd a jeles napokon /Föld 
napja, Víz napja, Madarak és fák napja…./ alkalmazta és 
to vábbadta a tanultakat. 

Visegrádiként, a város természeti környezetéből 
adódóan, nem volt kérdés előtte, hogy a gyerekeknek 
a természet szeretetére való nevelése elengedhetetlen, 
és erre kiváló színtér áll rendelkezésre: Visegrád és 
környéke. Így aztán az ovisok föl-föl kerekedtek, hogy a 
fák virágok, rétek barátai legyenek – egy életre.

Bármilyen csoportot vezetett, az életkoruknak megfe-
lelő kirándulásról, programokról gondoskodott. Megis-
merték Visegrád természeti értékeit és történelmi em-
lékeit, Mátyás királyos meséket játszottak az oviból 
elköszönő nagycsoportosokkal. 

Szívügye volt a nemzetiségi feladatok felkarolása, kivi-
telezése, ismeretek átadása és vezetőként is minden 
segítséget megadott a nemzetiségi oktatáshoz.

A mindent felülíró pandémia idején zajló átépítési, és 
felújítási munkák alatt is szervezte, kitalálta az óvoda 
működését, a biztonsági előírások betartását.

A Fellegvár Óvodában 32 éven át nevelte, tanította, 
vigyázta és nem utolsó sorban szerette a gyerekeket. 
Pedagógiai hitvallása, hogy a gyermeki személyiség ki-
bontakoztatásához elengedhetetlen a feltétel nélküli 
elfogadás, a szereteten alapuló nevelés.

Több évtizedes pályafutása, példamutató szakmai és 
emberi hozzáállása méltóvá teszi őt a Niedermüller díjra.

NIEDERMÜLLER JÓZSEF ÉLETMŰDÍJ  – 
GYURIÁN MÁRIA

A Niedermüller József-díj átadása után

Gyurián Mária átveszi a kitüntetést Eöry Dénes polgármestertől
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Kutas Enikő 1989-ben született Visegrádon, Farkas 
József és Farkasné Lődi Emma második gyerme-

keként. Általános iskolai tanulmányait az Áprily Lajos 
Általános Iskolában végezte, majd Esztergom után Bu-
dapesten fejezte be középiskolai tanulmányait. Főiskolai 
és egyetemi évei Egerhez és Budapesthez kötötték, végül 
az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végzett, mint 
óvodapedagógus. 2017-ben kötött házasságot Kutas 
Gáborral, Budapesten nevelik két kisfi úkat.

Enikő gyerekkorától kezdve aktívan részt vett a város 
életében, nehezen találni olyan közösséget, eseményt, 
amely valamilyen módon nem kötődött Enikőhöz, vagy 
Enikő hozzá. A Primavera táncegyüttes aktív tagja volt 
hosszú évekig, továbbá a Szent György Lovagrend itt-
honi és külföldi fellépéseit hol az apródképző oldaláról, 
hol a doboscsapat felől erősítette. Rendszeresen énekelt, 
szavalt, vagy zenélt a város rendezvényein, programjain. 
Tagja volt a Német Kisebbségi Fúvószenekarnak, a ba-
tik szakkörrel kiállításokon vett részt, segítette a Sípálya, 
vagy Canopy pálya munkáját. Kis és nagy feladatokban 
egyaránt feltalálta magát, legyen szó adventi sütemény 
árusításról, betlehemezésről, szemétszedésről, vagy a 
plébánián végzett ministárlásról. Mindezek mellett pedig 
megkérdőjelezhetetlenül fontos szerepe volt abban, hogy 
Visegrádon ma is működik cserkészcsapat. A 823. Má-
tyás király Cserkészcsapat történetében Enikő akkor vál-
lalt komoly vezetői feladatot, amikor félő volt, hogy a csa-
pat megszűnik. Azonban lelkesedésének, lendületének és 
tenni akarásának hála a közösség megtudott maradni, 

sőt most már 10 éves távlatból nézve komoly fejlődésnek, 
növekedésnek indult.  Enikő a csapat korai szakaszában 
kezdte meg a cserkész munkát. Amikor elég idős lett, az 
őrsvezetőképzés elvégzése után vezetőként tevékenyke-
dett tovább. A jelenlegi vezetőségből többen is neki 
köszönhetik magát a cserkészetet, ebbe beletartozik 
számos emlékezetes program, izgalmas, kalandos, vagy 
adott esetbe megható emlékek. Egy közösség újra indítá-
sa hatalmas felelősség és kihívás, Enikő azonban vállalta 
ennek a feladatnak a ráeső részét, amellyel hiteles és nem 
utolsó sorban cserkészies példát szolgáltatott nemcsak a 
csapatnak, de tágabban nézve Visegrádnak is. 

A 823. Mátyás király Cserkészcsapat büszke arra, hogy 
az elmúlt évben alapított Mezei Anna-díjat első alkalom-
mal egy cserkész-csapattársuk, Enikő veheti át!

MEZEI ANNA-DÍJ   – KUTAS ENIKŐ

Fotó: Greguss TamásNyári csendélet

BÚCSÚZÁS

Kedves Tanítványok, Szülők, Támogatók!
2009 szeptemberében először, s ez év szeptemberében 

utoljára köszöntött a csengő a Visegrádi Áprily Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intéz-
ményvezetőjeként. A számos változást, nehézséget és 
örömöt hozó tizenegy év alatt nagyon sok szorgalmas, 
tehetséges és lelkes diákkal valamint kollégával találkoz-
tam, s közösségünk jólétén számtalan jószándékú em-
ber – szülő, családtag, vezető, közösség – munkálkodott. 
Velük lettek biztonságosak hétköznapjaink, emlékeze-
tesek ünnepeink. 

Köszönöm minden kedves gyermek és fi atal, valamen-
nyi támogató felnőtt őszinte mosolyát, buzdítását, s a 
meghitt beszélgetéseket, felszabadult kacagásokat, a 
feledhetetlen emlékeket, az elmélyült együttes tevéke-
nységeket.

Volt tanítványaimnak vágyaik beteljesülését, s valamen-
nyiüknek nyugodt, szelíd, boldog életet kívánok!

Bozóki Marianna 
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Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 
1-jét az Idősek Világnapjává. Azóta hivatalosan is ezen 
a napon köszöntjük az időseket. Különösen fontos, hogy 
szeretetünket, tiszteletünket és megbecsülésünket ne 
csak ilyenkor nyilvánítsuk ki. Egész évben gondoljunk 
szeretettel mindazokra, akik egy hosszú élet munkáját, 
tapasztalatát hordozzák magukban és bölcsességükkel 
irányt mutatnak a fi atalabb generációknak. 

Visegrád Város Önkormányzata nevében köszöntöm 
városunk időskorú polgárait és kívánom, hogy életük 
egészségben, szeretetben teljen!

Eöry Dénes
polgármester

KÖSZÖNTŐ

Visegrádi alkony (részlet) Fotó: Greguss Tamás
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TRIANON EMLÉKMŰ

Trianon századik évfordulójára készülve, a Szent 
György Lovagrend ez év tavaszán felajánlást ka-

pott a németországi Münchenből. Franz Huber úr, a 
Szent György Lovag rend müncheni priorátusának tagja 
egy harangot adományozott Visegrádnak. A COVID-19 
járvány miatt úgy tűnt, hogy idén már nem tudjuk meg-
valósítani az emlékmű elkészítését, hiszen a kerek év-
forduló idején még nagyon komoly korlátozások voltak 
életben. 

Aztán felgyorsultak az események és az önkormány-
zattal az augusztus 20-ai avatási időpontban állapod-
tunk meg. Hatalmas versenyfutás kezdődött, hiszen a 
harangot augusztus 2-án hoztuk el polgármester úrral 
Münchenből. Az a tény, hogy Visegrád egy újabb köz-
téri emlékművel gazdagodott, nagyon sok ember kiváló 
munkájának köszönhető. Közülük mindenképpen kie-
melendő Baracsi Erzsébet tervezői munkája és Zeller Ti-
bor felajánlása, aki a harangláb építését önzetlenül elvál-
lalta. Külön köszönet Mikesy Tamásnak az ünnepség 
lebonyolításáért. 

Az augusztus 20-ai avatáson részt vett és beszédet 
mondott Szabó István a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, 
Eőry Dénes polgármester, valamint a Szent György 
Lovagrend müncheni priorátusának tagjai, a Lovagrend 
magisztrátusa, és sok visegrádi polgár.

Ha egy kicsit megkésve is, de mindenképpen méltó em-
léket állítottunk Trianon századik évfordulóján.

Cseke László
Szent György Lovagrend

A kivilágított Trianon emlékmű
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VÁROSHÁZI MOZAIK

Az elmúlt időszakban két rendkívüli ülést is tartott a 
Képviselő-testület. 

Az augusztus 27-ei ülésen elsőként arról kellett dön-
tenie a városvezetésnek, hogy indulni kíván-e az 
Önkormányzat a Magyar Falu Program részeként 
meghirdetett „Óvodaépület felújítása” és Óvodai sport-
terem, tornaszoba fejlesztése” című pályázatokon? Előbbi 
az 5000 fős és az alatti lélekszámú települések számára 
nyújt lehetőséget új óvodák építésére, meglévő önkor-
mányzati tulajdonban lévő óvodák felújítására, korsze-
rűsítésére, valamint az ezzel kapcsolatos berendezések, 
eszközök beszerzésére. Visegrád esetében már meglévő 
intézményről beszélünk, de a felújításhoz nyújtott állami 
támogatás is óriási segítséget jelentene a Fellegvár Óvo-
da számára. Az „Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesz-
tése” alprogram célja, hogy a pályázatban meghatározott 
intézményi helyiségek korszerűbbé tételével a gyer-
mekek testi és lelki fejlődését támogassa, erősítse. A 
Képviselő-testület mindkét pályázaton való indulást egy-
hangúlag elfogadta, a vázlattervek elkészítésével a Stabil 
Mérnökiroda Kft -t bízta meg. 

Második napirendi pontban felügyelőbizottsági tagok 
megbízásáról tárgyaltak a képviselők a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft . vonatkozásában. Az ülésen született 
döntés alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő cég 
ügyvezetője 2020. december 31-éig Szabados Ákos An-
dor korábbi ügyvezető lesz, a felügyelőbizottsági tagok 
pedig – akiknek díjazás nélküli megbízatása ugyancsak 
ez év végéig szól – Abonyi Géza, Némedy Zoltán és Zeller 
Tibor lesznek. 

