Áprily Lajos: November
Még fény ölel, remegő sugarak.
De szél jár és levelek hullanak.
El ne seperje innen senkise:
A teraszunk őszi poézise.
Hív a pirók. Egyhangú, bús a dal.
November hangja. Vajon hova csal?
Egy mélabús meseországba tán,
ahol ezer pirók süvölt a fán.
Hosszúra nyúlt az út, anyám,
sok volt a seb, s a béke késett.
S ma mégis, mégis köszönöm
világra szülő szenvedésed.
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MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚK NAPJÁN

Fotó: Papp Lajos
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MEGNYITÓBESZÉD EGY KIÁLLÍTÁSRÓL
KÉPEK A MAGYAR CSERKÉSZET SZÁZ ÉVES TÖRTÉNETÉBŐL BÁNÓ LÁSZLÓ CSALÁDI HAGYATÉKÁBÓL
Ez a kiállítás voltaképpen két kiváló ember előtt állít emléket, s rajtuk keresztül, az ő segítségükkel egy korszakot,
egy mozgalmat tudunk megmutatni Önöknek. Bennem
több kérdést is felvetett a körölüttünk látható tablók tartalma. Milyen lehetett 50-100 évvel ezelőtt cserkészkedni? Milyen lehetett találkozni a cserkészet alapítójával,
Lord Baden-Powellel? Tudhatták-e, sejthették-e az akkori cserkészek, hogy munkájuk, lelkesedésük hosszú
évtizedekre előre megalapozza a legnagyobb ifjúságnevelő
szervezet életét? Hogyan és milyen formában tudták túl
vagy megélni az 1945 utáni időszakot? Rengeteg kérdés,
s a szépsége és szomorúsága is az ezeknek, hogy választ
már egyre kevésbé kapunk, hiszen fogy azoknak a száma,
akik válaszolhatnának. Szerencsések vagyunk azonban,
hogy voltak olyanok, mint Bánó Gergely is, aki megőrizte
és archiválta a különböző dokumentumokat. Többek
között olyan jelentős eseményekről maradtak fennt így
anyagok, mint a VI. 1933-as gödöllői Világdzsembori,
amelyen 54 ország 26 000 cserkésze vett részt. A magyar
cserkészmozgalom számára óriási lehetőség volt, hogy az
I. világháborút követő nehéz időszak után Magyarország
nyerte az 1933-as dzsembori rendezési jogát. A Gödöllői
Királyi Kastély kertjében vendégül látták Baden-Powell-t
és Horthy Miklós kormányzót is. A mozgalom feje, a
magyar főcserkész a későbbi miniszterelnök, Teleki Pál
volt.

Kedves Visegrádiak!
Október 10-én a 823. Mátyás király Cserkészcsapat és
Mátyás Király Művelődési Ház egy közös kiállítás keretében emlékezett meg Bánó Lászlóról. A kiállítás anyagát
Bánó Gergely, Bánó László édesapjának cserkészhagyatéka adta. A tárlatot az alábbi beszéddel nyitottuk meg.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szeretettel köszöntöm Önöket a 823. Mátyás király
Cserkészcsapat nevében. Az elmúlt héten sokat gondolkoztam, hogy honnan is kezdjem el ezt a beszédet.
Nem szeretném terhelni Önöket olyan történelmi adatokkal, amelyeket már ismernek, esetleg könyvekből,
internetről könnyen összeszedhetnek, illetve a kiállítás
anyagából is megtudhatnak. Azt sem szeretném,
hogy közhelyekben beszélve mondjam el a cserkészet
lényegét. Azt viszont tudom, hogy szeretném, pontosabban szeretnénk Bánó László, Laci bácsi emlékét méltón
megidézni, nem egyszerű, könnyen felvehető és eldobható szavakkal, amelyek jelentése és jelentősége elveszik
a megszületésük pillanatában.
Talán nem mindenki tudja, hogy a helyi cserkészcsapat,
hogyan is került olyan közeli viszonyba Bánó Lászlóval,
hogy a mi gondjainkra bízza édesapja, Bánó Gergely gyűjtését, aki szintén cserkész volt. Laci bácsi régóta támogatta csapatunkat. Azt hiszem, minden nagyképűség nélkül
mondhatom: örömét lelte munkánkban, fontosnak tartotta az általunk is vallott értékeket. A cserkészet célja és
alapvető szándéka, hogy felelősségteljes állampolgárokat
neveljen. Ezekhez már az 1907-es megalapításakor rendkívül modern eszközöket választott a cserkészet alapítója,
Lord Robert Stephenson Smith of Baden-Powell, röviden
Bi-Pi. A cselekedve tanulás módszertana, a korosztálynak
megfelelő programok, a természet közeliség mellett, a lelki élet is központi szerepet kapott a cserkészek világában.
Jól hangzó szlogen, de hitünk szerint a valóságot fedi le
az alábbi mondat: “Cserkészként egy jobb világért dolgozom”. Magyarországon már igen hamar, 1912-ben
megalakult a szövetség, 2012-ben ünnepeltük 100 éves
fennállását. A közös értékrend, s Bánó Gergely cserkész
múltja mellett, Laci bácsi egyik lányán, Ritán keresztül is
csapatunkhoz kapcsolódott. Rita sokáig vállalt aktív szerepet közösségünkben.

Ma természetesen teljesen mást jelent cserkésznek lenni,
mint 1912 és 1989 között. A 20. század eseményei mindenen otthagyták nyomukat, a cserkészet sajnos súlyos
károkat szenvedett ezáltal. A kiállítás anyagából azonban azt hiszem mégsem ez a trauma, a fájdalom, vagy a
veszteség sugárzik, sokkal inkább egy életérzés, egy örök
kötelék, amely a cserkészetet jelenti. Ami azt jelenti, hogy
van egy közösség, ahova tartozunk, ahol figyelnek ránk,
ahol számítunk, fejlődünk, lehet hibázni és újra kezdeni.
Ami számomra a kiállításból sugárzik, az talán ez. Egyfajta közös titok van közöttünk. Már akkor, mikor megkaptunk ezt az anyagot, felmerült bennünk egy kiállítás
szervezése, végül erre akkor nem maradt időnk. Mikor
Laci bácsi meghalt, egyértelművé vált, hogy hogyan is
fogunk emlékezni rá, a kiállítás így nem pusztán egy
cserkésztörténelmi áttekintés, hanem köszönetünk, szeretetünk és tiszteletünk jele is Bánó László felé.

3

2020. NOVEMBER
tet. Csakhogy a boldogság nem a gazdagságból ered, nem
a sikeres karrierből és nem saját vágyaink kielégítéséből.
A boldogsághoz vezető út ott kezdődik, hogy fiú korotokban egészségessé és kitartóvá fejlesszétek magatokat, hogy felnőttként hasznosak lehessetek és élvezni
tudjátok az életet.

Megnyitóbeszédem végéhez közeledve, kérem engedjék
meg, hogy egy rövid Tandori Dezső verssel, valamint BiPi utolsó, cserkészekhez szóló üzenetével zárjak.
Tandori Dezső: Megritkulsz…
Megritkulsz. Távolságaid

A természet ismeret megmutatja számotokra, hogy
mennyi teljes szépségű és különleges dologgal látta el
Isten boldogításunkra a földet. Legyetek elégedettek azzal, amit kaptatok és használjátok föl a lehető legjobban.
Nézzétek a dolgok derűs oldalát, ne a borúsat.

elszédülnek, s nem nyernek vissza többé.
Létezésed szélcsendje voltál.
Belenged tűntödet.

Ám az igazi boldogságot csak a másoknak nyújtott
boldogság által érhetitek el. Igyekezzetek ezt a világot egy
kicsit jobb állapotban magatok mögött hagyni, mint a
hogy találtátok: úgy amikor eljön halálotok órája, boldogan halhattok meg abban a tudatban, hogy nem vesztegettétek el az időtöket, megtettétek, ami tőletek telt.

Kedves cserkészek!
Ha valaha láttátok már a Peter Pan című filmet, emlékeztek, hogyan mondta el a főkalóz búcsúbeszédét minden
alkalommal, attól tartva, hogy amikor eljön a halál órája,
nem lesz már ideje a búcsúra. Így áll a helyzet velem is,
és - bár nem haldoklom - most én is búcsúüzenetemet
akarom elküldeni nektek.

Legyetek készen a boldog életre és a boldog halálra. Ragaszkodjatok mindig a fogadalmatokhoz akkor is, ha már
nem vagytok gyerekek. Isten segítsen ebben benneteket.

Emlékezzetek arra, hogy ez az utolsó üzenet, amelyet
tőlem valaha kaptok, véssétek hát jól emlékezetetekbe.
Nagyon boldog életem volt és azt akarom, hogy a tiétek
is az legyen.

Barátotok:
Robert Baden-Powell

Hiszem, hogy Isten azért teremtett bennünket ebbe a
szép világba, hogy boldogok legyünk és élvezzük az éle-

Gróf Boglárka
csapatparancsnok

Fotó: Papp Lajos
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VÁROSHÁZI MOZAIK
TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL
Két ülést is tartott lapzártánkig Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

értékek megóvása mellett – az elvi támogató nyilatkozatot megadta a kérelmezőnek.

Előbbi, munkaterv szerinti rendes ülés volt szeptember 24-én, 12 napirendi ponttal.

Az elmúlt időszak önkormányzati gazdálkodását sajnos
jelentősen befolyásolta a koronavírus elleni helyi védekezés, a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében hozott,
országos szintű döntések pedig jelentős, átmeneti és
végleges bevétel elvonással jártak. Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat 2020. I. félévében
a biztonságos gazdálkodást továbbra is biztosította.
A Képviselő-testület az I. félévi gazdálkodásról szóló
beszámolót megismerte és az abban foglaltakat ellenszavazat nélkül elfogadta.

Elsőként a Fellegvár Óvoda 2019/2020-as nevelési évéről szóló beszámolót tárgyalták a Képviselők.
Ebben többek között megtalálható a szakmai munka
és az éves programok összefoglalója, a gyermeklétszám
alakulása, valamint a személyi és tárgyi feltételek részletes bemutatása. Ugyancsak ehhez a napirendi ponthoz
kapcsolódóan el kellett fogadnia a testületnek a Csicsergő munkacsoport éves tervét, továbbá az intézmény
házirendjét, munkatervét, pedagógia programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát. A beszámolóhoz hasonlóan, e dokumentumok vonatkozásában is egyhangú
– támogató – döntés született.

Visegrád Város Önkormányzata az elmúlt évek
gyakorlata alapján az idei évben is csatlakozott az
illetékes minisztérium által kiírt Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez, melynek célja
a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek segítése
felsőoktatási tanulmányaik folytatásához. A résztvevők
szociális körülményeit szem előtt tartva a Képviselőtestület havi 10.000 Ft-ot határozott meg a támogatási
összeg maximumaként.

Második és harmadik napirendi pontban a Visegrádi
Városfejlesztő Kft. és a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó pénzügyi mérlegének, valamint egyszerűsített,
éves pénzügyi beszámolójának ismertetése következett. Az Önkormányzat szakbizottsága az ügyvezetők
részvételével tárgyalta a beszámolókat és elfogadásra
javasolta a testületnek. Mindkettőt ellenszavazat nélkül
fogadták el a Képviselők.

Ugyancsak a szeptember 24-ei ülésen született döntés
annak a Településrendezési szerződésnek a módosításáról, amit az Önkormányzat ez év februárjában
kötött a REHA INVEST Ingatlanhasznosító, Szolgáltató Kft-vel a CBA üzlet felújítása és környezetének
rendezése kapcsán. E sorok írásakor már javában zajlik a külső felújítás, de különböző okok miatt későbbre
tolódott, mint azt a beruházó eredetileg tervezte. Ezért
volt szükség a módosításra, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott.

Dr. Bittsánszky Ádám kérelemmel fordult az Önkormányzathoz azzal kapcsolatban, hogy a Képviselőtestület adjon támogató nyilatkozatot „A Visegrádi
királyi palota korabeli vízellátásának újjáépítése és szemléltetése – a Mátyás-forrás vizének, mint megújuló energiaforrásnak felhasználásával” című projekt részletes,
megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséhez. A
vízjogi szakjogász beadványában jelezte, hogy a projekt
kapcsán pályázatot nyújtott be a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Zrt-hez és a támogató nyilatkozat ennek
előrehaladását segítené. Ha a pályázat a következő fázisba
tud lépni, a további munka az Önkormányzat teljes körű
bevonásával folytatódik. A szakember szerint, amennyiben a projekt megvalósul, a Mátyás-forrás vize egyszerre
több szökőkút működését tudja majd biztosítani a királyi
palotában olyan módon, hogy a jelenleg is felkereshető
víznyerő helyen marad megfelelő mennyiségű forrásvíz.
A Képviselő-testület a rendelkezésre álló információk
alapján – a vonatkozó szabályok betartása és a természeti

Az ülés folytatásában név nélküli közterületek elnevezése volt napirenden. A döntés értelmében 2020.
szeptember 25-étől a Visegrád Rákóczi utcából nyíló
882 hrsz-ú közterületet „Pipacs lejtő”; a 878/6 hrsz-ú
közterületet „Zsálya köz”; a 877 hrsz-ú közterületet
„Kökörcsin tető”; az 1047 hrsz-ú közterületet „Bojtorján
lejtő” elnevezéseket kapott..
Idén januárban kötött az Önkormányzat pályázati
tanácsadási szerződést a Tenderauditor Szolgáltató
Kft-vel (továbbiakban Tender). A cég az elmúlt 8 hónapban többféle munkát végzett (pl. a fejlesztési elképzelések
pályázati felhíváshoz való illeszkedésének megteremtése,
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73/1 helyrajzi számú ingatlanokon a szabályozási terv
szerinti telekalakítás végrehajtása. Ehhez kapcsolódóan
a változási vázrajz elkészült, a telekalakításhoz és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez már csak a Képviselőtestület jóváhagyására volt szükség, ami az október 6-ai
ülésen megtörtént. A döntés értelmében az Önkormányzat elindíthatta a szükséges földhivatali eljárást.

a beadandó anyagok finomhangolása, a hiánypótlások
értelmezése, stb.). A fent felsoroltakat folyamatosan, illetve az adott feladat / kérdés felmerülésekor végezték,
az eredményről visszacsatolást adtak az Önkormányzat
részére. A velük kötött szerződés szeptemberben lejárt,
ennek meghosszabbításáról döntött most a testület. A
cég változatlan díj ellenében és feltételek mellett vállalta a
tanácsadási feladatokat.

A Visegrádi Sportegyesület még az év elején nyújtott be támogatási kérelmet az Önkormányzathoz
a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett,
úgynevezett TAO pályázat 2020-2021. évi fordulójának támogatásával kapcsolatban. Akkor a Képviselőtestület kinyilvánította, hogy egyetért az Egyesület által
megfogalmazott pályázat céljaival, azaz a Visegrádi
Sportcentrum területén, 22x42 m-es komplett, univerzális, kivilágított műfüves pálya megvalósításával, valamint
az utánpótlásképzés támogatásával. A februárban hozott
határozat azt is tartalmazta, hogy a Képviselő-testület
az önerő biztosításáról a pályázat eredménye, valamint
a kivitelezés részletes költségvetésnek ismeretében a
későbbiekben dönt. Ez a támogató döntés született meg
az október 6-ai ülésen. Az elfogadott határozat szerint
a műfüves pálya megépítéséhez 8.123.539 Ft-tal járul
hozzá az Önkormányzat, az utánpótlás program korábban már meghatározott, és a város költségvetésébe
betervezett önrészét (1.226.741 Ft) pedig további
266.110 Ft-tal növeli meg (összesen: 1.492.851 Ft).