Az ülés utolsó napirendi pontjában egy újabb pályá-
zati lehetőséggel kapcsolatban hozott döntést a 
Testület. Az úgynevezett Népi Építészeti Programot a 
magyar kormány hozta létre (1021/2019. (II. 6.) Korm. 
határozat) és annak lebonyolításával a Teleki László Ala-
pítványt bízta meg. A program a műemléki értéket 
képviselő, védelem alatt álló, épített örökség egyedi 
elemeinek veszélyelhárításához, megóvásához, rész-
leges vagy teljes helyreállításához biztosít forrást. 
Az odaítélhető vissza nem térítendő támogatás összege 
kérelmenként minimum 500 ezer, maximum 20 millió 
Ft. A támogatás mértéke önkormányzatok esetében a 
felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a. A támogatá-
si kérelmek elbírálását a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter által felkért bíráló bizottság végzi. A döntés 
meghozatalát követően a kérelmezőt írásban értesítik a 
döntésről. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 
Visegrád, Pázmány Péter utca 3. szám alatt található, 
önkormányzati tulajdonú „Lang-ház” vonatkozásában 
benyújtja a pályázatot. 

Következő, ugyancsak rendkívüli ülésüket szeptember 
11-én tartották a Képviselők. 

A Fellegvár Óvoda építési engedélyének megszer-
zéséhez szükséges az ingatlanon a Szabályozási Terv 
szerinti telekalakítás végrehajtása. Az elkészült válto-
zási vázrajz akkor záradékolható, ha a 73/1-es helyraj-
zi számú beépítetlen terület megnevezésű, Visegrád 
Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingat-
lant a Képviselő-testület közterületté nyilvánítja. Az 
ezzel kapcsolatos döntés az ülés első napirendi pontjában 
megtörtént, a tárgyban az Önkormányzat a földhivatali 
eljárást megindította, a szóban forgó ingatlant pedig for-
galomképtelen törzsvagyonná nyilvánította.

Módosítási javaslat érkezett az Önkormányzathoz a 
Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft -től a hatá-
lyos településrendezési eszközök vonatkozásában. 
A cég emellett egy telepítési tanulmánytervet is 
elküldött a Visegrád, 1813 helyrajzi számú ingatlanról. 

Az anyagban a „Visegrád Lepence Fürdő” projekt kon-
cepcióterv alapján történő megvalósíthatósága szerepel. 
Ahhoz, hogy a fejlesztés elkezdődhessen, szükség volt a 
Képviselő-testület olyan irányú döntésére, hogy az érin-
tett ingatlan területét kiemelt fejlesztési területté nyil-
vánítja, a településrendezési eszközök módosításának 
elkészítésével pedig Kálmán Kinga településrendezőt bíz-
za meg. Az Épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 30/A §-a alap-
ján „a települési önkormányzat egyes településfejlesztési 
célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet 
az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni 
szándékozóval.” A jelen ügyre vonatkozó településren-
dezési szerződés előkészítése folyamatban van, annak 
jóváhagyása ugyancsak a Képviselő-testület feladata lesz.

TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL
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Ez év áprilisában jelent meg a Magyar Falu Program 
keretében a „Közterület karbantartását szolgáló eszköz-
beszerzés” című pályázati kiírás, melynek célja az 5000 fő, 
és az alatti, állandó lakosságszámú települések számára 
a belterületi közterületek rendezettségének támogatása, 
feltételeinek javítása, megfelelő eszközállomány biztosítá-
sa. A program esélyt ad az önkormányzatok számára az 
alapvető közfeladatok ellátása céljából a belterületi köz-
terület fenntartását biztosító eszközök beszerzésére. Az 
Önkormányzat első körben igényfelmérést végzett a 
Városgazdálkodási Csoport és a Városi Sportcentrum 
vonatkozásában, hogy hol, mire lenne szükség? Miután 
ez lezajlott, a Képviselő-testület – a beérkezett igények 

alapján – úgy döntött, hogy az alábbi eszközökre adja 
be a pályázatot: elektromos kisteherautó, gyepszellőztető, 
rotációs kapa, sövényvágó, motoros háti permetező, mo-
toros kasza, a meglévő munkagéphez sószóró adapter.

Mivel a pályázat 100%-ban megfelelt az értékelési szem-
pontoknak, így az Önkormányzat a teljes igényelt össze-
get, azaz 8.248.650 Ft-ot nyert el támogatásként. A bővebb 
eszközállomány a Városgazdálkodási Csoport és a fők-
ertész munkáját is hatékonyabbá teszi, a visegrádiak és 
az idelátogatók pedig az egyre rendezettebb közterületek 
mellett, megújuló zöldfelületekkel is találkozhatnak.

NYERTES PÁLYÁZATNAK ÖRÜLHETÜNK

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a háztartásokban keletkezett veszélyes és elektronikai hulladék összegyűjtését 
2020. október 17-én, szombaton végezzük. Kérjük, hogy a hulladékot reggel 8:00 és délután 13:00 óra között szívesked-
jenek a Városgazdálkodási Csoport telephelyére („GAMESZ-udvar”, Visegrád, Nagy Lajos u. 5.) szállítani, ahol munkatár-
saink átveszik az összegyűjtött hulladékot. 

Veszélyes hulladék: festék, hígító, oldószerek, és ezek tároló edényei, motorolaj, fűtőolaj, sütőolaj, stb.

Elektronikai hulladék: háztartási kis- és nagygépek, távközlési berendezések, szórakoztató elektronikai cikkek, elektro-
mos barkácsgépek, világítótestek, akkumulátorok, elemek, stb.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ugyanebben az időpontban – 2020. október 17-én 8:00 – 13:00 óra között – a fent megjelölt 
címen autógumit is átveszünk 150 Ft/darab áron.

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

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel a veszélyes hulladék leadása során a maszk és gumikesztyű viselése 
kötelező! 

ÉRTESÍTÉS LAKOSSÁGI, VESZÉLYES 
ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉSÉRÓL

A rovatot írta és összeállította:
Grósz Gábor, 

kommunikációs referens,
Visegrád Város Önkormányzata
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DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN

25 évvel ezelőtt, 1995 augusztus 28-án, a ba-
jorországi Obergünzburgban a két település ak-

kor hivatalban lévő polgármesterei, Herbert Schmid és 
Hadházy Sándor aláírták a testvérvá-rosi szerződést.

A városok közt már 1989 óta fennállt kapcsolat, az 
obergünzburgi Grund-und Ha-uptschule és a visegrá-
di Áprily Lajos Általános iskola közti diákcsere révén. 
Verena Wulf ta-nárnő lelkesen szervezte német részről 
a programokat, 1998-ig. Az ő nyugdíjba vonulása után, 
sajnos minden kísérlet kudarcba fulladt, amit a diákcsere 
program folytatására tettünk. 

Más területeken sikeres volt az együttműködés, 
és sokunk számára maradandó élmé-nyeket, tartós 
barátságokat hozott az eltelt 25 év.

Ha a szerződés célkitűzéseit nézzük, - mint: egymás 
kultúrájának, történelmének megismerése; kapcsolatok 
kialakítása egyesületek, magánszemélyek, szervezetek 
közt; együttműködés a hagyományápolás, a gazdaság és 
idegenforgalom területén -bőven találunk példát a közös 
pro-jektekre. 

Az ezekkel kapcsolatos feladatokat, szervezést, 
Obergünzburgban a Német-Magyar Baráti Társaság/ 

Deutsch-Ungarischer Partnerschaft sverein/, míg Viseg-
rádon a Német Nemze-tiségi Önkormányzat vállalta 
fel. Rendszeresek voltak a kölcsönös látogatások, eleinte 
évente, később két évenként utaztunk. Törekedtünk arra, 
hogy különböző érdeklődésű csoportok ta-lálkozzanak, 
így többek közt iskolai táborozók, labdarúgó fi atalok, a 
nemzetiségi zenekar tag-jai jutottak el Bajorországba. 
Kiállítások, koncertek, gasztronómiai hét rendezésével 
igyekez-tünk közelebb kerülni egymás kultúrájához.

Külsőségekkel is jelezzük a városainkba látogatóknak, 
hogy partnervárosok vagyunk, 1996 óta a két város 
címerével díszített kétnyelvű tábla köszönt mindenkit 
a települések hatá-rán. Az eltelt negyed évszázad alatt 
minkét város jubileumi ünnepségein kiemelt szerepet 
ka-pott a partnerváros küldöttsége, 2007-ben Obergünz-
burgban, 2009-ben Visegrádon. 2000-ben közel 100 
német vendég volt jelen a várossá avatási ünnepségen.

Idén német barátaink látogatása volt soron, amit sajnos 
a járványhelyzet miatt elhalasz-tottunk. Reméljük, jövőre 
találkozhatunk velük!

Schmidt Anna

25 ÉVES AZ OBERGÜNZBURG – VISEGRÁD TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT

ÚJ HANGSZEREKET KAPOTT A NEMZETISÉGI FÚVÓSZENEKAR

Nemzetiségi önkormányzatunk új saxofont és tubát  vásárolt fúvószenekarunk részére. A boldog 'tulajdonosok' Barabás 
Gábor és Szebeni Imre, a zenekarvezető Ott Rezső és Szigeti János társaságában a hangszerek első  zenekari  próbáján.
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HISTÓRIA

LAKOSSÁG, MEGÉLHETÉS

A mintegy 1.500 lelket számláló község lakosságának 
legnagyobb része helyben dolgozott, részben saját föld-
jén, részben mint erdei munkás, részben mint ipari 
munkás.

Eljárni dolgozni viszonylag kevesen mentek. Úgy tu-
dom, ezeknek többsége kőműves volt, akiknek egy 
része az épitőipar téli szünete alatt a Palotaújfalui Dozzi 
szalámigyárba járt el csontozni.

Sík szántóföldje a községnek kevés volt, de volt jelentős 
mennyiségben a hegyen rét és legelő, ez indokolta a 
jelentős marhaállományt. Az úrbéres legelőre kihajtott 
csorda állománya elérte olykor a 100 darabot is. De alig 
lehetett nap közben úgy kimenni a Fő utcára, hogy egy 
két ökrös szekeret ne láttunk volna. Akkoriban nem 
jelentett problémát, hogy mi történjék a gyümölcsös 
kertekben lévő fűvel, mert az állattartók megvették az 
egész év fű termését. Lekaszálták, elvitték. A szőlőket, 
gyümölcsösöket gondozták, a nyaralók kertjeiben lévő 
gyümölcsöt megvásárolták. Több gyümölcsös kofa volt 
a községben, kik vagy az egész kert termését vették meg 
egyre-másra , vagy (utólag) súlyban számolták el az elvitt 
gyümölcsöt. Hozták egymásba dugva a kosarakat, azt 
megtöltötték gyümölccsel és levarrták zsákvászonnal. 
Este jött a kézi, vagy lovaskocsi és vitte a gyümölcsöt a 
hajóállomáshoz. A gyümölcsöt berakták az esti órákban 
induló úgynevezett kofahajóba, és a kofa vitte be áruját 
Budapestre, a vásárcsarnokba. A gyümölcsszállító ko csik 
puha rugózású, táblás kocsik voltak. A kofa vigyázott 

arra, hogy az áruja jó állapotban érkezzék a vásárcsar-
nokba.

A napszámba járók egy része fakitermelésben dolgozott 
az erdészetnél, másik része a kőbányában. Legtovább a 
Kondor és Feledi cég kőbányája dolgozott. A hegyoldal-
ban lévő bányából a követ iparvasúti lórékon (1) szállítot-
ták le, vagy közvetlenül az uszályokba, vagy a kőtörőbe. 
Ez a jelenlegi erdészeti üzem területén állt, fa épület 
volt. A többi kőbánya vagy nem, vagy alig üzemelt. Arra 
még emlékszem, hogy a szigetcsúccsal szemben lévő 
kőbányánál még időnként rakodott uszály, de a Roth féle 
bányában /a gázcsere telep mellett/ már én nem láttam 
dolgozni. Egyébként a Roth féle bánya nagybátyám tulaj-
dona volt. Úgy tudom, hogy akkor vásárolta meg, amikor 
mint városi tanácsos Temesvárott nyugdíjba ment.  A Fő 
utca 24 sz. ház is az övé volt. Ez valaha egy egyenes ház 
volt, ő bontatta le az utcára néző részt és építtette azt a 
régi épület mellé, így képezve ki egy utcára néző és egy 
nyugati fekvésű veranda lehetőségét.

A házak eléggé nagyok voltak. Majd minden nagyobb 
házban volt olyan rész, amit a tulajdonosok nem 
használtak, hanem nyári lakásnak adtak ki. A lakás 
keresők húsvét táján kezdtek jönni és májusra már 
nagyobbára nem lehetett üres nyári lakást találni.

Naponta kihajtották a csordát, a kondát és a kecske-
csordát. Ilyenkor a falu érintett része porfelhőben úszott.

1 lóré: vasúti kocsi
Közreadta:

Kangas Kinga

SZANDTNER EGON VISSZAEMLÉKEZÉSEI A RÉGI  IDŐK VISEGRÁDJÁRA
(LEJEGYEZTE 1978-79-BEN)

Bikafürdetés, 1938. Forrás: Fortepan Legelők a Duna-parton, 1958. Forrás: Fortepan
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JOZEF VIKTORIN VISEGRÁDRÓL

Visegrád (Vyšehrad) városkában, mely a Pilisszent-
lászlón eredő Apátkúti-patak völgyében terül el, a 

helyi temetőben nyugszik Jozef Viktorin. A Nagyszom-
bat melletti Zavar falucska szülötte 1852-től katolikus lel-
kipásztorként szolgált Óbudán, Budán és nyolc esztendőn 
keresztül épp itt, Visegrádon. Az iskolaépítés, a Kálvária 
és a Fellegvár közötti ösvény megvalósítása az ő érdeme. 
Éppen ő volt az, aki Zách Klára gyötrelmeinek emlékére a 
vár alatti sziklás hegygerincen feszületet állíttatott. Min-
dent megtett a hírneves történelmi emlékek, az Alsóvár, 
a Fellegvár és a Királyi palota feltárása és megmentése 
érdekében. Manapság úgy mondják, hogy nemcsak 
Visegrád, de egész Magyarország idegenforgalmának fej-
lesztését indította el. A magyarok a mai napig tisztelettel 
emlegetik a nevét. Jozef Viktorin személye a szlovákok 
számára is sokat jelent. A szlovák nemzeti élet kiváló szer-
vezője volt a XIX. század közepén. Felépíttette a költő Ján 
Hollý emlékművét. A szlovák irodalom olyan nagyságai-
nak írásait adta ki, mint Ján Hollý, Andrej Sládkovič, Jonáš 
Záborský. Teret adott az irodalmi művek kiadásának, 
ezen belül a szerkesztett évkönyveknek, Concordia és 
Hárs néven három évfolyam látott napvilágot. Megírta és 
kiadta a szlovák nyelvtan című művét. A Szlovák anyács-
ka és a Szent Adalbert katolikus egylet megalapításának 
kezdeményezője. Egyértelműen fontos személyiség volt 
a magyarok és a szlovákok számára. A Budapest VIII. 
kerületi szlovákok több mint tíz esztendeje emléktáblát 
helyeztek el az iskola épületének falán. Ettől az időpont-
tól kezdve Viktorin halálának évfordulójára rendszeresen 
emléktalálkozót szerveznek a lelkipásztor tevékenysége 
által fémjelzett helyeken, Visegrádon. Értékeljük a Cor-
vin Mátyás nevét viselő helyi múzeum együttműködését 
is. Az ebben az évben megrendezett találkozó, tekintettel 
az iskola területén zajló felújításra, Jozef Viktorin sírem-
lékénél került megrendezésre. A nyolc budapesti szlovák 
Önkormányzat, a Szlovák Intézet és a helyi önkormány-
zat és múzeum által elhelyezett koszorúk és csokrok 
közül most nem hiányzott a pilisiek megemlékezése. 
A pilisiek alatt értjük a pilisszentlászlói Franyó Rudolfot és 
Jozef Schwarz családját, aki szívesen tartja magát válasz-

tott pilisinek. Mindez nem volt véletlen. Franyó Rudolff al 
rendszeresen érdeklődünk Jozef Viktorin életével kap-
csolatosan, és ott voltunk a lelkipásztor születésének 190. 
évfordulóján szervezett szemináriumon. Már készülünk 
a 2022. évi rendezvényre, amikor születésének 200. év-
fordulója következik. 

Az írás szlovák nyelven Jozef Schwarz tollából jelent 
meg, magyarra fordította: 

Papanek László
okl. mérnök, címzetes egyetemi docens

Koszorúzás a visegrádi temetőben

HOGYAN KÉSZÜL EL EGY USZÁLY ÉS EGY HAJÓ

Legelőször is a hajó bejön a dokkba. Meg kell csinálni 
a hajó sóját, 3 szánkó alá lesz csúsztatva a hajó alá és 

kötelekkel meg kell rögzíteni. Mikor ez megvan, akkor 3 
csörlő húzza, amit kézi erővel kell körbe-körbe tekerni. 
Amikor már kint van a parton, alá kell dúcolni 1 méter 
magasra úgy, hogy alá lehessen menni. Le kell bontani 
a fenék- és oldallemezeket, orr- és fartőkét. Igen nehéz 

fi zikai munka, be kell vágni azt a rengeteg szegecset. Le 
kell tisztítani a hajó bordáit, van, amikor újat kell besze-
relni, új lemezeket kell felszerelni. 5-6 mm lemezekkel az 
orr- és fartőkét még erősebbel kell, mert ez a két lemez 
van legjobban kitéve a hajó és a víz rombolásának. Utá-
na már csak fel kell szerelni a lemezeket, összecsavarozni 
és jöhetnek a szegecselők. 2 szegecselő van, 1 rátartó, 1 
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szegecsmelegítő és egy, aki a meleg szegecseket viszi a 
lyuk ba. A meleg szegecseket el kell kalapálni laposra, ami 
igen nehéz és fárasztó munka volt.

Név szerint: Fritz István, Balog János, Scheili Mariska 
néni, Grósz Margit, Szedlacsek Antal.

Amikor mindez kész, akkor jön egy vízpróba, ahol 
szivárgás van, azt megjelölik és kijavítják. Ha ez mind 
megvan, akkor jönnek a festők. Két réteg erős mínium-
mal festik be, utána meg fekete festéssel látják el. Igen ko-
moly festőbrigád volt. 

Pankovics Károly, István, Grósz lányok, Pereszlényi 
Sándor, Filip Alfréd és Flekkenstein Jakab.

Kezdődik a hajó vízre eresztése, szintén alá kerül a 3 
sója szánkó, alá lesz dúcolva, összekötve 3 emelő hévérrel 
megtolják és a hajó lassan csúszik le a vízre. Mi kidol-
gozók ujjongva örültünk és tapsoltunk a sikerért, amit 
ezen a napon dolgoztunk.

Ez csak egy kis epizód volt, egy hajó javításáról, mert 
még több kihívást kaptunk a megrendelőtől.

Itt szeretnék még felidézni egy dolgot. A Kisipari Szö-
vetkezet mindössze egy évig működött. Ezen év alatt 
MESZHART (volt MEFTER ) Szövetkezet, Fóka, ÁVH, 
Fővárosi Csatorna Művek, Vidámpark részére külön-
féle munkákat végeztünk. Kiemelkedően nagy munka a 
Fóka, vagyis kavicskotró hajó általános nagy javítása és 

átalakítása volt. Az államosítás napján már parton állt ki-
húzva a hajó. Az államosítás maga teljesen váratlanul ért 
minket. Nyugodtan dolgoztunk abban a hiszemben, hogy 
az akkor érvényes rendelkezés szerint a Kisipari Szövet-
kezetet nem fogják államosítani. Meg kell mondani, hogy 
a bizottság úgy bánt velünk, de leginkább a vezetőnk-
kel, mint valami gonosztevővel. Első ténykedésükként 
elkobozták azt az 50.000.- Ft-ot, amit az előző napon 
vettünk föl a banktól, és másnap lett volna kiosztva a 
szö vetkezeti tagoknak. Ők ezért keservesen megdolgoz-
tak. A jogos keretük lett volna, mivel addig csak szerény 
előleget kapott mindenki az év végi elszámolásig.

Az előző számban sajnos kimaradt személyek névsorát 
szeretném pótolni:

Balog János, Jakab Lajos, Palkovics Károly, Schült Ist-
ván, Szandtner Egon, Krizsán József, Szedlacsek Antal, 
Dudás István, Garami Károly, Karvaly Gyula, Szacelot-
ti György, Schandl Anna, Hübler Rudolf, Vogel Károly, 
Kulcsár Ernő, Maskál Gyula, Friedrich József, Schandl 
Lipót, Vogel Szigfrid, Schubauer József, Tóth Ferenc, 
Gazdag Lajos és neje, Szinay István.