Szükségessé vált a Figyelj Rám Közhasznú Egyesülettel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása, mivel az Egyesület vezetője jelezte, hogy két visegrádi
kisgyermek ellátása szűnik meg szeptembertől. Ennek
értelmében mindössze egy férőhely biztosítására van
szükség a bölcsődei feladatok ellátásának keretében. A
feladat-ellátási szerződés továbbá kiegészült egy újabb
ponttal, miszerint az Egyesület vállalja, hogy a visegrádi háziorvosi rendelőben hétfői napokon, a vérvételre
bejelentkezett lakosoktól levett vért Szentendre Város
Egészségügyi Intézményébe szállítja.
Az MNV Zrt. azzal kereste meg az Önkormányzatot,
hogy a Vtv. 35. § (2) bekezdésének g) pontja alapján
lehetőség van a 0352 hrsz-ú ingatlan 4/261-ed, a Magyar Állam tulajdonában lévő részének versenyeztetés
mellőzésével történő megvásárlására. Az Önkormányzatot, mint tulajdonostársat elővásárlási jog illeti meg,
amivel a Képviselő-testület döntése alapján élni kíván.
A továbbiakban zárt ülés következett, amelyen két
témát tárgyaltak a Képviselők. Az egyik az Áprily Lajos Általános Iskolában alkalmazott fejlesztőpedagógus bérköltségeinek támogatása, a másik a Magyar
László Tornacsarnok felújítása volt.

Az ülés legvégén a „Magyar László Tornacsarnok
felújítása” tárgyban a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás elbírálása szerepelt napirenden. A közbeszerzési bírálóbizottság javaslata alapján a Testület
megállapította, hogy a közbeszerzési eljárás értékelése
érvényesen és eredményesen zárult le. Az eljárás nyertese a Constructor Domini Kft. lett, nettó 314.159.265
Ft-os ajánlatával. A szerződés megkötésére a Képviselők
felhatalmazták Eöry Dénes polgármestert.

A Képviselő-testület a Constructor Domini Kft-t kérte
fel a kizáró okok és az alkalmassági követelmények
tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások
benyújtására.
Október 6-án rendkívüli ülést tartott a Képviselőtestület.

Ugyancsak határozat született arról, hogy a tornacsarnok felújítása kapcsán a műszaki ellenőrzésre és projektmenedzsmenti szolgáltatás lebonyolítására a legkedvezőbb árajánlatot (Amely annak köszönhető, hogy
cég a Makovecz Imre építész által tervezett épületek
felújításával kapcsolatos műszaki ellenőrzéseknél nagy
tapasztalatot szerezett.) adó Csíky és Társa Beruházásszer vező Kft. kap megbízást az Önkormányzattól.

Az ülésre többek között azért volt szükség, mert a
Fellegvár Óvoda felújításával megbízott vállalkozó
ismételten kérte az általa végzett munkálatokra vonatkozó határidő módosítását. A kérelmet a testület elfogadta. Ugyanezen napirendi pont keretében tárgyaltak a
Képviselők arról, hogy a Fellegvár Óvoda bővítéséhez,
illetve továbbépítéséhez szükséges a 69/1, 70/1, 72 és
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ISKOLAÉPÍTÉS 2020
A BMSK Zrt., mint a Beruházás megvalósító építtetője 2020. január 29. napján elindította a „Visegrádi
Áprily Lajos Általános Iskola bővítésének befejezése”
tárgyában a Beruházás kivitelezőjének kiválasztására
irányuló feltételes közbeszerzési eljárást.

én kiküldésre került az ajánlatok elbírálásáról készült
összegzés, továbbá összeállításra került a Beruházás
megvalósításához szükséges forrás biztosítását célzó kormány előterjesztés.
A Kormány az előterjesztést megvitatta, majd ezt
követően, október 5-én meghozta döntését (1638/2020.
(X. 5.) Korm. határozat). E szerint a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola bővítése programszerű kormányzati magasépítési beruházásként folytatódik.

Az eljárás során két ajánlat érkezett be. Az ajánlatok
áttekintése után megtörtént a szükséges hiánypótlási felhívások kiküldése, amiket az Ajánlattevők teljesítettek.
Ezt követően a közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó dokumentumok, a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.)
Kormányrendeletnek megfelelően, 2020. április 26. napján megküldésre kerültek a Miniszterelnökség részére.
A Miniszterelnökség 2020. május 22-i támogató
tanúsítványának kiállítását követően 2020. május 27-

Október 8-án a kivitelezéssel megbízott vállalkozó, a
KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zrt. átvette a munkaterületet. Az építkezés ideje alatt tapasztalható esetleges
kellemetlenségekért megértésüket és türelmüket kérjük!
A beruházással kapcsolatos legfontosabb információkat
a továbbiakban is megosztjuk Önökkel.

7

2020. NOVEMBER
TOVÁBBRA IS SEGÍTÜNK
Kedves Visegrádiak!

Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Ahogyan arra a szakemberek felhívták a figyelmet, a
koronavírus-járvány második hulláma Magyarországot
is elérte. Annak ellenére, hogy a Kormány nem tervezi
a tavaszi időszakhoz hasonló mértékű, korlátozó intézkedések bevezetését, ugyanolyan nagy szükség van az
önkormányzat, a lakosság, a civil szervezetek és a helyi önkéntesek együttműködésére, összefogására. Bár a
vírus jelenleg elsősorban a fiatalok körében terjed, mégis
fokozottan szükséges a szociálisan hátrányos helyzetűek,
az idősek, a hatósági, házi karanténban lévők, valamint
a járványügyi megfigyelés alatt álló személyek védelme,
akik nem tudják saját maguk ellátását biztosítani.

Telefon: 06 30 837 4280
Visegrádi Polgármesteri Hivatal
Telefon: 06 26 398 255
E-mail: visegrad@visegrad.hu
Új élethelyzetben kell helytállnunk, ezért kérjük, hogy
továbbra is türelmesen, egymást segítve éljük meg ezeket a napokat. Napjainkban mindannyian döntéshozók
vagyunk. Felelősséggel tartozunk nem csak a saját, hanem családunk, barátaink és az egész város közösségéért.
Meggyőződésünk, hogy a krízishelyzetet türelemmel és a
másokra való odafigyeléssel sikeresen átvészelhetjük.

Visegrád Város Önkormányzata folyamatosan figyelemmel kíséri a koronavírussal kapcsolatos helyzetet és
követi az operatív törzs ajánlásait. Arra kérjük Önöket,
hogy amennyiben segítségre szorulnak, forduljanak
bizalommal hozzánk, keressenek minket az alábbi
elérhetőségek valamelyikén:

Minden Visegrádon élő polgárnak kívánjuk, hogy maradjon egészséges!

Visegrád Város Önkormányzata

SZEZON VÉGI ZÖLD ANYAG ELSZÁLLÍTÁS – LOMBTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Visegrádiakat, hogy a zöld
anyag őszi, díjmentes elszállítását 2020. november 19én, csütörtökön végezzük. Ezen a napon a fás szárú zöld
anyagot legfeljebb 25 kilós kötegenként (háztartásonként
maximum 2 m3), spárgával átkötve, matrica nélkül, a
nem fás szárú anyagot pedig bármilyen zsákban, bekötve
ki lehet helyezni az ingatlanok elé.

lanaik elé. Az összegyűjtött zöld anyagot a jelzett napon
elszállítjuk.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a november 19-ei díjmentes szállítást követően tavaszig a zöld anyag
elszállítása szünetel. Az újraindításról a Visegrádi Hírek
hasábjain és a város hivatalos honlapján tájékoztatjuk
majd Önöket.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld anyagot a jelzett napon legkésőbb reggel 7:00 óráig helyezzék ki ingat-

Városgazdálkodási Csoport

Fotó: Schandl Lóránt
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ÁSOTT ÉS FÚRT KUTAK BEJELENTÉSE, ENGEDÉLYEZTETÉSE
2020. július 1-én megváltoztatta a Parlament a kutak
bejelentésére, engedélyeztetésére vonatkozó jogszabályt.
Ezt követően az ásott és fúrt kutakat 2023. december
31-ig lehet engedélyeztetni eljárási díj és büntetés megfizetése nélkül. A határidő meghosszabbításán kívül kitolták a kút építésének időpontját is, így a 2020. július
1-ig létesített kutakra vonatkozik az előírás.

Az engedélykérelmet vagy a jegyzőhöz vagy a Katasztrófavédelmi Hatósághoz kell benyújtani. Jogszabályi
(72/1996. Korm. rendelet 24. §-a) előírás alapján lehet
megmondani, hogy mikor melyiket kell választani. A
legfontosabb: ha a kút a Visegrádi Vízmű védőterületére
esik vagy ha nagyobb mélységű és nem talajvizet termel, akkor a Hatósághoz kell fordulni, a többi eset-ben
a jegyzőhöz.

Az engedélyeztetési eljárás nem bonyolult, mindössze
egy két oldalas nyomtatványt kell kitölteni a kút és
környezetének legalapvetőbb adataival. Azonban csak
meghatározott képesítéssel rendelkező szakember készítheti el és adhatja be az engedélyeztetési eljárásra. Ennek
az az oka, hogy csak egy szakember tudja felmérni a kút
kiképzésének szakszerűségét. A szakember helyszíni
vizsgálatáért és az ügyintézésért fizetni kell.

Gyakran felmerülő aggodalom, hogy a bejelentés után
adót vetnek ki a vízhasználatra. Ez azonban biztosan nem
következik a bejelentésből! Tudni kell, hogy a felszín alatti víz az állam tulaj-dona, de egy köbmétert, azaz 1000
litert 5 és 10 forint között ad el (főleg a vízműveknek).
A lakossági kutakból évente maximum 500 m3 lehet
kivenni, az átlagos vízhasználat azonban csak 10-20
m3/év, amely után évente maximum 200 Ft-ot kérhetne
az állam. Ez olyan csekély öszszeg, hogy még az adminisztrációt sem fedezné. Az sem valószínű, hogy megemelik az alapdíjat, mert akkor a vízművek csődbe mennének.

Az engedélyeztetésnek három fő célja van. Az
egyik, hogy a vízgazdálkodással foglalkozó szakemberek
felmérhessék mennyi vizet is használ a lakosság. Erről
eddig semmilyen információ nem áll rendelkezésre. A
másik, hogyha keletkezik szennyvíz, akkor az hova kerül.
A felmérést végző szakembernek meg kell győződnie
arról, hogy a szennyvíz nem szennyezi-e a környezetet.
A harmadiként vizsgálni kell, hogy a kút kialakítása lehetővé teszi-e különböző mélységű vízadó rétegek összekapcsolódását.

Ha van kútja, és szeretné engedélyeztetni, akkor vegye
fel a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatallal!

Visegrád, Polgármesteri Hivatal

ELMARADNAK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK
Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy az idei évre tervezett egészségügyi szűrőprogramok a járványhelyzetre való tekintettel elmaradnak. Amennyiben lehetőség lesz rá, 2021 tavaszán meghirdetjük a térítésmentes vizsgálatokat. Megértésüket
köszönjük!

Visegrád

Fotó: Gábor Gyula
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ÚJRA ÁLL A KŐKERESZT A RÓMAI ŐRTORONYNÁL
Ez év februárjában közúti baleset következményeként
súlyosan megrongálódott a 11-es út mellett, a római
őrtorony romjai előtt található kőkereszt és a rajta lévő
öntöttvasból készült Krisztus szobor. A kőkereszt talapzatával együtt a mellette lévő árokba zuhant és több darabra
tört. Dr. Szabó Ferenc Visegrád Város jegyzője felvette a
kapcsolatot a rendőrséggel, a balesetet okozó személlyel,
valamint a biztosítójával, a kárrendezés és helyreállítás
érdekében. A restaurálási munkálatokat Meszárek György
épületdíszítő kőszobrász végezte, aki az alábbiakban összefoglalja, hogy milyen beavatkozásokra volt szükség:

Az autóbaleset napján készült képeken jól látható,
hogy a kőkereszt teljes egészében eldőlt a helyéről és
több darabra tört. Abonyi Géza és Hintenberger András felkérésére elszállításra kerültek a szabadkézzel
mozdítható töredék elemek. Az öntött vas Krisztust Oláh
Sándorné saját ingatlanára vitte, hogy ne vesszen el a
közterületről. Sajnálatos módon a kőkereszt legfelső függőleges kőeleme így is nyomtalanul eltűnt a helyszínről.
A rendőri helyszínelés után és az elszállítás előtt vihette
el valaki a hiányzó darabot, mert az általunk készített képeken már nem látható.

Közvetlenül a balesetet követően ez a látvány fogadta az arra járókat.

Szerencsére sok apró töredék megmaradt és a kereszt vízszintes elemét
rozsdamentes csapolással még meg lehetett menteni és így nem kellett újra faragni, mint a hiányzó elveszett elemet.
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A töredékek visszaragasztását követően minden elem meg lett tisztítva a kiegészítéshez.
A kiegészítő anyag a kereszttel azonos Dunabogdányi kő őrlemény és cement 3:1-es arányú
Plextolos (festék emulzió keverékével.

Öntöttvas Krisztus tisztítás közben. Egyik felén még a míniumos
olajfesték nyomokkal és a másik már fém tiszta felülettel.
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A teljesen megtisztított öntöttvas Krisztus, aranyozás előtt.

A nyers Dunabogdányi kőtömb, amiből a felső hiányzó elem faragásra került.
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A hiányzó felső elem faragás közben.

Kőtömb nagyolása hasító ékekkel.

A kereszt múltjáról ugyan nincs sok információ, de az feltételezhető, hogy egy dunabogdányi kőfaragó mester munkája
lehet. A dunabogdányi kőbányába vezető útnál a 11-es Fő út mellett is áll egy hasonló kereszt, aranyozott Krisztussal.

A kőkereszt és az öntöttvas Krisztus szobor a helyreállítást követően.

Ezúton köszönjük Meszárek György épületdíszítő kőszobrásznak a munkáját és a restaurálás folyamatáról készített
képes beszámolót.
A rovatot szerkesztette:
Grósz Gábor,
kommunikációs referens,
Visegrád Város Önkormányzata
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DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN
MEGHÍVÓ
2020. NOVEMBER 29-ÉN,
VASÁRNAP DÉLUTÁN 16:00 ÓRAKOR
A MILLENIUMI KÁPOLNÁNÁL AZ ADVENTI IDŐSZAKOT
MEGNYITÓ ÖSSZEJÖVETELT TARTUNK.
FORRALT BORRAL, TEÁVAL, APRÓSÜTEMÉNNYEL
VÁRJUK AZ IDELÁTOGATÓKAT.
(amennyiben a járványügyi intézkedések nem tiltják)

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK, SZÁMÍTUNK
RÉSZVÉTELÉRE!
Jézus jön. Tán hajnaltáján,
mikor pirkad már az ég.
Szebb, mint az aranyló reggel
az ő dicsősége még.
Várva-várom, kész a szívem
tárni ajtót és kaput,
Kész a lábam nyomdokában
Járni, bár nehéz az út.
(részlet)
(Túrmezei Erzsébet)

VNNÖ

OKTOBERFEST

A

téshez igen. Igy elődeink árpa helyett szőlőművelésbe
kezdtek és ennek következtében inkább a bor fogyasztása került előtérbe. De a vér nem válik vízzé -mondja a
közmondás- elődeink, nagyapáink továbbra is szívesen
fogyasztották a nemes söritalt. Napjainkra általánosan
kedvelt italként szívesen fogyasztjuk mi is a bor mellett a
sört is, mondhatjuk, hogy a kultúrált sörivás városkánkban is elterjedt.

Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2020. október 3-án rendezte meg immár másodszor
a bajor sörfesztivál mintájára a helyi kis hagyományteremtő ünnepségét.
Visegrád török megszállás utáni éveiben német telepesek érkeztek a birodalom különböző tartományaiból, fejedelemségeiből. Városunkba is többségükben bajorok,
svábok, pfalziak, de még svájcból is érkeztek családok. Az
őshazából különböző szokásokat hoztak magukkal, így a
sörkészítést is. A helyi adottságok azonban nem kedveztek az árpa, komló termesztéshez, viszont a szőlőtermesz-

Visegrád testvérvárosa is egy bajor kisváros Obergünzburg, ahol is nagyon finom helyi sört főznek, neve szerint
ALLGäUER BÜBLE BIER, mely kizárólag árpából, kom-
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az 1854-es és 1873-as kolerajárvány, majd 1923-ban a
hiperinfláció miatt. A müncheni sörfesztivál a Teréziamezőnek /Theresienwiese/ nevezett téren felállított több
száz sátorban folyik, szeptember 20. – október 4. között,
általában 6 millió ember látogatja.

lóból és kristálytiszta vízből készül már 1516. év óta. /
Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516.
Ein herzhaft süffiges Traditionsbier, so gut wie damals. /
Remek kis sörfesztiválra sikeredett a Schatzi-családi
vendéglő és a német önkormányzat közös rendezvénye a
pandémia ellenére. Minden járványügyi előírást betartva
a megjelentek a késő esti órákig igen jól mulattak. Gondoskodott a talpalávalóról a bogdányi zenekar a Pokdaner
Puwe, a mulatságot a német nemzetiségi énekkar nyitotta meg, hangulatos német énekekkel, majd nemzetiségi
fúvósaink mutatták be az alkalomhoz illő dallamokat,
sokan táncra is perdültek, remek hangulat uralkodott!
Az Oktoberfest történelmi hátteréről: az első sörfesztivált
1810-ben rendezték meg, mikor is a bajor trónörökös -ki
később I.Lajos néven lépett trónra - elvette feleségül a
szász hercegnőt és ennek okán egész Münchent meghívta
az ünnepségre.

Erre az alkalomra a müncheni sörfőzdék különleges
sört főznek /Wiesnbier/ mely nagyobb alkoholtartalmú
a szokásosnál. Nagy átlagban egy fesztivál alatt 60000
hektoliter sör fogy és 500000 darab sült csirke fogy.
Érdekesség még, hogy egy gyakorlott pincérnőnek 1.5
másodpercbe telik egy liter sör csapolása. Németországban Münchenen kívül más városokban is tartanak sörfesztivált, pl.: Stuttgartban, Hannoverben és Brémában.
Német önkormányzatunk reméli, hogy a jól sikerült
fesztiválunkat mi is ezentúl minden évben megünnepelhetjük és pár év múlva már „Hagyományos Visegrádi
Sörfesztivál” néven vonul be a helyi szokások közé.

A fesztivál története során - a két világháború évein
kívül - eddig három alkalommal nem rendezték meg

Kékessy-Herendi Ida

Fotó: Kékessy-Herendi Ida és Papp Lajos
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KOR-KÉP
FŐ UTCA 24. - A SALAMON-RÁCZ HÁZ

A

Fő utcának ezen a szakaszán sétálva több olyan
ingatlant találunk, aminek mesébe illő kertjét,
hangulatos épületét minden erre járó megcsodálja. Az
egyik ilyen a helyben Salamon-Rácz néven emlegetett
ház.
Szandtner Egon, a szomszédos ház egykori lakója
visszaemlékezéseiben azt írja, a ház nagybátyja, a Roth
bánya vezetőjének tulajdonában volt. Leírása szerint
valaha egyenes ház volt, aminek utcafronti részét Roth
Vilmos lebontatta, és hozzáépíttette a jelenlegi homlokzatot, így alakítva ki az utcára néző és a belső teraszt. Ezt
megerősíti a község első, kataszteri térképe is, ahol még
az egyenes épület látható.

A Fő utcai kapu belülről, máig ugyanaz a jezsámen bokor díszíti
Az utcafronti terasz a 40-es években

A Salamon-Rácz család először évekig bérelte, majd
1949-ben megvásárolta az ingatlant. A nagypapa újságíró
volt, az Est Lapok munkatársa, az első zsidótörvények
után elvesztette az állását, és infarktust kapott. A család
remélte, a visegrádi környezet meghosszabbítja az életét,
de sajnos nem így történt. Néhány héttel kiköltözése
után egy újabb infarktus elvitte, a visegrádi temetőben
van eltemetve. A gyerekek itt jártak iskolába, hétközben
a nagymama vigyázott rájuk, míg szüleik csak hétvégente
jártak ki Visegrádra. Évtizedeken keresztül töltötték itt a
nyarat, sok más budapesti családhoz hasonlóan.
Mai tulajdonosai Meggyesi Balázs és családja, két fiúkkal élnek itt immár 10 éve. Balázs a Visegrádi Önkéntes
Tűzoltóság alapítója, felesége, Szabó Judit is aktív résztvevője a helyi közösség életének, a kulturális bizottságban tevékenykedik.
Kangas Kinga

A ház manapság

16

HISTÓRIA
VIKI NÉNIRE EMLÉKEZÜNK
Szeptember 4-én,
életének 102. évében elhunyt Lázár
Ferencné, a mindenki által kedvelt
Viki néni, városunk
legidősebb
lakója. Unokája, Kinga
mesél róla:

koromtól kezdve szoros kapcsolatban voltunk, láthatta
ahogy felnőtté, anyává érek, látta a dédunokáit kamasszá
cseperedni s bizony sokszor elbeszélgetett velünk az élet
nagy dolgairól is.
Minden nevezetes ünnepet együtt tölthettem vele,
hallgathattam a régi emlékeket, a családi történeteket
és szokásokat, s persze a legfinomabb süteményeket
is ő készítette el, sok bevált receptet őrzünk tőle a saját
kézírásával a kis kockás füzetkében, ami nekem, grafológusnak egy felbecsülhetetlen kincs. Akármikor elsétálok
majd az öreg sárga háza előtt, mindig eszembe fog jutni
az a sok finom ebéd, kedves és figyelmes szó, amit még
kisgyerekkoromban kaptam tőle az iskolából hazafelé
menet. A zöld kapun belépve most is látom őt magam
előtt, ahogy a kis kertjében tesz-vesz.

Viki néni emléke
Nagyon
szerencsésnek tartom
magam, mert egy
igazán
különleges
személyiségű
asszony volt a nagymamám. Nehéz róla múltidőben beszélni, hiszen olyan,
mintha még most is velünk lenne. Azt hiszem nekem
Visegrád sosem lesz már ugyanaz nélküle, mint régen.
Egész életében itt élt és szinte mindenkit ismert, sok
barátja és rokona volt a városban, hiszen itt is született
1918. októberében a Zeller család ötödik, legkisebb gyermekeként. Itt járt iskolába majd 1940-ben házasságot
kötött Zoller Imre kántortanítóval, akivel 10 évig éltek
boldog kapcsolatban, ebből született édesanyám, Judit is.
Válásuk után is Visegrádon folytatta életét, szorgalmas és
tevékeny ember volt, varrásból valamint a Faipari KTSZben végzett munkájából élt nyugdíjazásáig. 1960-ban
újra férjhez ment Lázár Ferenc tanítóhoz, aki hű társa
volt 13 éven át. Tragikus gyors halála után özvegyként élt
tovább, de soha nem volt magányos, hiszen nagyon szeretett társaságba járni. A Nyugdíjas Klub rendezvényein,
báljain és a Könyvtár kulturális eseményein amíg csak
egészsége engedte rendszeres vendég volt, sokat olvasott, nyitott szemmel és füllel, egészséges kíváncsisággal
figyelte a világ eseményeit maga körül és mindig volt
egy-két kedves szava mindenkihez, mindemellett pedig
példás katolikus életet élt.

A nagyi remek varrónő is volt, az egész családnak és sok
megrendelőnek el tudta készíteni azt a régóta vágyott
meleg kötött pulcsit, sálat vagy éppen a legdivatosabb ruhát, kabátot is. Kérhettünk tőle szinte bármit, gyakorlott
kezekkel gyorsan és precíz munkával készítette el, szerette a rendet és a pontosságot és rendkívül kitartó volt.
Élete végéig ő maga is csinosan és divatosan öltözködött,
megjelenésére mindig nagy gondot fordított, még otthon
is.
Szeretett utazni és új dolgokat megtapasztalni, nyitott
volt mások problémái iránt s ahol csak tudott szívesen
segített, önzetlenül. Sok kérdéssel fordulhattunk felé,
hiszen bölcs tanácsaira, véleményére mindig érdemes
volt hallgatni. Hosszú élete utolsó teleit Esztergomban
töltötte a családdal, a melegebb hónapokat pedig otthonában, ahol pici, szépen gondozott és mindig muskátlikkal teli kertjében aktívan teltek a nyári napjai. 100.
születésnapján rengetegen felköszöntötték, a legszebb
ajándékot az jelentette számára, hogy jó egészségben a
családja körében érte meg ezt a szép kort. 102 éves korában, rövid betegség után szeptember 4-én hunyt el. Sírja a visegrádi temetőben azóta is tele van virággal.
Nyugodj békében drága Nagyi!

Idős korában is sokan látogatták, kitűnő egészségi állapota és remek memóriája, derűs természete mindenkit
lenyűgözött, sokat tudott mesélni Visegrád történelméről
és az itt élő családokról is, akár órákon át. Mindig nagyon
jókat lehetett vele beszélgetni, szinte minden érdekelte,
naprakész volt sok-sok témában, amiről nem tudott, annak pedig utána olvasott sokszor. Mi ketten kicsi gyerek-

Mógor-Kárász Kinga

Viki néni 100. születésnapja alkalmából készült interjú az alábbi linken tekinthető meg:
https://danubia-televizio.hu/musor/visegrad-beszelgetes-lazar-ferencnevel-viki-nenivel-100-szuletesnapja-alkalmabol

Közreadta: Kangas Kinga
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2020. NOVEMBER
MÁRTON NAP ÉS A LIBAPECSENYE

L

údhúst „illik” enni Márton napján, november 11én, de miért? Hogyan került kapcsolatba Márton, az egykori Pannóniában, a mai Szombathelyen
született majd tours-i /Franciaország/ püspök a ludakkal? A legenda szerint úgy, hogy amikor hírét vette:
püspöknek szemelték ki, az érte jövő küldöttek elöl nagy
alázatosságában a ludak óljába bújt. A ludak azonban
gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak
ezzel Márton rejtekhelyét elárultak.

leteljük, tálra rakjuk, és vegyes salátával körítjük. Levét
átszűrve külön csészében tálaljuk.
Fenséges falat még a párolt libamell. A libamellet megsózva, forró libazsíron kevés karikára vágott hagymával, egy
kis kakukkfűvel és leveszöldséggel puhára pároljuk. A
mellnek a húsos része mindig fölfelé legyen a lábasban.
Párolás alatt többször öntünk alá hús-vagy csontlevet,
esetleg bort /száraz, félszáraz/ vagy akár mind a kettőt.
Amikor megpuhult, csontjáról lefejtjük, felszeleteljük és
tálra rakjuk. Tálaláskor párolt rizzsel körítjük.

A legendához kapcsolt Márton-napi lúdfogyasztás a
néphitben jó indokul szolgál, elsősorban azzal, hogy
ilyenkor a lúd mellcsontjából meg lehet jósolni, hogy milyen lesz az elkövetkező hónapok időjárása. Ha fehér a
csont: kemény, erős, jeges, hófúvásos telünk lesz. Piros
csont esetén: a karácsony fekete, locspocsos időjárásra
lehet számítani. Az Álmoskönyv szerint lúdhúst enni
általában jó, egészséges. Harmadik okként a néphit szerint Márton napja körül a lúdhús különösen jó, friss, fiatal és viszonylag olcsó. A gyenge húsú, ropogós bőrű,
idei liba novemberre éri el a kifejlettségnek, a hízásnak
azt a fokát, amely a lúd rangjára emeli. Ilyenkor bőséges
és finom ikrás a zsírja, a szájban szinte elolvad a töpörtyűje, mandulaízű a hája, és óriásira növekszik a szép,
világos színű mája mely fölséges csemege akár sütjük,
vagy főzzük fűszeres húslevesben, vagy akár alakítsuk
pástétommá. A ludaskása sem megvetendő finomság
mely a liba aprólékjából készül, először aranyosan csillogó levesként zöldségesen,/csigatésztával/, majd mély
porcelánedényben halmozzuk magasra a minőségi
hosszúkás főtt rizset, vaskos zúzadarabokkal, tetején a
vékonyra szeletelt máj, illatos töpörtyű és a szélén körülpettyentett sült libavér. De a lúdnyak sem utolsó dolog,
hiszen a nyelvtörő tréfás mondás is felvilágosít mindenkit, hogy jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál! Persze csak
akkor, ha előbb megtöltik: a magyar konyha szerint vagdalt hússal és gombával, más szokások szerint pedig sós,
paprikás, reszelt hagymás, zsíros liszttel melyet sóletben
kell megfőzni.

Végezetül idézünk Magyar Elek az Inyesmester nagy
szakácskönyvéből: „… a pecsenye mellett a díszhelyet
az uborkasaláta foglalja el. Az uborka pedig, amelyből
a saláta készül már korán reggel meggyalultassék, mert
tudnivaló, hogy a frissiben feladott uborkasaláta gyomorrontást és hideglelést szokott okozni. A finomra gyalult uborkát mindjárt kinyomkodjuk, levét leöntjük, aztán besózzuk, 15 perc múlva még egyszer kinyomkodjuk,
a levét újra leöntjük, majd valódi borecettel jól meglocsoljuk, hamisítatlan édes-nemes szegedi paprikával
meghintjük és igy hagyjuk ebédig vagy vacsoráig. Nem
sokkal a sült tálalása előtt a salátára jó sűrű, édes tejfelt
keverünk, s azután nagyon vigyázzunk, hogy valakinek
eszébe ne jusson valamiféle vörös-vagy pláne fokhagymát
csempészni bele.”
Magyar Elek író 1932-ben megjelent
„Fejezetek az Ínyesmesterség köréből”
című szakácskönyvéből közreadja:
Kékessy-Herendi Ida

A királynő, aki a pálmát viszi mégiscsak a libapecsenye.
A megtisztított, megmosott, megszárított és besózott
libát füstölt szalonnával, kevés, karikára vágott
vöröshagymával, sárgarépával, zellerrel és petrezselyemgyökérrel kirakott hússütőbe tesszük. Fölül is beborítjuk füstöltszalonna-szeletekkel, kissé megborsozzuk, hozzáteszünk 1-2 babérlevelet, és hús-vagy
csontlével leöntve sütőbe tesszük és puhára pároljuk.
Mikor készen van, rögtön kivesszük a levéből, fölszeLibapecsenye
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Fotó: Scheili Pál

GYEREKKUCKÓ
ERNTEDANKFEST – TERMÉSKÖSZÖNTŐ ÜNNEP

Igyekszünk a projektheteinkbe bevonni a szülőket
is valamilyen módon. Idén terméseket kértünk, amit
egy családi kirándulás alkalmával találtak vagy a saját
kertből hoztak, melyet az óvoda udvarán lévő „Leiterwagen”-ben gyűjtöttünk össze. Szabó Jancsi bácsi minden évben vendégül lát bennünket a kertjében, ahol almát
szüreteltünk, melyből nagyon finom „almás-halom”
sütemény készült minden csoportban. Sváb, német őszi
mondókákat, dalos játékokat játszottunk, „befőtteket”
nyomdáztunk, az óvodában dolgozó felnőttek eljátszották a „Répa mesét” (das Rübchen) németül, melyben a
gyerekek is aktívan részt vehettek. A hét utolsó napján
a terméskocsit körbe táncolva, együtt zártuk a projekthetet. Végül a termésekből mandala készült és minden csoport a hozott termésekből egy nagy termés baglyocskát alkotott, mely minden reggel az ajtóban várja az
érkező „Fellegvár” óvodásokat!