Elnézést kérek azoktól, akiket nem említettem.

id. Szinay István
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Mai ésszel szinte elképzelhetetlen, hogy mennyi üzlet 
volt és mesterember élt és dolgozott Visegrádon 

a múlt század közepén. Álljon itt bizonyságul egy felso-
rolás, ahogy én visszaemlékszem arra az időre:

Kocsma- és vendégfogadó tulajdonosok: Neiser Fer-
dinánd, Papp Ferenc, Papp József, Fröhlich József, Fe-
hér István, Scheili József, Kiss Balázs, Nádler Mihály, 
Friedrich Istvánné, Bergmann István, Meszárek Imre, 
Niedermüller Béla

Vegyesüzlet-tulajdonosok: Birkl József, Schubauer 
Géza, Okári Gyula, Friedrich Flórián, Schubauer Ferenc, 
Gerstmayer István, Kiss Lőrinc, Garami János, Hoff mann 
Emil, Nóta Elza, Hasenberg Gyula, Zeller Ignác

Hentes üzletek: Holdampf János, Gerstmayer József, 
Scheili Lénárd, Zöld József, Meszárek György

Trafi kosok: Szinay György, Lovas Kovács Ferenc

Úri szabók: Simon Jenő, id. Grósz Ferenc, ifj . Grósz Fe-
renc, Rudolf Ferenc, Less lányok, Holdampf lányok

Cipészek, suszterok: Lévai Ernő, Delecasse Mihály, Schu-
bauer József, Helm Mihály, Kiss Ferenc, Szedlacsek István, 
Afra György, Schüszterl Mihály, Szacelotti György, Ker-
nyik András, Zeller József, Zeller András, Schandl Hubert

Borbélyok: Mangai Ignác, Pécs József, Neiser János, Kiss 
Antal, Zeller Jakab

Ácsok: Scheili József, Delecasse Mihály, Zeller Péter, 
Zeller Ádám, Zeller András, Zeller József, Scheili János, 
Friedrich Ferenc, Farkas József, Hübler Albert

Bádogosok: Hoff mann Ernő, Zeller Gyula, Rabauch 
József (Rabanek)

Lakatosok: Hasenberg Pál, Heim György, Tischler József

Kovácsok: Scheili Albert, Buhovin János, id. Gercsák 
Ferenc, ifj . Gercsák Ferenc, Scheili János

Kádárok: Mayer István, Fröhlich János 

Faesztergályosok: Wolnof Ferenc, Helm Mihály, Gerst-
mayer Mihály, Gerstmayer Ferenc, Mayer Mihály

Villanyszerelők: Kulcsár János, Kincses Tibor, Fábián 
Zoltán

Asztalosok: Schült István, Schült József, Sipos József

Szódakészítő: Neiser János

A kőműveseket nem is említem, mert igen sok kőműves 
dolgozott akkoriban Visegrádon, mindre nem tudnék 
visszaemlékezni, és senkit nem szeretnék kihagyni.

id. Szinay István

KOCSMÁK, ÜZLETEK ÉS MESTEREK

A Riegler Papírgyár hirdetése, 1903.
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GYEREKKUCKÓ

Die Corona-Pandemie beschäft igt uns nun schon seit 
Monaten.  Die Krankheit COVID-19 verbreitet sich auf 
der ganzen Welt. Auch die ungarische Bevölkerung ist 
von dem Virus betroff en.  COVID-19 verbreitet sich sch-
nell. Trotzdem kann man eine Invektion vorbeugen und 
sich selbst und seine Mitmenschen schützen. 

In der Schule beschäft igen wir uns jeden Tag mit diesem 
Th ema. An unseren Containerwänden hängen Bilder,  
die uns zeigen,  was wir tun können, um die Verbreitung 
zu verhindern. 

Denke an die AHA-Regeln!

A- Abstand: Ich halte  Abstand zu  Kindern und Lehrern!

H- Hygiene: Ich denke an die Hygieneregeln!

A- Alltagsmaske: Ich trage meine  Alltagsmaske!

Für uns Alle,  gegen Corona:

Maske richtig  tragen! Nase und Mund verdecken! 

Schütze Dich und deine Mitmenschen!!!

Izsákné Illés Gabriella

COVID-19, 2020

Zsitvay-kilátó                                                         Fotó: Greguss Tamás
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SCHULSTART!!!/ SULISTART!!!

Amikor ezen sorok íródnak, még csak 9.napja 
koptatjuk iskolánk padjait. Végre! Végre, hiszen 

ebben az évben nagyon sokáig nem találkozhattunk. 
Hiányzott már a gyerekeknek egymás társasága. 
Nekünk, peda gógusoknak pedig hiányzott már az a 
jól megszokott személyes kontaktus,  melynek során a 
gyerekeknek átadhatjuk az új ismereteket. 

Nem tétlenkedtünk, belevetettük magunkat a szorgal-
mas munkába. Pár nap alatt remek munkák kerültek ki 
a gyerekek kezei alól, díszítettük a konténerek falait. 
Mivel sajnos a járványügyi helyzetek miatt, a szülők 
nem térhetnek be hozzánk, fogadják tőlünk szeretet-
tel ezt  a kis képes összefoglalót, bepillantást engedve 
termeinkbe!

Izsákné Illés Gabiella
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EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)

A hazai, 1740-1780-es évek barokk kori festészetünk 
művelői zömében osztrák, többnyire a bécsi Kép-

zőművészeti Akadémia mesterei voltak. E korszak kie-
melkedő alkotói közül feltétlenül meg kell említenünk 
Paul Troger, Josef Ignacz Mildorfer, Franz Sigrist, Jo-
hann Lucas Kracker, Franz Anton Maulbertsch, Franz 
Anton és Franz Xaver Karl Palko mesterek nevét, akik 
munkásságukkal és fennmaradt műveik elemzésével a 
művészettörténeti kutatás az elmúlt évtizedekben be-
hatóan foglalkozott. A 18. század második felében a kva-
litásos bécsi akadémiai festők közé tartozott Johann Josef 
Hauzinger (1728-1786) is, akinek magyarországi tevé-
kenységét kiváló művészettörténészünk, Garas Klára egy 
1991-ben megjelent tanulmányában írta meg. Összegyűj-
tötte és ebben a cikkben leírta a bécsi mester fennmaradt 
és elpusztult alkotásait is. 

Josef Hauzinger, aki a bécsi udvari körök kitüntetett és a 
18. század második felének sokat foglalkoztatott mestere 
volt, tanulmányait 1741-ben a bécsi akadémián kezdte. 
Tanulmányai befejezése után mestere, Paul Troger (1698-
1762) mellett segédként kezdett dolgozni. Előbb a brixeni 
székesegyház (1749), majd a salzburgi Szent Sebestyén 
templom freskóinak elkészítése volt közös munkájuk. 
Első önálló munkái a brixeni plébániatemplom (1757), 
a bécsi Maria Hilf (1759-1760) és a dreieicheni templom 
mennyezetképei (1760) voltak. 

Hauzingert 1761-ben udvari kamarai festővé nevezték 
ki. Ezt követően a kamara megbízásából számos freskót 
és oltárképet festett Magyarországon. Sajnos műveinek 
jelentős része az idők során elpusztult vagy elveszett. 
Elpusztult a pozsonyi várkápolna 1763-ban készült fres-
kója, és hasonló sorsra jutott a nagyszombati egyetem 
nagytermének 1771-ben festett mennyezetképe is.

Grassalkovich Antal 1748-ban Mária Terézia 
királynőtől engedélyt kapott az új Budavári Királyi Palota 
megépítésére. A következő évben megkezdett építkezések 
1768-1769-ben fejeződtek be a palota északi tömbjének 
nyugati szárnyában kialakított Szent Zsigmond-kápolna 
felszentelésével. A kápolna freskó díszeinek Mária Teré-
zia megbízásából Hauzinger kapott felkérést. 

Franz Anton Hillebrandt (1719-1797) építész tervei 
a lapján 1778-ban elkészült a kívül nyolcszögű, belül ová-
lis alaprajzú Szent Jobb-kápolna, amely az északi szárny 
belső udvarának északnyugati sarkában épült fel, és köz-

vetlenül kapcsolódott a palotakápolnához. Az új kápol-
na mennyezetképeinek elkészítésére Hauzinger kapott 
megbízást. Sajnos Hauzinger budai falképei közül előbb 
egy 19. század végi átalakítás miatt a Szent Jobb-kápolna 
freskói pusztultak el. A háborús sérülésekre hivatkozva 
az amúgy még megmenthető Szent Zsigmond-kápolnát 
1961-ben lebontották, így az ott lévő freskók is megsem-
misültek. 

A Szent Zsigmond-kápolna nagyméretű főoltárképét 
is, amelyen egy korabeli dokumentum szerint „Krisztus 
a kereszten Máriával, Magdolnával és Ev. Szent János-
sal” látható, 1766-ban Hauzinger festette. A várkápolna 
Szent Zsigmond titulusát 1910-ben Szent István király-
ra változtatták. A Hauzinger-féle főoltárképet 1931-ben 
lecserélték. Helyére Roskovics Ignác és Spányik Kor-
nél Szent Istvánt ábrázoló főoltárképe került. Az előző 
oltárképet díszkeret nélkül a királyi palota régi trónter-
mének egyik sarkában állították ki. 

KI VOLT VALÓJÁBAN A VISEGRÁDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIATEMPLOM 
FŐOLTÁRKÉPÉNEK ALKOTÓJA?

Visegrád, főoltárkép, 1766.

Cikk folytatása a 18. oldalon.
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Október 1. csütörtök, 18:00
GREENLAND – AZ UTOLSÓ MENEDÉK
szinkronizált, amerikai thriller, 119’, 2020 

Morena Baccarin, Scott Glenn
Egy óriási üstökös közelít a Föld felé. A totális káosz közepet-
te John Garrity is menekülésre kényszerül családjával. Az 
apokaliptikus katasztrófa árnyékában bármire képes, hogy 
eljuttassa szeretteit a Föld utolsó, védelmet nyújtó menedékére. 
Október 2. péntek, 17:00
ÓRIÁSLÁB – CSALÁDI BEVETÉS
szinkronizált, belga-francia családi animációs film, 89’, 2020 

Degruson, Ben Stassen
Óriásláb ként éli boldogan életét család-
jával. Amikor tudomására jut, hogy az egyik természetvédelmi 

, ám titokzatos 
körülmé . Most ismét szuperképességekkel 
rendel és barátaikon a sor, egy veszélyekkel teli beve-
tésen mentsék meg Óriáslábat és a rezervátum lakóit. 
Október 2. péntek, 19:15

szinkronizált, amerikai vígjáték, 98’, 2020 

Niro, Uma Thurman, Oakes Fegley
Ed, családja unszolására beköltözik a lányáékhoz, ezzel akarat-
lanul is kitúrva unokáját, Petert a szobájából. A padlásra szám-

és visszaszerzi azt, ami az övé. Amire Peter nem számít, hogy 

Október 3. szombat, 15:00
ÓRIÁSLÁB – CSALÁDI BEVETÉS
szinkronizált, belga-francia családi animációs film, 89’, 2020 

Október 3. szombat, 17:00
NAGYPAPA 
szinkronizált, amerikai vígjáték, 98’, 2020 

Október 3. szombat, 19:15
GREENLAND – AZ UTOLSÓ MENEDÉK
szinkronizált, amerikai thriller, 119’, 2020 

Október 8. csütörtök, 18:00
VAN GOGH AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG KAPUJÁBAN
feliratos, svájci-amerikai-angol életrajzi dráma, 111’, 2018 

foe, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen
Van Gogh életének fontos éveit töltötte a franciaországi Arles 
és Auvers-sur-Oise városokban, amelyek színei, mi

nek mindennapjait, állandó küzdelmét démonaival és a zsenia-
litást, amely máig visszaköszön a halhatatlan festményeken. 
Október 9. péntek, 17:00
FELKÉSZÜLÉS MEGHATÁROZATLAN IDEIG 
TARTÓ EGYÜTTLÉTRE
magyar romantikus dráma, 95’, 2020

Márta, a negyvenes idegsebész szerelmes lesz. Amerikai karri-
erjét hátrahagyva visszatér Budapestre, hogy új életet kezdjen 
a férfival. Ám hiába vár a Szabadság-
férfi nem jelenik meg a randevún. a keresésére indul, de 
amikor rátalál, a férfi
Október 9. péntek, 19:15
BECSÜLETES TOLVAJ
szinkronizált, amerikai akciófilm, 92’, 2020 

Egy bankrabló rátalál élete szerelmére, ezért úgy dönt, hogy jó 
útra tér. Ám a helyzet bonyolódik, amikor egy korrupt FBI 
ügynöknek akarja feladni magát: most már nemcsak a nevét 
kell tisztáznia, de a saját és szerelme élete is veszélybe kerül. 
Október 10. szombat, 15:00
YAKARI – A MOZIFILM
szinkronizált, belga-francia-német animációs film, 82’, 2020 

Yakari, a kis sziú indián törzse a bölénycsordák nyomát követi. 
A fiú saját útját járja lovával, Kismennydörgéssel. Útja során 
találkozik a Nagysassal, aki egy varázslatos tollal és egy rend-
kívüli képességgel ajándékozza meg: érti az állatok nyelvét. 
Yakari és lova hosszú utat járnak be Amerika lélegzetelállító, 

Október 10. szombat, 17:00
FELKÉSZÜLÉS MEGHATÁROZATLAN IDEIG 
TARTÓ EGYÜTTLÉTRE
magyar romantikus dráma, 95’, 2020
Október 10. szombat, 19:15
BECSÜLETES TOLVAJ
szinkronizált, amerikai akciófilm, 92’, 2020 

Október 15. csütörtök, 18:00
PESTI BALHÉ
magyar akció-vígjáték, 107’, 2020

Simon, Elek Ferenc, Petrik Andrea
Gyerekkorukban elválaszthatatlanok voltak, csak kissé ros--
szak. g, de nem túl boldog, ma 
is mind ugyanolyan tréfacsinálók. Amikor egyiküknek az az 
ötlete támad, hogy egy fura festményét lopják be -

is sikerül rábeszélni az esze .
Október 16. péntek, 17:00 
VAN GOGH AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG KAPUJÁBAN
feliratos, svájci-amerikai-angol életrajzi dráma, 111’, 2018 
Október 16. péntek, 19:15
PALM SPRINGS
szinkronizált, amerikai romantikus vígjáték, 90’, 2020 

J.K. Simmons
Nyles napról-
ra,

-ra hajt, és
tött tapasztalatait kihasználva gyorsan egyenesbe is kerül. 
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Október 17. szombat, 15:00
YAKARI – A MOZIFILM
szinkronizált, belga-francia-német animációs film, 82’, 2020 

Október 17. szombat, 17:00
HAB
magyar romantikus vígjáték , 89’, 2020 

Mátray László
Dóra mindent imád, ami a foglalkozásával kapcsolatos, tész-
ták, habok között tölti a napjait, és mindezt egy cuki kis bol-
tocskában kínálja az édesszájúaknak. A süti-mennyország

ha nem szerez hirtelen nagyon 
sok pénzt. Dóra kikever egy ravasz tervet: benevez egy családi 

vállal-

Október 17. szombat, 19:15
PESTI BALHÉ
magyar akció-vígjáték, 107’, 2020

Október 21. szerda, 18:00

meg: a kortárs 

megkínzott testének és viharos kapcsolatainak foglya volt. A 
filmben saját szavait idézzük fel levelei, naplója és vallomásai 
alapján. Az eredeti dokumentumokat a Frida Kahlo életesemé-

tik.
Október 22. csütörtök, 18:00
BESTIÁDA
feliratos, francia-német krimi-dráma, thriller, 116’, 2019 

A kocsijára egy eldugott kis falu 
határában találnak rá , öt idegen 
kerül a látótérbe. Mindegyiknek megvan a maga sötét titka, ám 
szemtanú nincs, leszámítva az állatokat. A kontinenseken át-

fókuszában olyan szeretetéhes, ám 
boldogtalan figurák állnak, akik képesek bármeddig elmenni, 
bármilyen megaláztatást elviselni, hogy viszont
Október 23. péntek, 19:15
A NÉMA FORRADALOM
szinkronizált, német történelmi film, 111’, 2018

kelet-német diák
Nyugat-Berlinbe látogat, ahol független tudósításokkal talál-

, majd hazatérve illegális 
rádióadásokból igyekeznek tájékozódni. Amikor bemondják a 
téves hírt, hogy Puskás áldozatul esett a szovjet intervenció-
nak, úgy döntenek, hogy az egyik órán egy perc néma csönd-
del adóznak a mártíroknak. A botrány egyre magasabbra jut, 
hamarosan maga az oktatási miniszter is a helyszínre utazik.
Október 24. szombat, 15:00

szinkronizált, ausztrál animációs film, 96’, 2020 

Freddy minden vágya, hogy 

Ám az átalakulás ceremónián valami balul sül el és a fiúból a 
világ legcukibb uszkárja lesz. Holdkeltéig be kell bizonyítania, 

Október 24. szombat, 17:00
AZ ELFELEDETT HERCEG
szinkronizált, francia-belga vígjáték, családi film, 101’, 2020 

Djibi pedáns apaként egyedül neveli kislányát, Sofiat. Az esték 
elmaradhatatlan rítusa a fantasztikus mesék világa, ahol csodás
kalandok válnak valóra, a sármos herceg szerepében pedig 
maga

l, és inkább a fiúkkal ismerkedik. Ahogy az 
apa a mesék világában is távolabb kerül lányától, úgy a való 

maradjon lánya életében. 
Október 24. szombat, 19:15

szinkronizált, német vígjáték, dráma, 95’, 2018 

Marleen még mindig otthon lakik, és nem igazán foglalkozik a 
állandóan nyaggatják a kérdéseikkel, és ha ez 

nem lenne elég, testvére Erik maga a tökéletesség, sikeres 
vállalkozó, szörfoktató, bejárta a fél világot és könyvet is ír. 
Marleen nem bírja tovább, és mikor egy váratlan tragédia után 

fét és néhány ruhát dob a táskájába és elindul az ismeretlenbe. 
Október 29. csütörtök, 18:00

szinkronizált, német vígjáték, dráma, 95’, 2018 

Október 30. péntek, 17:00
BESTIÁDA
feliratos, francia-német krimi-dráma, thriller, 116’, 2019 

Október 30. péntek, 19:15
DAVID COPPERFIELD RENDKÍVÜLI ÉLETE
szinkronizált, angol-amerikai vígjáték, 119’, 2019 

Laurie
David Copperfield kisfiúként gondtalan életet él, amíg özvegy 
édesanyja férjhez nem megy a kegyetlen és gonosz Murdstone 
úrhoz. Mostohaapja elküldi a gyárába dolgozni, de anyja halála 
után a fiú megszökik és Londonból Doverbe gyalogolva jut el 
gazdag nagynénjé

di íróvá David Copperfieldet. 
Október 31. szombat, 15:00

szinkronizált, ausztrál animációs film, 96’, 2020 

Október 31. szombat, 17:00
DAVID COPPERFIELD RENDKÍVÜLI ÉLETE
szinkronizált, angol-amerikai vígjáték, 119’, 2019 

Október 31. szombat, 19:15
TELJES TITOKTARTÁS
szinkronizált, francia-belga film, thriller, 105’, 2019

on, Olga Kurylenko
Egy irodalmi szenzáció várva-várt utolsó kötetének fordítása a 
legnagyobb titoktartás mellett készül, hogy a legtöbb nyelven 

zárva dolgozik rajta, amikor váratlanul valaki online 
kiszivárogtatja az ka
követel
könyvet. A szivárogtató csak a fordítók közül kerülhet ki, és a 
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A visegrádi egyházközösségi testület Mészáros János 
érseki helynök ötlete alapján 1934-ben megkérte és meg-
kapta az engedélyt Horthy Miklós Kormányzósági Hi-
vatalától, hogy a visegrádi plébániatemplom Keresztelő 
Szent Jánost ábrázoló oltárképe helyére Hauzinger fest-
ménye kerüljön. A kérelmező és az engedélyező abban a 
téves tudatban voltak, hogy a Budáról megkapott oltárkép 
Vinzenz Fischer alkotása. Ez a helytelen meghatározás 
a Várplébánia káplánjától, Uxa Józseft ől (1897-1954) 
származik, akinek ebben az évben, 1934-ben jelent meg 
A budavári királyi kápolna s a „magyar királyi udvari 
és várplébánia története” című műve. Uxa József hibás 
meghatározását az oltárkép mesteréről később néhány 
neves művészettörténész is átvette, és Garas Klára kutatá-
si eredménye, hogy a mester valójában Hauzinger volt, 
nem vált eléggé ismertté.

Ha a budai (visegrádi) oltárkép közelebbi párhuzamát 
keressük a fennmaradt Hauzinger alkotások közt, akkor 
azt az alsó-ausztriai Gerasban találjuk. Az osztrák cseh 
határon fekvő településen a ma is működő premont-
rei apátság templomának déli mellékhajójában lévő 
oltárára a képet 1756-ban Hauzinger festette. A „Krisztus 
a kereszten” oltárképen a kereszt lábánál Máriát, Mag-
dolnát és a fájdalomtól földre rogyott János evangélistát 
látjuk. A két kép, vagyis a budai (visegrádi) és a gerasi 
képek közti hasonlóságot leginkább a kereszten meghalt 
Krisztus alakjának megformálásában láthatjuk. 