M

inden évben, október elején, egy német nemzetiségi projekthét keretében rendezzük óvodánkban
a Termésköszöntő ünnepet (Erntedankfest). Az ünnep
már önmagában is örömforrás, a közös élmény erejével
pedig erősíti a közösséghez tartozás érzését. Az ünnepek
kiemelkednek a hétköznapjainkból, mozgalmasságot
visznek a gyerekek és felnőttek életébe. Mindezt megelőzi a várakozás öröme, az előkészületek izgalma, a változatos tevékenységek. A rendszeresen, évről-évre visszatérő, ismétlődő programok alkotják óvodánk és benne
a közösség hagyományrendszerét, hagyományok szeretetét!
Témánk elsősorban az ősz, a termések, a betakarítás volt
az évszakból adódóan. Próbáljuk ezt a hetet a gyermekek
számára változatossá, élménydússá tenni, ezért minden
napra jut valamilyen témához kapcsolódó tevékenység,
élmény.

Muckstadt Eszter
nemzetiségi óvodapedagógus

FELHÍVÁS
megfelelő szinten megismertessék a helyi hagyományokkal. Céljuk és feladatuk, hogy ezen értékeket továbbadják,
mert vallják, hogy az örökségként kapott hagyományok
elengedhetetlen közösségi élményeket adnak, melyek
tovább élnek bennünk és végig kísérik életünket.

A Visegrádi Fellegvár Óvodában közel négy évtizede
folyik német nemzetiségi nevelés felkészült óvodapedagógusok segítségével. Az intézményben kiemelten
fontosnak tartják, hogy a Helyi Pedagógiai Programban
megfogalmazottakon túl a gyermekeket korosztályuknak

Folytatás a 22. oldalon
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NOVEMBERI 02=,0ĥ625
%HOpSĘMHJ\1.000,- Ft, Kedvezményes jegy: 700,- Ft (18 év alatti és nyugdíjas)
Jegyfoglalás DYHWtWpVQDSMiQGpOHOĘWWyUiLJmozi@visegrad.hu. .pUMNDMHJ\HNHWD]HOĘDGiVHOĘWWSHUFFHOYHJ\pNiW
Pénztárnyitás: D]HOĘDGiVHOĘWWSHUFFHO; )LOPHOĘ]HWHVHNEĘYHEELQIRUPiFLy www.visegrad/mozi
$PĦVRUYiOWR]WDWiVMRJiWIHQQWDUWMXN Egyes premierdátumok D]DNWXiOLVMiUYiQ\KHO\]HWPLDWWDNpVĘEELHNEHQYiOWR]KDW
nak, ezért kérjük, kísérjék figyelemmel hetente frissített honlapunkat és Facebook oldalunkat!
November 5. csütörtök, 18:00

TENET
szinkronizált, angol-amerikai-kanadai akcióthriller, 150’, 2020
5HQGH]Ę&KULVWRSKHU1RODQ
)ĘV]HUHSOĘN-RKQ'DYLG:DVKLQJWRQ.HQQHWK%UDQDJK
A legsikeresebb Batman-WULOyJLD pV D] (UHGHW UHQGH]ĘMH LVPpW
HJ\HGL pV PHJK|NNHQWĘ IRUGXODWRNEDQ JD]GDJ WKULOOHUW UHQGH
zett, amelyen egy angol kémnek kellene megmentenie a Földet
D SXV]WXOiVVDO IHQ\HJHWĘ NDWDV]WUyIiWyO ÈP D V]XSHUJ\Q|N
nek nemcsak az idegen hatalmak embereivel, hanem a legnaJ\REEHOOHQVpJJHOD],GĘYHOLVPHJNHOON]GHQLH

5. EURÓPAI ART MOZI NAP
November 8. vasárnap, 16:00

GUNDA

November 6. péntek, 17:00

fekete-fehér, norvég-amerikai dokumentumfilm, 93’, 2020
5HQGH]Ę9LNWRU.RVDNRYVNL\
*XQGD HJ\LNH D YLOiJRQ pOĘ HJ\PLOOLiUG VHUWpVQHN ė LV D]pUW
született meg, hogy beteljesítse a sorsot, amit az emberiség
szánt neki: utódokat szüljön, majd élelemként szolgáljon.
Gunda idilli környezetben neveli malacait, minden egyes nappal közelebb jutva az elkerülhetetlenhez. Intim portré egy
állatcsaládról, mely HJ\EHQPHJG|EEHQWĘHUĘYHOpVkülönleges
vizuális megközelítéssel tesz fel súlyos morális kérdéseket.

MAGDOLNA

November 8. vasárnap, 18:00

magyar játékfilm, 97’, 2020
5HQGH]Ę%XYiUL7DPiV
)ĘV]HUHSOĘN%XYiUL9LOOĘ1DJ\.DWLFD
Bódi Mária Magdolna rövid életét a Balaton-felvidéken töltötte, több településen élt és dolgozott cseléd szüleivel és testvéreivel. A munka mellett minden idejét imádságban, a betegek,
QpONO|]ĘNVHJtWpVpYHOW|OW|WWH7LV]WDViJDpVOiQ\WiUVDLYpGHO
mezése közben ölték meg 23 éves korában. A film Magdolna
életének két napjára fókuszál. Az egyik 1933 nyarán játszódik,
a 12 éves Magdolna egy csodás, ugyanakkor tanulságos napját
bemutatva. A másik Magdolna életének utolsó napja, melyet a
UHPpQ\YHV]WHWWVpJ pV D IpOHOHP XUDO V N|]EHQ N|UQ\H]HWpEĘO
kiemelkedik alakja, ahogy DYpJVĘNLJWDUWMDDOHONHWWiUVDLEDQ
November 6. péntek, 19:15

BECSÚSZÓ SZERELEM
magyar romantikus vígjáték, 92’, 2020
5HQGH]Ę1DJ\9LNWRU2V]NiU
)ĘV]HUHSOĘNgWY|V$QGUiV*RPEy9LROD/RWWL
Gyula, az elkötelezett fociultra és felesége, Mariann gyereket
szeretnének. Ám NLGHUO KRJ\ D IpUIL PHGGĘ pV D] |U|NEHIR
gaGiVOHKHWĘVpJHLVHOV]iOO Mariann utolsó esélyként megállaSRGLN HJ\ URPD OiQQ\DO KRJ\ V]OHWHQGĘ J\HUPHNpW PDJXN
KR]YHV]LN*\XOiQDNHWWĘOIRJYDIRO\DPDWRVDQWUNN|]QLHNHOO
KRJ\QHEXNMRQOHDUDVV]LVWDIRFLUDMRQJyEDUiWDLHOĘWWráadásul
ÈPRUQ\LODLDOHJYiUDWODQDEEKHO\UĘOWDOiOQDNDV]tYpEH.
November 8. vasárnap, 20:00

NAPSUGÁR

November 7. szombat, 15:00

feliratos, olasz-lengyel filmdráma, 100’, 2019
5HQGH]Ę&DUOR6LURQL
)ĘV]HUHSOĘN6DQGUD'U]\PDOVND&ODXdio Segaluscio
(UPDQQR NLVHEE ORSiVRNEyO pO QDSMDLW SpQ]Q\HUĘ DXWRPDWiN
kal tölti. Lena azért megy Olaszországba, hogy jó pénzért
örökbe adja V]OHWHQGĘ J\HUPHNpW és új életet kezdjen. Egy
párnak adják ki magukat, hogy a fiú nagybátyja a rokonság
révén örökbe fogadhassa a gyermeket. Sole koraszülöttként jön
YLOiJUD H]pUW PLHOĘWW D] |U|NEHIRJDGykhoz kerül, szoptatni
kell. Lena próbál érzéketlen maradni, ám ezzel falat emel maga
és Ermanno közé, aki egyre jobban megszereti a kislányt.

È/20e3Ë7ė.

November 12. csütörtök, 18:00

NYÍLT TITKOK
szinkronizált, német vígjáték, romantikus dráma, 111’, 2019
5HQGH]Ę%RUD'DJWHNLQ
)ĘV]HUHSOĘN)ORULDQ'DYLG)LW]-HOOD+DDVH(O\DV0 %DUHN
Heten egy baráti vacsorán. Hogyan lehetne izgalmasabb az
este? Egy játékkal, melynek lényege, hogy a vacsora alatt
EHpUNH]ĘKtYiVRkat vagy üzeneteket együtt fogadják. Mindenki
kiteszi az asztalra a telefonját, mert ugyebár senkinek nincs
WLWNDDW|EELHNHOĘWWeVLQQHQLQGXODNiRV]

szinkronizált, dán animációs családi film, 81’, 2020
5HQGH]Ę: Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck
Minna élete a feje tetejére áll, amikor apja új menyasszonya és
annak lánya beköltözik hozzájuk. Jenny kiállhatatlan és Minna
PLQGHQ HUĘIHV]tWpVH HOOHQpUH VHP WXG N|]HOHEE NHUOQL KR]]i
Egy éjszaka felfedez egy varázslatos világot, ahol hatalmas
színpadokon készülnek az álmaink, szorgos kis álommunkások
segítségével. Mikor rájön, hogyan tudja befolyásolni az embeUHNHW D] iORPpStWĘN VHJtWVpJpYHO LJ\HNV]LN -HQQ\ iOPDLED LV
EHIpUNĘ]QLKRJ\YpJUHLJD]LFVDOiGOHKHVVHQEHOĘON.
November 7. szombat, 17:00

NYÍLT TITKOK
szinkronizált, német vígjáték, romantikus dráma, 111’, 2019
November 7. szombat, 19:15

TENET
szinkronizált, angol-amerikai-kanadai akcióthriller, 150’, 2020

MAGDOLNA
magyar játékfilm, 97’, 2020
November 13. péntek, 17:00

BECSÚSZÓ SZERELEM
magyar romantikus vígjáték, 92’, 2020
November 13. péntek, 19:15

%ĥ9g/(7– AZ ÖRÖKSÉG

szinkronizált, amerikai fantasy, horror-dráma, 2020
5HQGH]Ę=RH/LVWHU-Jones
)ĘV]HUHSOĘN*LGHRQ$GORQ&DLOHH6SDHQ\'DYLG'XFKRYQ\
Hannah anyja férjhez megy, és beköltöznek az új apuka házába. A suliban csak három fura csaj fogadja be, szükségük van
ugyanis rá boszorkányos játékukhoz. De nem tudják, hogy
Hannah különleges képességekkel rendelkezik, és amikor
kiegészül a rituális kör, megtörténik a csoda – GHJRQRV]HUĘN
szabadulnak el, és egyre furcsább dolgok történnek.

November 14. szombat, 15:00

November 25. szerda, 18:00

TROLLOK A VILÁG KÖRÜL

IDIOT PRAYER NICK CAVE ALONE AT ALEXANDRA PALACE

szinkronizált, amerikai animációs vígjáték, 94’, 2020
5HQGH]Ę:DOW'RKUQ'DYLG36PLWK
Minden csupa csillám és boldogság Trollvárosban, amíg PiSDFV NLUiO\QĘ pV ÈJDV PHJOHSĘ IHOIHGH]pVW QHP WHV]nek: vannak más troll világok is az övéken túl, és mindegyikben más
zenei irányzat az úr. Amikor egy titokzatos fenyegetés az ország összes trollját veszélybe sodorja, barátaikkal nekivágnak
a nagyszabású expedíciónak, hogy végrehajtsák a lehetetlent,
és harmóniát hozzanak létre a különféle trollok között.
November 14. szombat, 17:00

BECSÚSZÓ SZERELEM
magyar romantikus vígjáték, 92’, 2020
November 14. szombat, 19:15

%ĥ9g/(7– AZ ÖRÖKSÉG

szinkronizált, amerikai fantasy, horror-dráma, 2020
November 19. csütörtök, 18:00

LUFI
feliratos, kínai filmdráma, 102’, 2019
5HQGH]Ę3HPD7VHGHQ
)ĘV]HUHSOĘN-LQSD<DQJVKLN7VR6RQDP:DQJPR
$/XILHJ\N|OWĘLILOR]RILNXVPHGLWiFLyDNtQDLegykepolitikáról, a modern és tradicionális értékek konfliktusáról. Dargye és
felesége Tibet egyik eldugott szegletében él. Három gyermeNN N|]O PpJ FVDN HJ\ LVNROiV D PiVLN NHWWĘUĘO QDJ\DSMXN
segít gondoskodni. Egy apró félreértés azonban megtöri a
harmóniáját, és kínos komplikációkkal kell szembesülniük. A
párnak döntenie kell: a buddhista tanítások, vagy a modern
társadalom által diktált értékek szerint folytassák az életüket?
November 20. péntek, 17:00

LUFI
feliratos, kínai filmdráma, 102’, 2019
November 20. péntek, 19:15

BOSZORKÁNYOK
szinkronizált, amerikai családi kalandfilm, vígjáték, 2020
5HQGH]Ę5REHUW=HPHFNLV
)ĘV]HUHSOĘN$QQH+DWKDZD\2FWDYLD6SHQFHU6WDQOH\7XFFL
Egy kisfiú kénytelen a nagymamájához költözni. Összeismerkednek néhány különleges pV PHJWpYHV]WĘHQ NHGYHV QĘYHO
DNLNUĘO NLGHUO KRJ\ ERV]RUNiQ\RN Amikor a nagyi menteni
próbálja unokáját, pont oda NHYHUHGQHN DKRO D /HJIĘEE %R
V]RUNiQ\ |VV]HJ\ĦMW|WWH D] |VV]HV NROOpJDQĘMpW PHUW YDQ HJ\
V]|UQ\Ħ WHUYH 0LW WHKHW HJ\ kissrác, ha boszorkányok közé
keveredik? Fogalma sincs: de megpróbálja feltalálni magát.

5HQGH]ĘpVIĘV]HUHSOĘ1LFN&DYH
$M~QLXViEDQRQOLQHQp]KHWĘNRQFHUWNpQWU|J]tWHWWIHOYp
telt - melyben 1LFN &DYH VDMiW V]HU]HPpQ\HLW DGMD HOĘ V]yOy
ban, zongorán kísérve - PRVWNLEĘYtWHWWPR]LYiOWR]DWEDQOiWKDW
ják a rajongók. Sajátos hangulata a bezártsággal, elszigeteltséggel és bizonytalansággal teli hónapokat tükrözi.
November 26. csütörtök, 18:00

SPIRÁL
magyar filmdráma, 100’, 2020
5HQGH]Ę)HOPpUL&HFtOLD
)ĘV]HUHSOĘN %RUEpO\ $OH[DQGUD %RJGDQ 'XPLWUDFKH .LVV
Diána Magdolna
Egy IpUILpVNpWQĘNO|Q|VKiURPV]|JW|UWpQHWHERQWDNR]LNNL
HJ\ WySDUWL Ki]EDQ $ WLWRN]DWRV PyGRQ HOWĦQW DSiUyO D IL~UD
hagyományozott horgásztó egy elszigetelt, varázslatos világ.
+DODN PDGDUDN YDGiOODWRN EpNpVQHN WĦQĘ RWWKRQD $ IHOV]tQ
alatt azonban titkok lappanganak és az évszakok körforgásával
HJ\WWDWDYDWJRQGR]yIpUILpVNpWQĘEDOMyVW|UWpQHWHLVEHWHO
MHVHGLN/pOHNWDQLNULPLD]HOHQJHGpVUĘOD]LVPpWOĘGĘNDSFVR
ODWRNUyODNRQIOLNWXVRNUyOpVDV]HPEHQp]pVQHKp]VpJHLUĘO
November 27. péntek, 17:00

SPIRÁL
magyar filmdráma, 100’, 2020
November 27. péntek, 19:15

ELVÁLTAK KLUBJA
szinkronizált, francia vígjáték, 108’, 2020
5HQGH]ĘMichaël Youn
)ĘV]HUHSOĘNMatt Aleander, Aleandre Coquelle, Julien David
%HQ PpJ PLQGLJ ĘUOWHQ V]HUHOPHV (JpV]HQ DGGLJ amíg egy
fogadáson, több száz ember jelenlétében tanúja lesz, ahogy
IHOHVpJHDIĘQ|NpYHONDPDW\RO$QDJ\GHSL]pVN|]HSHWWHEXN
kan fel régi haverja, a szintén elvált Patric. A pároshoz hamarosan újabb elvált tagok csatlakoznak, majd megalapítják az
Elváltak klubját, ahol egymást követik a vad bulik. Ám amikor
Ben találkozik Marionnal, a dolgok kezdenek bonyolódni.
November 28. szombat, 15:00

KUTYÁK ÉS MACSKÁK 3.: A MANCS PARANCS
szinkronizált, amerikai családi vígjáték, 84’, 2020
5HQGH]Ę6HDQ0F1DPDUD
A kutyák és macskák között teljes a béke. De amikor egy rejtéO\HVIĘJRQRV]UDILQiOWWHUYpYHOHJ\PiVQDNXJUDV]WMDĘNHWFVDN
egy lusta blöki és egy tériszonyos cica marad, aki megkeresheti PablyW D YLOiJXUDORPUD W|UĘ NDNDGXW De QHPFVDN D IĘJR
nosz hollétét kell kiszagolniuk, hanem tizenéves gazdáik problémáit is nekik kell megoldaniuk.

November 21. szombat, 15:00
TROLLOK A VILÁG KÖRÜL
szinkronizált, amerikai animációs vígjáték, 94’, 2020

November 28. szombat, 17:00

November 21. szombat, 17:00

szinkronizált, francia vígjáték, 108’, 2020

BOSZORKÁNYOK
szinkronizált, amerikai családi kalandfilm, vígjáték, 2020
November 21. szombat, 19:15

FUSS
szinkronizált, amerikai thriller, 90’, 2020
5HQGH]Ę$QHHVK&KDJDQW\
)ĘV]HUHSOĘN6DUDK3DXOVRQ.LHUD$OOHQ
9DQYDODPLWHUPpV]HWHOOHQHVVĘWEDOMyVODW~NDSFVRODW&KORH és
anyja, Diane között. Diane teljes elszigeteltségben nevelte
lányát annak születése óta, kontrollálva minden mozdulatát, és
vannak olyan titkok, amiket Chloe csak most kezd megérteni.

ELVÁLTAK KLUBJA
November 28. szombat, 19:15

A TULAJOK
szinkronizált, angol thriller, 92’, 2020
5HQGH]Ę-XOLXV%HUJ
)ĘV]HUHSOĘN,DQ.HQQ\5LWD7XVKLQJKDP0DLVLH:LOOLDPV
1pKiQ\ ILDWDO Ki]DN NLIRV]WiViYDO LJ\HNV]LN N|QQ\Ħ SpQ]KH]
jutni. Úgy gondolják, megtalálták a tökéletes célSRQWRWHJ\LGĘV
házaspár személyében. A betörés azonban nem várt fordulatot
YHV]DPLNRUDSiULGĘHOĘWWKD]DpU$KRJ\az öregek egyre furFViEEDQpVIHQ\HJHWĘEEHQNH]GHQHNYLVHONHGQLDILDWDORNPHQH
NOĘUHIRJQiNGHWDOiQVRKDQHPKDJ\KDWMiNPiUHODKi]Dt.
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jándékozna a Visegrádi Fellegvár Óvodának, jelezze
önkormányzatunk vagy közvetlenül az intézmény felé! A
tárgyak a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban adhatók le
ügyfélfogadási időben, a járványügyi szabályok (maszkviselés, kézfertőtlenítés) betartása mellett.

A nemzetiségi identitástudat elmélyítése többek
között a rendszeressé tett, tematikus foglalkozásokkal és
kezdeményezésekkel érhető el, amelyekhez szükség van
szemléltető eszközként használható tárgyakra.
Ehhez kérjük most az Önök segítségét!

Kérdés esetén hívják a 06 26 398-130-as telefonszámot,
vagy írjanak nekünk a visegrad@visegrad.hu e-mail címre!

Akinek vannak olyan – a német nemzetiségi hagyományokhoz köthető, akár a mindennapokban, akár ünnepekkor használt – tárgyai, amelyeket szívesen odaa-

Visegrád Város Önkormányzata

ISMÉT VISEGRÁDON A SZENT KORONA
Iskolánk diákjai abban a szerencsében részesültek,
hogy megtekinthették a Szent Korona Installációt a
visegrádi nagy parkban. Az alkotás Elekes Gyula tűzzománc-művész alkotása, amely a Korona felnagyított
mása. A szerkezet kör formája egy szentélyt idéz, amelynek felső részén a zománcképek színes üvegablakként
működnek. A külső falakon a Koronával megkoronázott
királyok névsora, portréik láthatók. A harmadik és a
negyedik osztály tanulói osztályfőnökükkel, a felsős évfolyamok diákjai pedig történelem tanárukkal tekintették meg az építményt. A gyerekek sok új információval
gazdagodtak. Nagyon élvezték a tanórán kívüli programot, amelynek hű bizonyítékai a látogatásról készült
képek.
Bosnyák Endréné

ZENE VILÁGNAPJA KICSIT MÁSKÉPP

Y

ehudi Menuhin, a nagyszerű hegedűművész és pedagógus kezdeményezésére az UNESCO 1975-ben nyilvánította
október elsejét a zene világnapjává. Intézményünk zenetanárai koncerttel készültek e számunkra igen nagy fontossággal bíró napra. Sajnos a járványhelyzet következtében nem kerülhetett sor a hangversenyre. Ezért úgy döntöttünk, hogy osztálykeretben fogunk megemlékezni e jeles napról. Klausz Adrienn, intézményünk gitártanára látogatott
el az osztályokba, ahol vetített képes előadással örvendeztette meg a gyerekeket. A számára oly kedves hangszer, a gitár
kialakulását mutatta be sok-sok kép és videó segítségével. Öröm volt látni a csillogó tekinteteket és az érdeklődéssel teli
arcokat. Köszönjük Klausz Adriennek, hogy ilyen tartalmas, érdekes és látványos előadással készült a gyerekeknek!
Bosnyák Endréné
intézményegység- vezető
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APÁTKÚTI ERDEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
KOMPLEX MŰVÉSZETI PROGRAM
Felvételt hirdetünk kis létszámú osztályainkba. A
második, ötödik és hatodik évfolyamon vannak még
szabad helyeink. Szeretettel várjuk az érdeklődő
szülőket és gyermekeiket egy beszélgetésre!

Az iskola elhelyezkedése:
Visegrádon, az Apátkúti
völgyben, patakpart mentén.
Az épületet: 1997-baen Pro
Architectura díjat kapott.
Oktatás: Iskolánk nyolc
évfolyamos általános iskola,
amely kis létszámmal
működik. Osztályonként
maximum 10-12 fő. Projekt
napok (hetente): lovaglás,
íjászat, evezés, síelés,
korcsolyázás, túrázás,
múzeum látogatás.
Iskolaudvar: bioszféra
rezervátumban, saját házi
állatokkal, konyhakerttel
rendelkezünk. Célunk: hogy a
hozzánk beiratkozott
diákokat olyan készségekkel,
képességekkel, tudással
bocsátsuk el, mellyel
megállják helyüket a
középfokú oktatási
intézményekben és a
mindennapi életben is.
Fontos számunkra, hogy egy
olyan iskolát működtessünk,
ahol meghatározó egymás
feltétlen elfogadása, s a
gyermekek szeretetben,
családias légkörben töltik
napjaikat.

Apátkúti Erdei Általános
Iskola, 2025 Visegrád,
Apátkúti völgy 03/157.hrsz.
gps: 2025 Visegrád,
Mátyás király utca 96.
Iskolaigazgató: Stomp
Ferencné +36 20 487 3304
DOM Alapítvány : Földi
Péter +36 70 3818126 info
@ apatkutisuli.hu
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EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)
BESZÁMOLÓ A PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉG SZEPTEMBER-OKTÓBERI
PROGRAMJAIRÓL
Szeptember 17-én kezdődött Huba Judit logopédus
gyógytornász 5 részes sorozata a gyermekek fejlődéséről,
neveléséről. A Covid-veszély miatt online formában
hallgathattuk az előadásokat, de a felmerült kérdésekre
rögtön válaszolt is telefonon. Sok érdekes, új dolgot tudhattunk meg!
Szeptember 19-én Kerekes Pálma segítségével színes
nemezlabdákat készítettek a gyerekek. Nagy kitartással, ügyességgel addig simították, görgették a gyapjúgombócot, amíg pattogós, kemény labda lett belőle.

zők művei csendültek fel az Óbudai Danubia Zenekar
művészeinek előadásában a templomunkban. Hegedű,
brácsa, hárfa és harsona megszólaltatásával csodás zenei
élményben volt része a hallgatóságnak.
A PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉG NOVEMBERI PROGRAMJAI:
November 5-én; 12-én; 19-én és 26-án csütörtökönként
Dr. Kovács Antal: „Ami működik és ami nem” címmel
párkapcsolati tréning előadássorozata házaspároknak
és házasságra készülőknek

Szeptember 20-án a Veni Sancte gitáros szentmise után
Tibor atya megáldotta a gyerekek iskolatáskáit, tanszereit, és kérte a Szentlélek segítségét a tanévben.

November 7-én szombaton kirándulás, részletek majd
a plakáton olvashatók
November 14-én szombaton 10-12 óráig a plébánián
karácsonyi ajándék készítés Bodnár Irén vezetésével.

Szeptember 27-én A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ifjú művészeinek vonósnégyese Mozart és Haydn
művekkel kápráztatta el a zeneszerető közönséget a
Köszönjük Magyarország pályázat támogatásával.

November 15-én vasárnap 9 óra gitáros szentmise a
templomban, előtte fél 9-től próba.

Október 3-án vidám zene és éneklés hallatszott a
plébánia udvarán. A szüreti táncházban szőlőt préseltünk, a musttal koccintottunk egymás egészségére,
majd szülők és gyerekek együtt táncoltunk, játszottunk.
A mézédes szőlőért köszönet Polgár Zsoltnak.

November 21-én szombaton 16-17 óráig a plébánián
Játszóház Túri András és Jámbor Rita vezetésével
November 28-án szombaton 10-12 óráig a plébánián
Adventi koszorúkészítés

Október 10-én az Apátkúti patak mentén Pilisszentlászlóra kirándultunk. Ezúttal nem mosta el az eső a túrát,
mint nyáron. Szép őszi verőfényben fedezhettük fel a
völgyet az útitársakkal.

November 28-án szombaton 19 órától a templomban
Adventi áhitat Szvorák Katalin népdalénekes estje.

Október 11-én különleges hangszerösszeállításban
Pachalbel, Mozart, Bach, Saint Saens, és más szer-

Szabóné Mayer Katalin
plébániai programszervező

A programokra a belépés díjtalan, minden érdeklődőt
szeretettel várok!
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KIKIÁLTÓ
FOTÓKAT KERESÜNK MAGYAR LÁSZLÓRÓL

Minden kedves olvasót, kiemelten a visegrádiakat szeretném kérni arra, hogy amennyiben rendelkeznek olyan fotókkal,
amelyeken Magyar László, városunk 2015-ben elhunyt költője szerepel, legyenek kedvesek osszák meg velünk azokat.
A beküldött képeket egy előkészületben lévő verseskötet fotóanyagához szeretnénk felhasználni.
A fotókat online is (a fagyasrobert@fagyasrobert.com címen), illetve személyesen is (a visegrádi Mátyás Király Művelődési Házban) örömmel fogadjuk.
Az eredeti képeket digitalizálást követően természetesen visszaszolgáltatjuk a tulajdonosoknak.
Nagyon köszönjük előre is a szíves segítséget!
Tisztelettel,
Fagyas Róbert

Mogyoró-hegy

Fotó: Schandl Lóránt
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ÖKO-AGORA
A NEMZETKÖZI TAKARÍTÁSI VILÁGNAP ALKALMÁBÓL
SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓT HIRDETTÜNK

A

vízi sportokhoz vízálló termékeket forgalmazó
Vidrabag céggel nemrég indult együttműködésünk,
melynek keretében a Vidrabag termékeit használjuk SUP
túráinkon, így folyamatosan teszteljük a termékeket és
azok tartósságát. A Vidrabag termékeinek fő üzenete,
hogy használója felelősséggel tartozik a környezete iránt,
ezért törekszik arra, hogy a természetet sértetlenül hagyja
maga után. A cég minden Vidrabag termékhez küld kettő
újrafelhasznált műanyagból készült szemeteszsákot, ezzel
ösztönözve vásárlóit, a vízisportok szerelmeseit, hogy tudatosan figyeljenek a víz és környezetének tisztasáságra,
összegyűjtsék a talált szemetet.

Szerencsére erre is fel voltunk készülve: egyrészt kapott
mindenki egy szemétgyűjtő alkalmatosságot – szennyeskosarat - melyet rárögzíthettünk a SUP deszkákra, de
hamar kinőttük annak térfogatát, így további megtelt
zsákok kerültek a deszkákra.