Hauzinger 1765-ben a császári kezdeményezésre épült 
(1716-1727) Pesti Invalidus-ház (ma városháza) kápolná-
ja főoltárképének és két mellékoltár képnek megfestésére 
kapott megbízást. Az előbbiekhez hasonlóan Hauzinger  
a komáromi jezsuita templom főoltárképének és két 
mellékoltárképének is ő volt az alkotója (1771. előtt). A 
pesti és komáromi festmények elvesztek, esetleg lappang-
nak valahol. Hauzinger hazai munkásságának fontos és 
fennmaradt emléke a szegedi alsóvárosi plébánia temp-
lom három oltárképe, amelyek az írott adatok szerint 
1774-ben Bécsben készültek. Elhelyezésükre 1777-ben 
került sor.

Osztrák pályatársaihoz hasonlóan az 1770-es évektől 
Hauzinger is inkább portrékat, táblaképeket, zsáner-
jeleneteket festett. A mester ezen korszakának talán az 
e gyik legsikerültebb alkotása a Kollár Ádám (1718-1783) 
a bé csi királyi könyvtár igazgatójáról 1779-ben készült 
portré, amelyet a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi 
Képcsarnokában van. Ebben a gyűjteményben őriztek 
meg egy Mária Teréziáról és egy II. Józsefről készült 
portrét is, amelyeket korábban ismeretlen 18. száza-
di festő alkotásának véltek. Ezek a vászonképek 2011-
ben és 2013-ban a Ma gyar Képzőművészeti Egyetem 
Restaurátor Tanszékén restaurálásra kerültek. Egyide-
jűleg Buzás Enikő művészettörténész kutatásai során 
kiderítette, hogy mindkét képet Hauzinger festette 1773-
ban. 

A visegrádi plébánia padlásáról 2015-ben előkerült a 
templom korábbi főoltárképe, amely Keresztelő Szent 
Jánost ábrázolja. A 18. század első harmadában ismeret-
len festő által készített vászonkép ekkor majdnem a 
teljes pusztulás állapotában volt. Helyi kezdeményezés-
re a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor 
Tanszékével sikerült felvenni a kapcsolatot, és meg-
nyerni a támogatásukat. Ez a gyakorlatban azt jelentette, 
hogy Heitler András adjunktus, tanszékvezető és Görbe 
Katalin egyetemi tanár irányításával a negyedéves fes-
tőrestaurátor hallgatók a 2017-2018-as tanévben felada-
tul kapták a rendkívül rossz állapotban lévő vászonkép 
restaurálását. A munkában részt vettek és kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak Szák-Kocsis Réka, Szentirmai 
Boglárka, Szűcs Hajnalka és Tamási Alexandra valamint 
Radványiova Ida, szlovákiai Erasmus ösztöndíjas hall-
gató. A restaurálás anyagi költségeinek előteremtését a 
Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány vállalta. Az 
alapos, szakmailag hiteles munkával restaurált és újra 
díszkeretbe foglalt egykori főoltárképet 2018. októberé-
ben a templom szentélyének oldalfalán helyezték el.

A véletlen úgy hozta, hogy 2018 őszén az akkor ötödéves, 
végzős festőrestaurátor hallgató, Heim Gréta diploma-
munkája témájaként vállalta J. J. Hauzinger hazánkban 

Geras oltárkép, 1756.
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fellelhető műveinek festéstechnikai vizsgálatát. Kutatásai-
hoz feltétlen fontos volt, hogy engedélyt kapjon a viseg-
rádi főoltárkép vizsgálatára, a kép ugyan nincs szignóz-
va, de a művészettörténeti kutatás egyértelműen J. J. 
Hauzinger 1766-ban készült alkotásaként tartja számon. 
Dr. Györök Tibor plébános a festmény anyagvizsgálatát 
nem engedélyezhette, de ahhoz hozzájárulhatott, hogy a 
szükséges fototechnikai és egyéb műszeres vizsgálatokat 
Heim Gréta és az egyetem munkatársai elvégezzék (2019. 
november 14.).

Heim Gréta 2020. tavaszán a Restaurátor Tanszékhez 
benyújtott „Johann Josef Hauzinger műveinek festés-
technikai kutatása néhány Magyarországon fennmaradt 
alkotásának összehasonlító vizsgálata tükrében” című, 
igen magas szakmai színvonalon megírt diplomamunká-
ját sikeresen megvédte. Dolgozatában leírta, hogy a 
visegrádi főoltárképről készült felvételek alapján milyen 
eredményeket kapott. Végül mint festőrestaurátor a kö-
vetkező szakvéleményt adta: „A festmény alapvetően jó 
állapotban van, a vászon jelentős méretéhez képest kellő 
mértékben kifeszül a kereten, enyhe kilengés tapasztal-

ható légáramlat esetén. A festékrétegek rugalmasa köve-
tik a mozgást, jó megtartásúak.”   

Diplomamunkája végén Heim Gréta köszönetet mond 
azoknak, akik munkája megírását segítették, köztük a 
visegrádi Római Katolikus Plébániának, dr. Györök Ti-
bor atyának és a helyi közösségnek.

Szőke Mátyás
c. múzeumigazgató

Irodalom:

Garas Klára: 18. századi osztrák mesterek Magya-
rországon. Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve, Budapest 
1991. 193-198.old.

Fehér Ildikó – Görbe Katalin: A visegrádi Keresztelő Sze-
nt János oltárkép. A plébániatemplom újonnan restaurált 
barokk festménye. Budapest, 2018.

Örömmel tájékoztatjuk plébániaközösségünk tag-
jait, hogy a közösségi ház építésének első fordulója 

befejeződött. A kis szobák egy részének egybenyitásával 
igazi közösségi tér keletkezett és a házat kiszolgáló viz-
esblokk került kialakításra. Mindezt a Magyar Falu 
Program Egyházi közösségi terek fejlesztése pályázaton 
elnyert támogatás tette lehetővé. Közösségünk köszönet-
tel tartozik mindenkinek, aki segített a közösségi ház 
kialakításában. Félegyházi Andrásnak, aki az építkezés 
közben előállt új helyzetekhez alkalmazkodva átalakította 
az eredeti terveket, Szabados Ákosnak, aki az internetes 
pályázati oldalt kezelte, idősebb és ifj . Gerstmayer János-
nak, valamint Szigeti Jánosnak, akik szakmai tudásukkal 
támogatták a projektet. 

Mivel Magyarország kormánya a Magyar Falu Pro-
gram keretében 2020-ban is lehetővé tette hasonló célok 
támogatását, így plébániánk idén is részt vett a pályá-
zaton. Most a tető és a külső homlokzat felújítására 
kértünk támogatást. A terveket ezúttal is Félegyházi An-
drás készítette és továbbra is Szabados Ákos kezelte az 
internetes feltöltő felületet. A pályázatok elbírálásánál 
szempont volt a projekt helyi támogatottsága is. Köszön-
jük Eőry Dénes polgármesternek és Hadházy Sándor 
országgyűlési képviselőnek, hogy mindkét alkalommal 
kezdeményezésünk mellé álltak. A pályázat beadási 

határideje május közepe volt, júliusban érkezett az öröm-
hír, hogy közel 30 millió forint állami támogatás áll ren-
delkezésünkre a kijelölt célok megvalósítására. Terveink 
szerint a tető felújítása még ebben az évben megtörténik, 
a külső homlokzat felújítására az időjárástól függően jövő 
év kora tavasszal kerülhet sor. 

Valamennyi segítőnk szabadidejét áldozta a pályázati 
anyag összeállítására és semmilyen díjazásban vagy jut-
tatásban nem részesült. Isten áldja meg fáradozásukért 
őket és családjukat. 

A közösségi ház berendezése a pályázat első fordulóján 
nyert támogatásból folyamatosan zajlik, azonban az álla-
mi támogatás nem lesz elég mindenre. Kérjük, aki tud, 
adományával járuljon hozzá a közösségi ház eszközeinek 
bővítéséhez, fejlesztéséhez. 

Reméljük, a közösségi ház minél előbb megtelik élettel 
és közösségünk tagjai bátran használni fogják.

dr. Vaik Dóra,
a pályázatíró csoport tagja

KÖZÖSSÉGI HÁZ A PLÉBÁNIA KERTJÉBEN 
(MÁSODIK FORDULÓ)
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BESZÁMOLÓ A PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉG 
AUGUSZTUS-SZEPTEMBERI PROGRAMJAIRÓL

Augusztus 10-14 között újra gyerekzsivaj töltötte be 
a plébánia közösségi termét és udvarát. A második 

napközis hittantábor résztvevői, 7 gyermek és 3 hitoktató 
részvételével Árpád-házi szentjeink életével foglalkoz-
tunk, Szent István király ünnepének közeledtével. 

Megbeszéltük, hogy kik voltak a magyar Szent Család 
tagjai (Szent István, Szent Imre és Boldog Gizella). Meg-
próbáltuk elképzelni, hogy hogyan élhettek, mivel töltötte 
idejét egy igazi királyfi , hogyan viselkedett szüleivel, 
nevelőjével, Szent Gellérttel, és miért lett Szent Imre a 
magyar ifj úság védőszentje. A tanult énekek szövegét 
összeállítottuk egy füzetbe, amit egy kódexlap mintá-
jával díszítettek a gyerekek. Bodnár Irén iparművész 
irányításával játékokat készítettünk, amilyenekkel ré-
gen játszottak a gyerekek. Kedden délelőtt a Telgárthy 
rétre kirándultunk, ahol Bergmann Pál íjászatra taní-
totta a gyerekeket, és arról beszélgettünk, hogy mennyi 
ügyesség és erő kellett a korabeli fegyverek használatához 

egy vadászaton. Délután megnéztünk egy részletet a „Ve-
led Uram” című rockoperából, ami Szent Imre életének 
néhány részletét mutatta be. Megbeszéltük a látottakat, 
majd a gyerekekkel az Árpád-ház címerét festettük meg.

Szerdán Tibor atyával együtt a Sibrik-dombra kirán-
dultunk, ahol Boruzs Katalin és Kováts István régészek 
megmutatták az ásatásokat az ispánsági vár és templom 
területén. Nagy érdeklődéssel nézegették a gyerekek, 
hogy milyen kincseket találtak a feltárások során, például 
régi pénzérméket, csontjátékokat, ékszereket. Annak 
idején Szent István és Szent Imre is megfordulhattak itt, 
hiszen Visegrád vármegye volt az első, amit nagy kirá-
lyunk alapított. Délután Túri András és Jámbor Rita 
zenészházaspár egy hangszerbemutatóval egybekötött 
táncházat tartottak, ahol a gyerekek vidáman táncoltak.

Csütörtökön kézműveskedtünk, számháborúztunk. 
A sok színes program mellett a gyerekek pingpongoztak, 
társasoztak, vagy a hátsó kertben labdáztak, tollasoz-
tak. Ha elfáradtak, a babzsákfoteleken pihentek meg, 
beszélgettek. 

 Pénteken együtt sütöttünk egy Biblia-kalácsot, amivel 
délután a táborzáráson megvendégeltük a szülőket. Szép 
élményekkel és tartalmas programokkal gazdagodva 
búcsúztunk el egymástól.

Köszönöm Bene Évának, Lénárt Kittinek, Szabó 
Csengének és Tibor atyának a tábor megvalósításában 
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nyújtott segítséget. Köszönöm a szülőknek a fi nom 
süteményeket, hogy segítettek a takarításban, elpakolás-
ban.

Augusztus 21-én autóbuszos zarándokútra indultunk 
Mátraverebély-Szentkútra. 19 fős csoportunkat Tibor 
atya is elkísérte. Felfedeztük a gyönyörű vidéken talál-
ható kegytemplom környékét, a remetebarlangokat, 
forrásokat, a szabadtéri oltár mögött látható mozaik 
képeket. A szentmisét követő ebéd után megtekintet-
tük az öltöztethető Mária szobor különböző ünnepekre 
készített ruháit, és volt idő az egyéni elmélkedésre is. Lel-
ki élményekkel feltöltődve indultunk haza.

Augusztus 28-án és 29-én tanévkezdés előtti használt-
ruha vásárt rendeztünk a közösségi teremben. Lehetett 
csereberélni, vagy vásárolni, megegyezés szerint.

Augusztus 30-án a magyar irodalom legrégebbi 
nyelvemlékeitől, a Halotti beszédtől és az Ómagyar Mária-
siralomtól kiindulva Balassi Bálintig, a legszebb istenes 
versek közül válogatott Szabó András előadóművész. 
A szavalatok között a versekről és költőikről is sok érde-
kességet mondott el.

Szeptember 11-én délután gyászmisén emlékezett meg 
közösségünk Bánó Lászlóról.

Szeptember 12-én, Szűz Mária nevének ünnepén Petrás 
Mária népdalénekes az egyházi év ünnepeihez kap-
csolódó dalokból, Mária énekekből válogatott egy szép 
csokorra valót Kiss Krisztián kobzos kíséretével. A mold-
vai csángó magyarok archaikus nyelvezetével elmesélte, 
hogy gyermekkorában hogyan, milyen lelkülettel élték 
meg az ünnepeiket. Gyönyörű előadásukat a közönség 
vastapssal köszönte meg.

Szeptember 13-án a Mária kápolnánál volt a Kisboldog-
asszony napi búcsúi szentmise, amelyen hagyományosan a 
Német Nemzetiségi Kórus énekelt. Öröm volt látni a sok 
gyermeket, akik szüleikkel, nagyszüleikkel együtt jöttek el.

A PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉG OKTÓBERI PROGRAMJAI:

Október 1., 8., 15-én 18 órakor folytatódik Huba Judit 
előadássorozata a gyermekek személyiségfejlődéséről a 
közösségi teremben.

Október 3-án 16 órától Szőlőpréselés, szüreti zenés, tán-
cos foglalkozás gyerekeknek, fi ataloknak a plébánia ud-
varán és közösségi termében.

Október 10-én 9 órakor kirándulás az Apátkúti-patak 
mentén Pilisszentlászlóra (az augusztus 23-án elmaradt 
kirándulás helyett).

Október 11-én 19 órakor az Óbudai Danubia Zenekar 
hangversenye a templomban.

Október 17-én 10-12 óráig fonás, szövés, fonaljáték, kéz-
műves foglalkozás a közösségi teremben, vezeti Dániel 
Réka iparművész.

Október 18-án 9 órakor Dr. Beer Miklós nyugalmazott 
püspök tartja a szentmisét, amelyen Sillye Jenő és ze-
nész barátai előadják az Eucharisztikus Kongresszusra írt 
miséjüket, utána közös éneklés, tanúságtétel a templom-
ban.

Október 29-én 17 órakor indulás a Nemzeti Színházba, az 
elmaradt Csíksomlyói passió című előadás megtekintése.

A programok ingyenesek, minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

BÚCSÚMISE A MÁRIA KÁPOLNÁBAN

Szabóné Mayer Katalin

Fotó: Scheili Béla Fotó: Scheili Béla



2020. OKTÓBER

22

KIKIÁLTÓ

 

 
- , 2018 júniusa 

a „Horizont 2020” Kutatási és Innovációs keretprogramban nyertes RURITAGE 
 

essük. Városunk 
- a   - 

 
  

 
FELHÍVÁS 

 
szt a 

ssák   
 

 
 -  

 -  
„ ” „ ” . 

 (z - r
. 

 
A  -  2020. október 31. - 

e  (de 
  

 
 -

tpartnerek –  
, -  is. 

 
 - - - -

, a  -
-   

 
A    

 
 

- -  e  
 

 
A projekt támogatást 

 

 



23

ÖKO-AGORA

Amikor Dr. Madas László, a Pilisi Parkerdőgazdaság 
egykori alapító igazgatója a Visegrádi-hegységben meg-
kezdte a mai örökerdő-gazdálkodás alapjául szolgáló 
úgynevezett szálaló erdők kialakítását, még szó sem volt 
klímaváltozásról. A haladó szellemű erdőmérnök és po-
lihisztor előrelátását tanúsítja, hogy a XXI. században a 
Pilisi Parkerdőben az általa megkezdett szakmai munkát 
továbbfejlesztve az erdészek a klímaváltozás negatív hatá-
saival szemben ellenállóbb, magasabb ökológiai értéket 
képviselő örökerdőket alakítanak ki. 

Dr. Madas László 1920-ban született Sopronban, a 
Muck erdészdinasztia harmadik generációs sarjaként. 
Erdőmérnöki diplomáját 1942-ben szerezte a József 

Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem sopro-
ni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki karán. Ezt követően 
az egyetem Út- Vasútépítési Tanszékének adjunktusa 
volt mindaddig, amíg 1943-ban besorozták. Hat éven át 
tartó háborús szolgálatából 3,5 évet orosz hadifogság-
ban töltött, ahonnan 1949-ben tért haza. Majd több ál-
lamerdészeti beosztást is betöltött, mígnem 1954-ben a 
Visegrádi Erdészet vezetője lett. 

Ekkor indította el az országban egyedülálló kísérletként 
az erdőanyai völgyben a szálalóvágásos erdőfelújítást, 
amit élete végéig irányított és ellenőrzött. Neki köszön-
hető, hogy az örökerdő-gazdálkodás irányában mutató 
kísérleti eredmények közvetlenül is tanulmányozhatók 
Visegrádon. Tulajdonképpen ez tekinthető a hazai, ma 
már örökerdő-gazdálkodásnak nevezett erdőművelési 
rendszer előfutárának.  

A hazánkban egyre nagyobb teret nyerő örök-
erdő-gazdálkodás egyszerre ad választ a klímaválto-
zás kihívásaira, termel megújuló faanyagot és biztosít 
változatos élőhelyet. A Pilisi Parkerdő 65 ezer hektáros 
erdőterületéből majdnem 11 ezer hektár örökerdő 
„üzemmódban” van. A fő, csaknem 7 ezer hektáros 
tömb a Visegrádi-hegység nyugati felén terül el Esz-
tergom, Dömös, Pilisszentkereszt, Pilisszántó, között. 
Országosan is megjelent ez a gazdálkodási mód, néhány 
év alatt az állami erdőgazdaságok az erdőterületeik egy 
százalékán már bevezették, hasonló nagyságú területen 
pedig elkezdődött az átállás.

Bátran kijelenthetjük, hogy Dr. Madas László messze 
megelőzve korát, a fenntartható gazdálkodás szellemé-
ben végezte munkáját. Közreműködött az erdők hármas 
rendeltetésének megfogalmazásában a korábbi kettős 
(védelmi és gazdasági) pilléren nyugvó, erdőgazdálkodá-
si modell közjóléti rendeltetéssel történő kiegészítésében, 
ezzel az erdők társadalmi szerepének újragondolásában.

Dr. Madas László a természetvédelem területén is kie-
melkedő teljesítményt nyújtott. Irányításával és széles-
körű összefogással született meg a Pilisi Táj Fejlesztési 
Program, ami a tömegturizmus kezelését a környezet-
védelmi érdekek fi gyelembevételével valósította meg. A 
vezetése alatt lévő Pilisi Állami Parkerdőt az Országos 

100 ÉVE SZÜLETETT A HAZAI FENNTARTHATÓ ERDŐGAZDÁLKODÁS 
ÚTTÖRŐJE
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Természetvédelmi Hivatal 1978-ban tájvédelmi körzet-
té nyilvánította. Majd szárnyai alatt, 1981-ben létrejött a 
Pilisi Bioszféra Rezervátum, ami az UNESCO "Az ember 
és a bioszféra" programjának részévé és a világ  701 bi-
oszféra rezervátumának egyikévé vált.   

A Pilisi Állami Parkerdőgazdaság megalakulásától 
kezdve nagy hangsúlyt fektetett a környezeti nevelésre 
is. Ez a tevékenység kezdetben a madárvédelmi csoport, 
majd 1979-1989 között a Jurta-tábor működése alatt 
valósult meg. Fontos dátum 1988, amikor átadták a Ma-
kovecz Imre által tervezett Erdei Művelődés Házát, ami 
napjainkig a hazai környezeti nevelés egyik fellegvárának 
tekinthető. 

Dr. Madas László a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság 
1983-ban nyugalmazott igazgatója nemcsak remek 
szakember volt, hanem a fi atalok párfogója és segítője is. 
Sok leendő erdőmérnök köszönhette önzetlen és bölcs 
tanácsait, iránymutatását.  

Mindezen túl Dr. Madas Lászlót gyakran foglalkoztatta 
az erdészet jövőbeli sorsa, a szakma további fejlődésének 
kérdése is, aminek a zálogát a folyamatos megújulásban 
látta. 

Felbecsülhetetlen eszmei értékű szakmai hagyatékát 
méltón őrzik utódai. Ennek egyik tanúbizonysága az a 
„Türelem az erőhöz” című kisfi lm is, ami a Pilisi Park-
erdő 50 éves jubileumára készült és emléket állít számára 
is. Az alábbi linken elérhető:

https://www.youtube.com/watch?v=wNjqhL54_cA

A kisfi lmben öt erdész generáció vall arról, hogy mit is 
jelent számára a Pilisi Parkerdő, ami az egykori igazgató 
és munkatársai odaadó munkája nélkül nem az az erdő 
lenne, mint amiben napjainkban eltölthetjük szabadidőn-
ket. Dr. Madas László alapozta meg ugyanis, hogy a Pilisi 
Parkerdő név ma már egyet jelent az értékteremtő, ha-
gyományőrző, ugyanakkor innovatív, a jövő tekintetében 
megoldásokat kereső és nyújtó erdőgazdaság képével.  
A gyönyörű képsorokat felvonultató kisfi lm mindazok-
nak élményt nyújthat, akik szeretik a természetet, még 
akkor is, ha nem ismerik a Pilist.