A szemétszedés túrát már az együttműködés eleje
óta terveztük és végül szeptember 19-re, a Nemzetközi
Takarítási Világnapra esett a választásunk. A részvétel
feltétele csak a regisztráció volt, az outdoor.maffia ingyen
biztosította a SUP deszkákat, a Vidrabag pedig a szemeteszsákokat és a kesztyűket.
Nem kellett azonban sokáig egyensúlyozni a nehéz
zsákokkal, ugyanis előre kijelöltünk két „depót”, ahol
lepakoltuk a „rakományt” és ismét üres deszkával indultunk tovább. A depókról az önkormányzat szállította el a
szemetet.
A vadregényes Duna parton sok üres PET palackot,
fél pár cipőt és papucsot, csoki papírt, üvegeket, üres
zacskókat és energiaitalos dobozokat gyűjtöttünk össze.
A legextrémebb, amit találtunk egy ajtó és egy Trabant
motorháztető volt.
Összegzés: 7 fő, 3 óra, 6 km táv, kb. 30 zsák szemét. Megvolt a sportélmény és teljesítettük a Vidrabag küldetést is:
Ne csak az élményeket gyűjtsd!

Előzetesen felmértük a terepet, így a 7 fős kis csapat
már tervezett módon indult neki az útnak Visegrádról
déli irányba. A felmérés alapján nem számítottunk túl
sok szemétre, így lélekben egy „lightos” szemétszedő
túrára készültünk. A part közelében eveztünk és pásztáztuk a Dunapartot. Amint megláttunk valamit a parton,
kikötöttünk és elkezdtük gyűjteni a szemetet. Hamar
kiderült, hogy a túránk mégsem lesz annyira „lightos”,
mint ahogy terveztük. Már az első fél órában megtelítettünk mintegy 20 zsákot.

Mindez gyönyörű időben és gyönyörű helyen, egy
jókedvű kis csapattal. Köszönjük mindenki részvételét és
segítségét!
Folytatása következik!

Gyurián Zoltán
programszervező
outdoor.maffia
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AZ ŐSZI ERDŐ GYÜMÖLCSEI
Egészségünk megőrzése a legfontosabb pandémia idején. Sokat teszünk ennek érdekében, ha rendszeresen
kirándulunk, s még többet, ha erdei vadgyümölcsök
is szerepelnek étrendünkben. A Pilisi Parkerdő nyár
végi, őszi gyümölcsei közül a csipkebogyó, a galagonya
és a húsos som valóságos vitaminbomba. Annak sincs
akadálya, ha valaki nem csak megkóstolni szeretné
ezeket, hanem haza is vinne belőlük, igaz erre csak
korlátozott mennyiségben van lehetőség!

Isten gyümölcsének is nevezik az őshonos egybibés
galagonyát, amivel a túrázók erdőszéleken és legelőkön
találkozhatnak, leggyakrabban, tövises cserje vagy kis fa
formájában. Érett termését még azelőtt érdemes begyűjteni, mielőtt a dér megcsípi. Nyersen és feldolgozva is
fogyasztható. Az egyik legkiválóbb szívre, vérnyomásra
ható növény, jóformán semmilyen mellékhatása nincs,
miközben erősíti a szívet. A naponta fogyasztott galagonyatea olyan stresszes időszakokban, amilyeneket napjainkban élünk, megelőzheti a szívműködés zavarait.

A Pilisi Parkerdőben nyár végén, illetve ősszel érnek a
berkenyék, a húsos som, a csipkebogyó, a feketebodza,
a galagonya, a kökény, a sóskaborbolya, a vadalma és a
vadkörte is. Ezekből a gyümölcsökből és termésekből
különleges zamatú ételeket és italokat lehet készíteni,
emellett támogatják az egészség megőrzését is, mivel természetes formában tartalmaznak vitaminokat, nyomelemeket, ásványi anyagokat. A felsorolt gyümölcsök közül
kiemelkedik a csipkebogyó, a galagonya és a húsos som,
mert valóságos vitaminbombának számítanak.

Hazánk helység- és családnevei is igazolják, hogy a nyár
végén érő őshonos húsos som régi növényünk. Általában
a napos domboldalakat, erdőszéleket kedveli, gyümölcse
savanykás, kellemes ízű. Nyersen is fogyasztható, jelentős
a C-vitamin és a karotin forrás, ezért kiváló immunerősítő.
Nem véletlen, hogy a belőle készített gyümölcslé, lekvár
drága a piacokon. Az ovális alakú, világos piros sombogyók még keserűek, ezért célszerű a már lepotyogott,
teljesen beérett, mélyvörös terméseket gyűjteni.

Őszi erdő
Egybibés galagonya

Az őszi erdő gyümölcseinek gyűjtése előtt fontos tudni,
hogy mint minden állami erdőterületen, a Pilisi Parkerdőben is külön engedély nélkül lehet – személyes felhasználásra – vadgyümölcsöt gyűjteni, de a hazavihető
maximális mennyiség naponta 2 kg/fő. Védett területen
ehhez a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges,
aminek beszerzése a kérelmező feladata!

Az egyik legismertebb őszi termés a csipkebogyó, a
vadrózsa áltermése, ami az első őszi fagyok idején érik
be. Szinte egész Európában ősidők óta gyűjtik gyógyhatásai miatt. A csipkebogyó A-, B1-, B2-, K- és C-vitamin
tartalma magas, ezért olyan gyógyhatású készítmények
készülnek belőle, amelyek fokozzák az emberi szervezet
ellenállását a fertőzésekkel szemben.

Bővebb információ: https://parkerdo.hu/erdogazdalkodas/tudnivalok
A Pilisi Parkerdőben található – a cikkben megemlített
– vadgyümölcsökről bővebb információ a https://parkerdo.hu/ oldalon olvasható.
Bővebb információ:
Pilisi Parkerdő Zrt.
sajto@pprt.hu

Vadrózsa (csipkebogyó)
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BUDAPEST CLIMATE SUMMIT
(DR. CSÉPÁNYI PÉTER: „A KLÍMAVÁLTOZÁSRA EGYIK VÁLASZ
AZ ÖRÖKERDŐ-GAZDÁLKODÁS!”)
Az évi 25 millió látogatói alkalmat számláló Pilisi Parkerdő Zrt-t dr. Csépányi Péter erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató-helyettes képviselte, aki
az erdők jelentőségére hívta fel a résztvevők figyelmét.
Hangsúlyozta, az erdőre nem csak úgy kell gondolnunk,
mint az éghajlatváltozás miatt veszélyben lévő értékünkre, hanem sokkal inkább úgy, mint a klímaváltozás kihívásaira választ adó potenciálra. Az erdő az éghajlatváltozás elleni küzdelem egyik legfontosabb eszköze.
Ennek egyik eleme a meglévő erdők felkészítése az éghajlatváltozásra. A vegyeskorú, elegyes, szerkezetében változatos erdők képesek leginkább alkalmazkodni a gyorsulva változó klímához, melynek egyik legcélravezetőbb
eszköze az örökerdő-gazdálkodás. A másik fontos elem
az erdőterület és a zöldfelület növelése, ami nemcsak a
településeken kívüli mezőgazdasági területeken, hanem a
városokban is megvalósulhat, részben erdőtelepítésként,
illetve a fásított területek – parkok, fasorok, ligetek stb. –
arányának növelésével.

Idén első alkalommal rendezték meg a Budapest Climate Summit-ot, amire a Pilisi Parkerdő
Zrt. is meghívást kapott. A fővárosban és az agglomerációban élő mintegy hárommillió ember számára
természetközeli kikapcsolódási lehetőséget biztosító
Parkerdőt dr. Csépányi Péter erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató-helyettes képviselte, aki
a rendezvény alkalmával arra hívta fel a résztvevők figyelmét, hogy erdeink nemcsak veszélyeztetettek, hanem megoldást is jelenthetnek a klímaváltozás kihívásaival szemben.

Az idén első alkalommal megrendezett Budapest Climate Summit egyedülálló fórumot biztosított arra,
hogy Magyarország és a régió meghatározó vállalatainak vezetői, magasrangú kormányzati és európai
uniós tisztviselők, pénzügyi- és tanácsadóvállalatok
topmenedzserei, innovatív technológiai megoldások fejlesztői, valamit a terület elismert kutatói megvitathassák
a fenntartható fejlődés hazai és nemzetközi vonatkozásait a 2050-es klímacélok tükrében.

Dr. Csépányi Péter kitért arra is, hogy a budapesti és környéki erdők a járványhelyzet első hullámától
jótékonyan szolgálják az emberek fizikai- és mentális
egészségének megőrzését. A pandémiás helyzetben az
erdők rekreációs jelentősége drámai módon megnövekedett, látogatottságuk – a különböző helyszíneken elhelyezett látogatószámlálók adatai szerint – ugrásszerűen
emelkedett. Ezzel a városi erdők jelentősége új értelmet
nyert. Magyarország erdősültsége 21%. Budapesten az
ország erdeinek csak 0,25%-a található, míg itt él a magyar lakosság 18%-a. Így az országos átlaggal szemben, itt
század annyi erdőterület jut egy lakosra, mint általában.
Ezért a fővárosban és környékén az erdőterület és a
különböző zöldfelületek növelése elemi érdek.
Bővebb információ:
Pilisi Parkerdő Zrt.
sajto@pprt.hu
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OLVASS, HOGY LÁSS
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönet érte az írónak, és a könyvet kiadó Művelődési Háznak, valamint a projektet támogató Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak.

A közelmúltban megszületett egy könyv, ami a városunk jelenlegi formáját kialakító sváb betelepülők múltját
tárja fel. Ez egy hiánypótló alkotás, aminek létrejöttéhez
gratulálok az alkotónak, Kováts István régésznek, aki tudományos alapossággal, mégis olvasmányosan mutatja
be őseink történetét.

Eöry Dénes
polgármester

KOVÁTS ISTVÁN: NÉMETEK ÉS MAGYAROK VISEGRÁDON A 18. SZÁZADBAN

R

ég várt ünnepségen vehettünk részt szeptember 25én a Királyi Palotában. A Mátyás Király Művelődési Ház ekkor mutatta be Kováts István régész barátunk
Németek és magyarok Visegrádon a 18. században című
újonnan megjelent kötetét. A könyvbemutatón Schmidtmayer Richárd, a tatai Német Nemzetiségi Múzeum
igazgatója tartott rövid előadást a svábok magyarországi
betelepülésének néhány kérdését megvilágítva, valamint
Liebhardt András, a Dunabogdányi Művelődési Ház
igazgatója beszélt Dunabogdány sváb múltjának érdekességeiről.

Az ebből a korból fellelhető levéltári írásos források
alapján Magyar Eszter - akinek kutatómunkáját Visegrád
önkormányzata is támogatta - 1998-ban már feldogozta a település korabeli történetét, Visegrád 1684-1756
című könyvében, melyet a Pest Megyei Levéltár jelentett meg. Írásában sorra vette, hogy zajlott a város élete
a török kiűzése utáni és a Starhemberg család birtoklása alatti időszakban. Kováts István könyve most egy
szélesebb kontextus felvázolása után, a közelmúltbeli
sikeres ásatások eredményeit is számba véve Visegrád
újratelepüléséről, korabeli gazdaságáról, intézményeiről,
hitéletéről és a régészeti leletek alapján megismerhető
anyagi kultúrájáról nyújt áttekintést. Ahogy Gróf Péter
is megemlítette a könyvbemutató alkalmával: "Kováts
István kötete módszertanilag is figyelemreméltó, hiszen
ma még nem általános, hogy egy település és egy etnikai
csoport 18. sz-i történetét, hitéletét ne csak az írott és képi
források, hanem a régészet segítségével együttesen kíséreljék meg felvázolni.”

Szándékosan használom az ünnepség szót, hiszen minden közösség életében, így Visegrád esetében is, valódi ünnep, ha saját történelmének egy szeletéről értő
összefoglaló születik. Különösen igaz ez, ha városunk
közvetlen múltjáról van szó, hiszen felmenőink, őseink
története saját személyes és családi múltunk is egyben. Visegrád történelme ugyan több ezer éves, és eme
gazdag múlt különböző korszakait az őskortól a római
örökségen át a középkor dicső időszakáig részletesen
feldolgozták már a régészek és történészek. A 18. század
története azonban azért is különösen fontos számunkra, hiszen ahogy a kötet fülszövege is fogalmaz, „ekkor
alapozódott meg a 19-20. századra véglegesen kialakult,
sok vonatkozásban ma is ismert településkép, létrejöttek az új világi és egyházi intézmények, megteremtődtek
a gazdálkodás feltételei. Kialakultak mindazok a keretek,
amelyek az itt élők hétköznapi életét egészen a közelmúltig alapvetően meghatározták”. Vagyis ekkor született
meg városunk abban a formában, ahogy ma is ismerjük
– ekkor érkeznek meg sokunk ősei németajkú telepesekként a város területére, és ekkor kezd el kiépülni a mai
településszerkezet. Kováts István könyve éppen azt a
folyamatot mutatja be a régészeti leletek alapján, hogy a
török hódoltság alatti és utáni elnéptelenedés után hogyan éled újra Visegrád.

A bevezető fejezetben megismerhetjük, milyen okok
vezettek a német telepes mozgalomhoz, melynek egyes
hullámaira „svábvonulás” (Schwabenzug) néven emlékezünk. Megtudhatjuk, hogy alakult ki a máig is
használatos „dunai svábok (Donauschwaben) elnevezés,
ahogy a könyv a bevándorlás teljes folyamatát végigveszi, a telepesek toborzásától kezdve a költségeken és
szükséges okmányokon át az utazási lehetőségekig. Az
újratelepülés folyamatának áttekintése után külön fejezetben olvashatjuk a Visegrád korabeli környezetének
és településképének leírását. Ebből megtudhatjuk, hogyan tűnt el a középkori város, helyén mely épületek
épültek akkoriban, valamint hogy merre vezettek a korabeli szárazföldi és az akkoriban különösen fontos hajóvontató utak. A Visegrád gazdálkodását bemutató fejezetben külön érdekes a lepencei strandfürdő területén
a 2008-ban történt ásatás során feltárt ún. felső malom
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régészeti eredményeinek ismertetése. A leghosszab fejezet a korabeli település hitéletéről és barokk kori anyagi kultúrájáról szól, kitérve a máig is használatos sváb
földrajzi elnevezésekre, a templomok, kápolnák és iskola építéstörténetére, valamint a 2016-17. év során az
iskolaépületben és az iskolaudvaron végzett ásatások
gazdag leletanyagára. A könyvet német és angol nyelvű
összefoglaló zárja.
A Mátyás Király Művelődési Ház vezetőjeként Mikesy
Tamás mindig is nagy figyelmet fordított helyi vonatkozású könyvek kiadására és ezek kiemelkedő színvonalára. (Hogy csak egyet említsünk: az Áprily Lajos
- Bardon Alfréd: Visegrádi képek című könyv 2013-ban
országos Pro Typographia díjat is nyert!) A most megjelent kötet tovább gazdagítja ezt a hagyományt. Nagy
öröm, hogy Kováts István, aki ugyancsak visegrádi sváb
felmenőkkel rendelkezik, a Mátyás Király Múzeum
régészeként hosszú évek kutatásait összefoglalva egy
ilyen szép és gazdag könyvben mutathatja be számunkra
Visegrád újjászületésének történetét. Külön ki kell emelnem a könyv esztétikai minőségét, gazdag képanyagát
és tördelését, mely Mohácsi-Nagy Ildikó keze munkáját dícséri. Rendhagyó könyvajánlónk tehát egyben
köszönet és gratuláció is a szerzőnek és a kiadónak.