Dr. Madas László így vallott arról, hogy miért is tartja 
szépnek a szakmáját:

 „…az erdész egy adott pillanatban akár 300 éves 
időtartamot is átfog, miközben egy 150 éves idős fa 
és az alatta lévő 5-10 éves újulat mellett áll – amely 
további 150 évet is megélhet -, és hogy milyen beavat-
kozásokat végez, azt ennek tudatában kell eldöntenie”.

Kimagasló szakmai teljesítményét számos elismeréssel 
honorálták: Európa-díjas, Bedő Albert-díjas, a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjének birtoko-
sa, az Országos Erdészeti Egyesület Tiszteletbeli Tagja, 
Visegrád díszpolgára. 

Dr. Madas László 2009-ben hunyt el Visegrádon.

Bővebb információ:
Pilisi Parkerdő Zrt.

sajto@pprt.hu
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PULZUSSZÁM

A VSE Tenisz szakosztályának és Zeller Tibornak 
köszönhetően idén is egész nyáron ingyen tanul-

hattak teniszezni a visegrádi gyerekek. Bátran belevágha-
tott bárki, az is, akinek nem volt saját felszerelése. Heti 
egy alkalommal keddenként került sor az edzésekre. 10-
11-ig a kisebbek, 11-12-ig a nagyobbak sajátíthatták el a 
fogásokat Karcsi bácsitól, aki kellő határozottsággal és 
kitartással oktatta gyermekeinket. 

Egy-egy edzés jól átmozgatta, elfárasztotta a rész-
vevőket. A kezdők óráin több volt a játékos elem és az al-
apvető szabályok, ütéstechnikák elsajátítása, a nagyobbak 
a gyakorlás mellett már rövid páros meccseket is játszot-
tak. Körülbelül 10-12 gyerek vett részt a nyári szünetben 
a teniszoktatáson, közülük többen megkedvelték ezt a 
sportágat és az edzések mellett is eljárnak már teniszezni. 

Köszönjük Karcsi bácsinak az oktatást, Zeller Tibor-
nak a lehetőséget és Kirschner Gabinak a gondos szer-
vezést!

Vaik Dóra
szülő

 TENISZOKTATÁS

VISEGRÁDI ÍZEK

HOZZÁVALÓK:

• 1 db sertéscsülök                          

• 9 db buronyaj                             

• 2 fej vöröshagyma                             

• 4 gerezd fokhagyma                             

• 2 db paradicsom                             

• 2 ek.sertészsír              

• só, bors,majoranna,fűszerkeverék,                             

• 1 dl sör

ELKÉSZÍTÉS: 

A krumplit meghámozuk, hasábokra vágjuk. Egy tep-
sit kizsirozunk,ráterítjük a krumplit, megsózzuk,bor-
sozzuk,meghintjük a fűszerkeverékkel.

Rátesszük a húst, a bőrét átlósan beirdaljuk.Megszórjuk 
borssal és majorannával,megkenjük zsírral. A hagymákat 

megpucoljuk,a vöröshagymát négybe vágjuk,a paradi-
csomokat megfelezzük.

A zöldségeket a tepsibe tesszük a csülök köré,ráöntjük 
a sört.

Előfűtött kemencébe tesszük. A csülköt időnként 
meglocsolgatjuk a sütőlével. Ropogósra sütjük. 

Budenszki József
Ételbárka

 KEMENCÉBEN SÜLT CSÜLÖK PÉKNÉ MÓDRA
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Meghívó
Az aradi vértanúk gyásznapján, 

2020. október 6-án, kedden 17 órakor

MEGEMLÉKEZÉST
tartunk a ’48-

A megemlékezésen a Versbarátok Körének
irodalmi összeállítása hangzik el.

Mindenkit szeretettel várunk, 
ha tehetik, hozzanak egy szál virágot vagy mécsest!

és a 823. Mátyás Király Cserkészcsapat
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát

2020. október 10-én szombaton 16 órára
házba

KÉPEK
A MAGYAR CSERKÉSZET SZÁZ 

- Bánó László családi hagyatékából

A kiállítás megnyitóját szervezi,

a cserkészcsapat tagjai

A kiállítás 2020. november 10-
a könyvtár nyitva tartása szerint

szeretettel hívja Visegrád lakosait
-sorozat

2020. október 30-én, pénteken
18 órától lesz a könyvtárban

Ebben a hónapban
A zsenik is a Földön járnak

- 250 éve született Beethoven
címmel

Gróh Dániel
régész

tart vetítettképes, zenés 

Mindenkit szeretettel várunk!Szeretettel hívunk mindenkit,

2020. október 31-án szombaton 15-19 óráig

Családi Játszódélutánra
Ez alkalommal is közel száz játékból

hogy melyikkel szeretnének játszani!

A játékot Horváth Zoltán játékmester

INGYENES KERÁMIA SZAKKÖR!!!

Minden pénteken 17 órától
szeretettel várok mindenkit

zban.

GYERE EL, PRÓBÁLD KI
MILYEN AZ AGYAGGAL JÁTSZANI.

Érd.: 06-20/5454-788
Králik Liza

MEGHÍVÓK

Tisztelettel meghívjuk 
Visegrád város polgárait

az 1956-os forradalom és szabadságharc 

ÜNNEPSÉGRE,
melyet 

2020. október 23-án, pénteken 17 órakor 
tartunk a Moziban.

 beszédet mond
Dr. Vitályos Eszter európai uniós 

fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár 

Megemlékező műsorában Horányi László

Jászay Mari- és Bánffy Miklós-  
zenés, irodalmi összeállítással

tiszteleg a forradalom hősei előtt.
Mindenkit szeretettel várunk! 
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M E G H Í V Ó 
2020. NOVEMBER 2-ÁN,  17:00 ÓRAKOR   

18:00 ÓRAKOR -  
MINDENKIT SZERETTEL VÁRUNK, SZÁMÍTUNK RÉSZVÉTELÉRE! 

„

”     
                                                (Fekete István) 

VNNÖ

A Német Nemzetiségi Önkormányzat októberi programjai 

Oktoberfest 
2020. október 3. szombat, 16 óra, Fő utca, katolikus templom melletti tér 
Fellép a Német Nemzetiségi Énekkar, a Német Nemzetiségi Fúvószenekar, a talpalávalóról 
meglepetés sramli zenekar gondoskodik. 
 
Café Klimt – Kamaraszínház 
2020. október 16. péntek, 18 óra, Schatzi Vendéglő és Borbár 
 
A cselekmény egy bécsi kávéházban játszódik 1918-ban, közvetlenül a háború végét követően. 
A helyszín és az évszám is erős szimbolikus jelentéssel bír. Bécs, mint az Osztrák-Magyar 
Monarchia fővárosa, az osztrák kormány és a császári család székhelye, a birodalom politikai, 
gazdasági és kulturális központja volt. Egy gazdag, élénk, sok nemzetiség által lakott 
metropolisz. A kávéházak ebben a sokszínű légkörben különös jelentőséggel bírtak. Politikusok, 
bankárok, kereskedők, bárók, ügyvédek, írók, filozófusok, művészek és 
professzorok. Mindenki, aki a kulturális, politikai vagy gazdasági elithez tartozott vagy tartozni 
kívánt, az idejének nagyrészét a város valamely nagyhírű kávéházában töltötte. A 
cigarettafüstben, billiárd mellett vagy kártyázás közben születtek a legfontosabb döntések, 
jelentős szerződések és szövetségek köttettek. A gyakorlatban szinte innen irányították a 
monarchiát. 
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OLVASS, HOGY LÁSS

Fotó: Greguss TamásNagymaros Visegrádról

Augusztus hónapban az elhasználódott, elkopott, 
de népszerű könyvek cseréjére, pótlására került sor. 
Könyvbeszerzéseink:

Felnőtteknek:

Cook, Robin: Járvány

Cook, Robin: Szöktetés

Christie, Agatha: A harmadik lány

Fable, Vavyen: Álomhajsza 1-2.

Fable, Vavyen: Apád, anyád ide lőjön!

Fable, Vavyen: Ki feküdt az ágyamban?

Fable, Vavyen: Tíz kicsi kommandós

Follett, Ken: Az ördög műve

Follett, Ken: A Titánok bukása

Jókai Anna: 4447 – Fejünk felől a tetőt

King, Stephen: A boszorkánylány

King, Stephen: Hasznos holmik

McGregor, Tom: Erzsébet – szűz királynő

Roberts, Nora: Fekete-hegység

Roberts, Nora: Őszinte hazugságok

Smith, Wilbur: Harag

Smith, Wilbur: Most kell meghalnod

Smith, Wilbur: Napmadár

Smith, Wilbur: Ragadozó madarak

Steel, Danielle: Újra jön a szerelem

Gyerekeknek:

Berg Judit: Rumini Datolyaparton

Böszörményi Gyula: Gergő és az álomfogók 

Böszörményi Gyula: Gergő és a bűbájketrec

Grimm testvérek összegyűjtött meséi

 KÖNYVTÁRI HÍREK
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KÉPEK A 2020. ÉVI QUADRIBURGIUMI JÁTÉKOKRÓL

A fotókat készítette: Orlik Edit (Familia Gladiatoria)
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  ELADÓ 
tölgy, bükk, gyertyán, akác 

+36-30-890-87-59 
tuzifa2023@gmail.com 
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                          Cserépkályha építése,
                          átrakása, 

                         
                         és téglakályha-építés

                        Honti László
                         Telefon: 06 (20) 356-6634

 

  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Tel.: 06 (30) 306-0516 
 

HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS!
Mosogatógép, mosó-

kozmetikai és szépészeti berendezések,
motorosan állítható ágyak,

szaunák, jacuzzik, medence gépészet,
és egyéb elektromos gépek és berendezések 

szervízelése, javítása.
Kert-, és garázskapu automatizációk

telepítése, javítása,

kiépítése, szervízelése.

-, és gyengeáramú villanyszerelés, 
érintésvédelem kialakítása.

Hartégen Károly
Visegrád

Tel.: 06-30/941-1194
 

Hátlapi fotó: Greguss Tamás - Apátkúti patak
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