Jelen könyv megjelenését támogatták Visegrád Önkormányzata, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Visegrád Sport- és Kulturális Létesítményeiért
Alapítvány. Visegrádiaknak kötelező olvasmány!

Kováts István munkájának fontosságáról szólva végül
újra Gróf Péter szavait idézem a könyvbemutatóról:
„Visegrád története, földrajzi, gazdasági adottságai különböznek a környékbeli német településektől, Nagymarostól,
Dunabogdánytól ahol jobban élnek a sváb szokások. Ezért
fontos, hogy a 24. órában, a még meglevő visegrádi sváb
hagyományok, a tárgyi és a szellemi kultúra meglevő
emlékeit felgyűjtsük és közzé tegyük. Ez a könyv ennek
a fáradságos munkának egy fontos állomása. Őszintén
reméljük, hogy továbbra is lesznek támogatói az ilyen
értékmegőrző és teremtő tevékenységnek."

Dobri Imre
Kováts István: Németek és magyarok Visegrádon a
18. században című könyve 1.000.-Ft/kötet áron,
az alábbi helyeken vásárolható meg Visegrádon:
- Mátyás Király Művelődési Ház, Széchenyi u. 11.
- Káosz Üzlet, Schulek utca
- Mátyás Király Múzeum Kiadványboltja, Fő u. 23.
- Visegrád INFO Iroda, Palotaház, Nagyparkoló

KÖNYVTÁRI HÍREK
ÚJ KÖNYVEINK

Mindent tudni akarok : válasz 1001 kérdésre

Felnőtteknek:

Rex, Adam: A Smek Nap

Brand, Arthur: Hitler lovai

Rowling, J. K.: Harry Potter és a Halál ereklyéi

Costeloe, Diney: Eldobott gyerekek

Vadadi Adrienn: Ákos óvodába megy

Ferrante, Elena: Briliáns barátnőm

Vernick, Audrey: Vizeslufi

Jolsvai András: Nincsen számodra hely
Wilson, Jacqueline: Szerelmi leckék

Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság

Wilson, Jacqueline: Tündérek és titkok

Gyerekeknek:
Brezina, Thomas: Nyár, tesók, zűrzavar…

Wolf, Tony: Mesél az erdő az állatokról[...]
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MEGHÍVÓK
ÁPRILY LAJOS EMLÉKTÚRA 2020
Idén november 7-én, szombaton újra várunk mindenkit
az Áprily-héthez kapcsolódó emléktúráinkra. A 12, 26 és
45 km-es túrák célja, hogy Áprily Lajos Visegrádhoz és
környékéhez kötődő emlékeinek bejárásával méltó módon emlékezzünk meg a költő életművéről, természet- és
hazaszeretetéről. A túrák rajta és célja idén a Visegrádi
Sportcentrumban lesz. A túrákon a nevezés a Visegrádi
Áprily Lajos Általános Iskola diákjainak ingyenes, Hazajáró Egylet tagoknak kedvezményes.
Részletek és előnevezés:
hazajaroegylet.hu/esemenynaptar
A Mátyás Király Művelődési ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait
a péntek esti előadás-sorozat
következő alkalmára, mely

A Mátyás Király Művelődési Ház
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát

2020. november 14-én szombaton 15 órára
a művelődési házba

2020. november 27-én, pénteken
18 órától lesz a könyvtárban

címmel

VIPA 30
KÉPEK VISEGRÁD ÉS PARAJD
KAPCSOLATÁNAK
TÖRTÉNETÉBŐL

dr. Vizi László

című kiállításának megnyitójára.

Ebben a hónapban

TRIANON 100 ÉV UTÁN

történész, a Kodolányi Egyetem
általános rektor helyettese,
a Magyarságkutató Intézet tud,
főigazgató helyettese

A kiállítás 2021.január 15-ig tekinthető meg
a könyvtár nyitva tartása szerint.

tart vetítettképes előadást
Mindenkit szeretettel várunk!

Szeretettel hívunk mindenkit,
gyerekeket és felnőtteket egyaránt

KOSZORÚZÁS

2020. november 28-án szombaton 15-19 óráig
a művelődési házba a hagyományos

Az Együtt Kulturális Egyesület
2020. november 4-én, a nemzeti gyásznapon
17 órai kezdettel
rövid megemlékezést tart
a Rév utcai Scheili-ház falán lévő
'56-os emléktáblánál.

Családi Játszódélutánra
Ez alkalommal is közel száz játékból
választhatják ki a jelen lévők,
hogy melyikkel szeretnének játszani!
A játékot Horváth Zoltán játékmester
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja.

A megemlékezésre szeretettel hív mindenkit
az Együtt Kulturális Egyesület
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OLVASÓINK KÜLDTÉK
„AZÉRT VAGYUNK A VILÁGON, HOGY VALAHOL OTTHON LEGYÜNK BENNE.”
(TAMÁSI ÁRON)
A HELYTÖRTÉNETÍRÁS JELENTŐSÉGE ÉS FELELŐSSÉGE

E

nak megismerése, megismertetése sokat segít az ott élők
lakóhelyükhöz való kötődésében, identitástudatuk gazdagodásában. ….. Különösen fontos ez egy olyan gazdag
történelmi hagyományú városban, mint Visegrád. A múlt
iránti érdeklődés nemcsak egy szűk szakmai réteg kiváltsága.” DE! Felelősséggel is tartozunk a régi idők történéseinek hiteles felidézése, bemutatása tárgyában. A
Visegrádi Hírek 2020. októberi számának 10. oldalán „
Jozef Viktorin Visegrádról” címmel jelent meg egy írás,
amelynek végén ezt olvashatjuk: „Az írás szlovák nyelven
Jozef Schwarz tollából jelent meg, magyarra fordította: Papanek László okl. mérnök, címzetes egyetemi docens „ A
cikkben, amelynek eredeti kiadását nem közölték, több
érdekes megállapítást olvashatunk Viktorinról és Visegrádról: „Mindent megtett a hírneves történelmi emlékek,
az Alsóvár, a Fellegvár és a Királyi palota feltárása és megmentése érdekében. „ Sajnálatos módon Viktorin már
csak azért sem tudott részt venni a palota feltárásában,
mert 1874-ben meghalt, az ásatások pedig 1934-ben
kezdődtek. Viktorin kétségtelenül mindent megtett a
visegrádi vár megmentése érdekében, de ahogy a királyi
palota, úgy az alsóvár és a fellegvár ásatásaihoz sem volt
semmi köze. Később ezt olvashatjuk: „Értékeljük a Corvin Mátyás nevét viselő helyi múzeum együttműködését
is.” A visegrádi múzeumot úgy hívják: Magyar Nemzeti
Múzeum Mátyás Király Múzeuma. A múzeum „keresztapja” Viktorin József volt, aki ezt írta Eötvös József vallásés közoktatásügyi miniszternek 1870-ben:

gy település hagyományainak megismerése, megismertetése sokat segít az ott élők lakóhelyükhöz való
kötődésében, identitástudatuk gazdagodásában. Ez igaz
fajra, nemre, politikai pártállásra való tekintet nélkül. Egy
a „politikai piacon” 2019-ben előadott és eladott fogalomra utalva, a tősgyökeres helyben lakókra és a beköltözöttekre egyaránt vonatkozik. Különösen fontos ez egy olyan
gazdag történelmi hagyományú városban, mint Visegrád. A múlt iránti érdeklődés nemcsak egy szűk szakmai réteg kiváltsága. Múltunknak mindannyian részesei
vagyunk, hiszen egy ma élő 40 év körüli polgár szülői,
nagyszülői, dédnagyszülői emlékezetén, azok szóbeli elbeszélése, a régi dokumentumok, fényképek segítségével
több, mint 100 évet tud „visszatekinteni” a históriában.
Ha valaki kézbe veszi a Honismeret c. folyóiratot – Honismereti Szövetség lapját – lelkes helytörténészek és céhbeli szakemberek tollából egyaránt olvashat színvonalas
és érdekes történelmi, néprajzi, művészeti stb. tárgyú
cikkeket, valamint rendszeres beszámolókat az egyes
településeken végzett helytörténeti rendezvényekről, kutatómunkáról. A folyóiratot kiadó Honismereti Szövetség
honlapján ezt olvashatjuk: „A honismeret egyik fő oszlopa
a helytörténet, ami a „köztörténet hajszálgyökérzete”. Ezen
keresztül jutnak el a közösséget éltető szellemi tápanyagok
a közjót szolgálva leginkább a társadalom szervezetébe.
Ahogy a helytörténet a „köztörténet hajszálgyökérzete”,
úgy a honismeret a „nemzettudatunk környezetvédelme”.
Az a bizonyos gyökérzet annál biztosabban tartja a fát,
minél sokrétűbb, minél összetettebb, ahol összeér a gyökér
a szárral, a múlt a jelennel s talán még a jövővel is.”

„Lenne pedig, véleményem szerint, ezen Salamontoronyból keletkezendő épület legczélszerübben régiségtárrá átalakitandó, a mely régiségtár, mint a pesti Nemzeti Museum fiókja, különösen azon tárgyak menhelyeül szolgálna,
a melyek Nagy Lajos és Korvin Mátyás fényes korszakára
vonatkoznak, és azért is "Korvin Mátyás régiségtárának"
nevezetét viselhetné.”

Ez a honismereti-helytörténeti munka szerencsére
hosszú évtizedek óta Visegrádon is jelen van. Az idősebbek még emlékeznek Dr. Györgyi Gézáné, Zámor Magdára, Györgyi Magda nénire (1907-1994), „Visegrád
krónikására”. Magda néni számos interjút készített idős
visegrádiakkal, több sikeres helytörténeti pályamunkát
írt, riportjai megjelentek az „ős Visegrádi Hírek” stencilezett, fénymásolt számaiban is. A Visegrádi Hírek
küldetésének és funkciójának megfelelően évtizedek
óta tesz közzé helytörténeti írásokat, régi fényképeket,
visszaemlékezéseket. Most a bevezetőben leírtakat szeretném megismételni: „Egy település hagyományai-

Viktorin József Visegrádért történő áldozatos
munkásságára több alkalommal emlékeztek városunkban. 1969-ben állították fel a Várhegy alatt látható emlékművet,1999-ben a Fővárosi Szlovák Önkormányzattal együtt volt róla rendezvény, 2012-ben konferenciát
és kiállítást rendeztek Viktorin emlékezetére, a régi
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iskolaépület falán magyar és szlovák nyelvű emléktábla örökíti meg Viktorin munkásságát. Halálának évfordulóján minden évben magyarországi és szlovákiai szervezetekkel – ezeken Jozef Schwarz úr is rendszeresen
részt vett - együtt emlékezünk Visegrád jeles személyére.
A fenti rendezvények az önkormányzat, a Művelődési
Ház és a múzeum részvételével valósultak meg. Úgy gondolom Viktorin József értékteremtő tevékenysége és személye megérdemli, hogy hitelesen mutassuk be tevékenységét a közönségnek. Az utóbbi időben több hasonló
írást olvashatunk Visegrád jeles személyeiről, történéseiről, amelyek azt a látszatot kelthetik, mintha eddig e
témákban nem sok minden történt volna. A másik példa erre Görgei Artúr, akiről 1986-ban Magyarországon
először Visegrádon, a múzeumban rendeztek kiállítást
és konferenciát. Évek óta megemlékezünk május 21-én a
tábornok haláláról. 2016-18-ban a Görgei jubileumi évek
keretén belül számos kiváló előadó szerepelt Visegrádon,
kiállítás, konferencia, iskolai vetélkedő, szoborállítás, emlékművek felújítása fémjelezte azt, hogy Visegrád hogyan
emlékezik Görgei Artúrra. Különböző helyeken, a Visegrádi Hírek hasábjain is több tanulmány, cikk jelent meg a
tábornokról. Ha valaki vette a fáradtságot és érdeklődött
a fenti rendezvények iránt, sokat tudhatott meg Gör-

gei életéről, visegrádi társaságáról, s nem feltétlenül a
kiváló visegrádi jegyző, Görgei barátja, Metzker Károly a
tábornokról szóló nem túlságosan történeti forrásértékű
visszaemlékezéseinek az újságba részenként bemásolt
szövegrészeiből lesz e témában tájékozottabb. Az utóbbi időben többen fedezték fel érdeklődésüket Visegrád
múltja iránt az újságban vagy a facebook-on, ami igen
örvendetes. Ami kevésbé, hogy többségük semmilyen
rendezvényen nem vett, nem vesz részt, ami Visegrád
jeles személyeiről, Görgeiről, Viktorinról, a város helytörténetéről szól. Őszintén remélem, hogy nincs igazam,
de olyan érzésem van, hogy e lelkes érdeklődők kicsit
azt is akarják megmutatni, hogy ők is értenek a város
múltjához, nemcsak azok, akik idáig írtak, szerveztek
erről. Szomorú lenne, ha közös történelmünk is a helyi politikai csoportok közötti demonstrációnak lenne a
színtere. Természetesen tisztában vagyok, hogy többen
nem értenek egyet velem. De egyet el kell fogadniuk, ez
a történet nem rólam, nemcsak az én véleményemről
szól. Visegrád történelméről, hagyományairól csak hitelesen, érdek nélkül lehet, kell megszólalni. Ez mindenki
számára kötelesség és felelősség.
Gróf Péter

ÁTLÉPVE SAJÁT ÁRNYÉKUNKAT

N

em akármilyen évet zárunk hamarosan. Ahhoz
képest, hogy tavaly szilveszterkor még mindenki
a szokásos „Boldog Új Évet” kívánta egymásnak kisebbnagyobb családi, baráti körben puszival, öleléssel, tánccal, evéssel, ivással, ahhoz képest igen a feje tetejére állt
minden mostanára ebben a vírusos világban. Szinte félelmetes, hogy mindenki az arcát félig eltakaró maszkban
jár-kel, mintha az egész világ csupa Al Khaida harcosokból állna. Drámai módon megszűntek a közös családibaráti együttlétek, az utazások, a személyes kapcsolatok,
szinte minden, amitől az ember úgy érezte, hogy társas
lény, hogy jó egymással találkozni és együtt lenni.

HART a kényszerből született Visegrád – Zebegény hajójáratát elindította. Hirtelen annyian tódultak ide, hogy
eddig csak a Palotajátékok három napján láttunk annyi
embert Visegrádon, mint amennyit ez a hajójárat idevonzott heteken keresztül.
Mire készülhet így Visegrád, egy turizmusból élő
kisváros a jövőt illetően?
Márciusban, áprilisban nem győztük elriogatni a turistákat. A média hatására azt gondoltuk, hogy minél kevesebb idegen, azaz turista jön hozzánk, annál jobb. Most
már máshogy látjuk.

A vakcina, ami védettséget nyújt, reméljük, hogy előbbutóbb elkészül. Hogy azt követően mi lesz, az idegenforgalom terén, azt egyelőre csak találgatni tudjuk. Lassú
lesz az újra kezdés a társas kirándulásokban, a turizmusban, az utazásokban? Vagy ellenkezőleg, robbanásszerű
kereslet alakul ki? Ki tudja? Mindenesetre tanulságos volt
az a kép, amit Kínából tettek közzé azt követően, hogy
amikor véget vetettek a karanténnak és meg lehetett látogatni egy nemzeti parkot hirtelen több tízezren álltak
sorba a bejáratnál egymás nyakában lógva, mellőzve
mindenféle távolságtartási szabályt. Magyar léptékben
nálunk valami hasonlót produkált az élet, amikor a MA-

Örülünk a Mahart járatoknak, örülünk a turistáknak,
örülünk a szállóvendégeknek.
Most már nem csak azt gondoljuk, hogy lesz élet a
vírus után, hanem azt gondoljuk, hogy nekünk most
még keményebben kell dolgoznunk, mint ahogyan eddig
tettük, ha jövőre legalább is a tavalyi szint közelébe szeretnénk kerülni. Látni kell, hogy a turizmust fogadó és
kiszolgáló ipar országszerte nagyon sok helyen a mélyben van. Most mindenki az utolsó tartalékát is bedobja,
hogy kitartson arra az időre várva és számítva, amikor
újra beindul az élet, az idegenforgalom. Azokat a tu-
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ristákat, akik elindulnak a bezártság után minden város
és település magának akarja megszerezni. Nekünk, itt
Visegrádon vannak komoly előnyeink, de biztos, hogy
innentől kezdve kétszer olyan szívesen kell fogadnunk
vendégeinket, kétszer olyan szép várossal, még színesebb
kínálattal, és még nagyobb szeretettel, mint eddig tettük,
ha helyt akarunk állni a versenyben.

A másik, hogy mindannyian visegrádiak egy olyan
kisváros lakói vagyunk, amelyet egyrészről a történelmi, „királyi városi” múltunk, másrészről a sváb elődök
rend és tisztaság szeretete, harmadrészt vendégeink, azaz
a turisták elvárásai szinte köteleznek arra, hogy tisztán,
rendben, díszesen, igényesen alakítsuk ki és tartsuk fenn
folyamatosan a város utcáit, tereit, parkjait és mindenféle
közterületét.

Sok összetevőből áll a sikeres idegenforgalom. Kiváló
és tapasztalt szakembereink vannak a helyi vállalkozók
között ezen a téren, rajtuk biztosan nem fog múlni a
siker. A TDM, városunk „Idegenforgalmi hivatala”
szintén remekül teszi a dolgát úgy az ideérkező turisták
kiszolgálásában, mint Visegrád népszerűsítésében,
reklámozásában a legmodernebb technikákat felhasználva. Hamarosan elkészül az új városi honlapunk, amelyben kiemelt helyük lesz az idegenforgalom számára fontos információknak, programoknak, látnivalóknak. A
város vezetése szintén tisztában van az idegenforgalom
fontosságával, és amennyire anyagi erönkből telik azon
vagyunk, hogy Visegrád úgy külső látványában, mint
programjaiban valódi vonzó célpont legyen mindenki
számára, aki útra szeretne kelni.

Ebben az ügyben nem szabadna belemenni semmilyen kompromisszumba. Itt a tisztaság és a rend iránti elvárásnak alapul benne kellene lennie mindenkiben
és már kicsi kortól kezdődően erre kellene nevelni a
gyerekeket is.
A további lépések a szobrok, a szép virágok, a gondozott
parkok, egyszóval a szép látvány iránti vágy és igény már
nem csak az előbb felsorolt okok miatt lenne fontos, hogy
felébredjen mindannyiunkban, hanem magunk miatt is,
a mi mindennapjaink öröme, színesítése miatt is.
Tehát saját városunk nagyobb megbecsülése és idelátogató vendégeink megbecsülése az a két terület, amelyre még rávetődik saját eddigi beidegződésünk, saját
árnyékunk, és amelyet mielőbb át kellene tudnunk lépni.

Amit még a siker érdekében át kell lépnünk, az a saját árnyékunk. Kezdem azzal, hogy tisztelet a kivételnek!
Valóban sokan érzik az idegenforgalom fontosságát városunk és lakói jövője szempontjából, és nem csak kizárólag
azok, akik közvetlenül szobakiadással, vagy vendéglátással foglalkoznak.

Két idegenforgalomhoz kapcsolódó helyi szervezet,
a TDM és a Turisztikai és Városszépítő Egyesület azt
tervezi, hogy közösen elindít egy mozgalmat, amelynek
az a lényege, hogy minden utcának, minden területnek
legyen egy önkéntes helyi gazdája, egy helyi „felelőse”,
aki jelzi, ha bármilyen gondot lát a tisztaság vagy a rend
terén a hozzá tartozó területen. Az illető ezen kívül javaslatot tesz a környezet szépítésére, és adott esetben személyesen is részt vesz egy-egy kisebb szépítési, rendezési
munkában. Ez az egyik, amit gondoltunk megtenni.

Mégis úgy látom, úgy tapasztalom, hogy lakosságunk
többsége nem érzékeli teljesen ennek a kérdésnek a súlyát.
Pedig volt egy kis ízelítő március-áprilisban, amikor
egyik napról a másikra hirtelen egy szellemvárossá
váltunk üres szállodákkal, éttermekkel, utcákkal és
parkolókkal. És üres zsebekkel. A tervezett városi költségvetésen is nagy rést ütött a vírus okozta visszaesés. Ezen
kívül többen elvesztették az idegenforgalomban betöltött
állásukat, munkanélkülivé váltak.

A másik, amit szeretnénk elérni, hogy minden visegrádi
lakos érezze valóban magáénak a város minden szögletét,
ne legyen közömbös, törődjön a közterületek állapotával,
legyen igényes a környezetre ahol él és naponta jár-kel.
Most is sokan megteszik, de az a cél, hogy mindenki, aki
csak teheti, vegyen tevékenyen részt a szűkebb környezete
tisztán tartásában, szépítésében.

Szerencsére csak néhány hónapról volt szó, de nagyon
szemléletesen megmutatta milyen lenne Visegrád idegenforgalom nélkül.

Mindezzel a kéréssel elsősorban a fiatalokhoz fordulok.
Kellene, hogy tudjatok időt és energiát szánni egy kicsit a
közösségi munkára, a környezet szépítésre. Két érvem is
van felétek: Az egyik az, hogy higgyétek el, hogy a közös
célért végzett közös munka, az így együtt eltöltött idő
nagyon jó érzés, nagyon szép emlék tud lenni. Tapasztalatból mondom, hogy saját korosztályom szinte kivétel
nélkül nagyon jó érzéssel és szép nosztalgiával gondol
vissza ifjúkora „társadalmi munkáira”.

Visszatérve az árnyékra, amelyet át kellene lépni. Legalább két dologra kellene másképpen gondolni, mint
ahogyan eddig gondoltunk:
Az egyik, hogy a turista, az idegen az nem egy szükséges
rossz, akit nagy nyögések közepette el kell viselnünk
valahogyan, hanem egy olyan valaki, aki ide helybe hozza nekünk a pénzét. Ezért az a minimum, hogy
törődést és tiszteletet érdemel tőlünk és nem ellenérzést,
közömbösséget.

A másik, hogy legtöbbetek a következő 30, 40,
50 évét valószínűleg itt fogja leélni Visegrádon.
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Magatoknak teszitek széppé és tartjátok rendben, meg a
gyerekeiteknek, akik elsősorban a Ti példátokon tanulhatják meg, hogy milyen is szép és tiszta világban felnőni
és élni.
Azt a bizonyos árnyékot elsősorban Ti tudnátok, Nektek
kellene átlépni. Ha Ti belekezdtek, mi idősebbek, szintén
megtesszük, ami tőlünk telik, mint ahogyan várhatóan a
város vezetése, intézményei, vállalatai, vállalkozói és civil
szervezetei is összefognak, és együtt veletek iparkodnak
egy valóban minden ízében tiszta, rendezett és szépséges
Visegrád megteremtésében.

Kép forrása: https://www.bbuk.org.uk/blog/bedwetting-children
-teenagers/

Abonyi Géza
Visegrád Turisztikai és Városszépítő egyesülete

GYÉMÁNTLAKODALOM

E

zelőtt 60 évvel, 1960 márciusában egy fess, sötét
hajú fiatalember érkezett egy budapesti kötöttáru
üzletbe, megjavítani egy rádiót. Ahogy belépett, rögtön
megakadt a szeme a hosszú szőke hajú, kék szemű fiatal lányon, aki ott dolgozott szorgalmasan. A bolt tulajdonos asszonya észrevette a pillantást és noszogatta a
csinos leányt, hogy vigyen fel kávét a műszerész úrnak. A
kávéból egy hosszúra sikeredett séta lett a budai hegyekben, amit további séták követtek a visegrádi Duna-parton is, hiszen a leány egy visegrádi sváb lány volt (Áy
Valéria, édesanyja Trenkó Julianna volt, a nővére pedig
ma is Visegrádon él).

vemberében született, nagy volt a boldogság! Ugyan Budapestre költöztek, de minden hétvégéjüket Visegrádon
töltötték, együtt a nagy családdal. 1974-ben érkezett meg
a várva várt kistestvér, Emese. Sok szorgalmas munkával
építkeztek, otthont teremtettek, először maguknak, majd
jó sok év múlva két lányuknak is. Életük sok munkával,
néha betegeskedéssel, de mindvégig vidáman telt. Egymás
mellett álltak mindig, jóban-rosszban, hűségesen, kitartóan, együtt dacoltak a nehézségekkel.
A lányok nőttek, tanultak, férjhez mentek. Mindketten
két-két fiú unokával ajándékozták meg a nagyszülőket,
de jelentős korkülönbséggel (a legnagyobb unoka 30, míg
a legifjabb 15 éves idén), így aztán az unokázás örömei
szerencsére sokáig elhúzódtak. Visegrádhoz mindvégig
hűségesek maradtak, a nyugdíjas éveik legjavát Visegrád felett, az erdőben töltötték, kertészkedtek, alkottak, szépítgették a környezetet. Jelenleg 86 és 79 évesek,

hálásak egymásnak az együtt töltött évekért, és ünneplik
egymást gyémántlakodalmuk alkalmából. S bár a járvány
miatt most nagy ünneplésre nem kerülhet sajnos sor,
ahogy újra kimozdulhatnak, biztosak benne, hogy első
útjuk Visegrádra vezet majd, hogy megnézzék a hegyen
újra a közel 20 diófát, amit együtt ültettek maguknak, és
a jövendőnek.

Az első pillantást követő 6. héten a bátor, fekete hajú
fiatalember, Lőrincz Tibor, megkérte a szép szőke Valika kezét, aki azonnal igent mondott. Az esküvőt ugyanabban az évben, október 15-én tartották a Visegrádi
Plébániatemplomban. Első gyermekük, Szilvia 1961 no-

Lőrincz Emese
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HOGY KERÜL EZ A FOTÓ A VISEGRÁDI HÍREKBE?

B

feltárási munkálatain. Aki a magyar történelem múltjában kutakodik, annak természetes, hogy születendő
kislányának "történelmi" keresztnevet
válasszon. Ezt tette ő is. A kislány neve:
Gertrúd. Ez már csak azért is tiszteletre
méltó, mert a mostanság született lányok
legtöbbje divatos, elsősorban nyugati
nevet kap, mint pl.: Jaqueline, Nikolett,
Yvette stb. De ne kivételezzünk, volt erre
példa korábban is, mondjuk ~ 70 évvel ezelőtt. Akkor a keleti nevek voltak
a "nyerők", pl. Natasa, Tamara stb. Még
mielőtt "letenném a tollat", hadd említsek meg valamit. Ha a fotón a szülők és
a kis Gertrúd fejét egy képzeletbeli vonallal "körbeírjuk", egy szívecskét kapunk.
A szív pedig – mióta Világ a Világ – a szeretet, a boldogság, a jóságszimbóluma.

izony, ez a kérdés joggal merülhet fel az olvasóban,
ám írásomban nyomban választ adok rá. 1957 óta
sok-sok képet készítettem. Bizonyára
nagy részük csak nekem okozott örömöt,
függetlenül attól , hogy " fotós szemmel " bírálhatók voltak. Ám az emlékek
felbukkanása nem azon múlik, hogy a
kép tökéletes-e vagy sem. Például Betty
"nővéremnek" köszönhetően van olyan
képem, másolatom, amelyen Niedermüller nagyszülőmből szinte csak a feje
"hiánytalan", mégis becsben tartom, annál is inkább, mert nagyapáim már nem
éltek, amikor megszülettem. De, szóljak
az itt közölt képről!
Előre kell bocsátanom, hogy a kép
"spontán" készült, külön "instrukciók"
nélkül. Ez persze érthető, hisz akik szeretik egymást, azoknak az "összeborulás" természetes
mozdulat. Az anyukát, Tolnai Katalint a Visegrádon
régészkedők jól ismerik (v.ö.: „A Visegrád – Sibrik-dombon feltárt maradványok” című írás 2017-ből), mert a
Sibriken hosszú időn át részt vett az egykori kolostor

Tisztelettel, szívélyes üdvözlettel:
Scheili Béla
Budapest, 2020. X. 7.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

E

zúton szeretnénk köszönetet mondani minden barátunknak, szomszédunknak és ismerősünknek, akik a kényszerűen karanténban otthon töltött napjainkban törődtek velünk és elláttak minket figyelmességekkel és gondoskodással. Jó érzés volt megtapasztalni a barátságot és együttérzést irányunkban. Köszönjük szépen!
Balogh István és Marion

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

2020.

október 14-én, szerdán kértem Eőry
Dénes polgármester urat, hogy mindenszentek ünnepéig az orosz sírokat, ha van rá mód, tegyék
rendbe. 2020. október 15-én kora délutánra kérésem teljesült, a sírok és azok környezete megszépült.
Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a városi
kertész csapatnak, hogy munkájukkal megszépítették a
helyszínt.
Bár minden vágyam és kérésem így teljesülne!

Köszönettel:
Schandlné Tubi
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VISEGRÁDI ÍZEK
SZARVASFILÉ BURGUNDI MÓDRA

A

z előkészített szarvas combot 130 Celsius-fokos
sütőben párolom, borókabogyóval, babérlevéllel, sóval, borssal, zsiradékkal, és húslevessel. A barnamártást elkészítem. A csontokat 220 Celsius-fokos
sütőben barnára pirítom. Közben egy fazékban cukrot
karamellizálok, és ezen a zöldségeket( sárgarépa, fehérrépa, hagyma, zeller) lepirítom. Majd hozzáadom a
paradicsompürét, és ezzel tovább pirítom. Majd felöntöm
vízzel és Burgundi vörös borral, ízesítem sóval, borssal, fokhagymával, kakukkfűvel. Három órán keresztűl
főzöm, az idő letelte után átszűröm és egy száraz barna
rántáshoz adagolom. Egy sűrű szószt kapok, amit áfonya
lekvárral ízesítek. A burgonya krokett: burgonyát héjában
megfőzzük, hámozzuk, majd áttörjük. Miután kihűlt,
hozzáadjuk a tojások sárgáját, lisztet, sót. Formázom
henger alakú krokett formára, zsemlemorzsába megforgatom és forró olajban kisütöm. Az erdei vadgombákat
(vargánya, róka, laska) lepirítom.
Tálalás: a szarvasfilét vékony szeletekre szeletelem, majd
a tányérra helyezem, az erdei gombákat a húsra teszem
és nyakon öntöm a barnamártással. A kroketteket és az
áfonyalekvárt mellé tálalom.
Rózsavölgyi Noémi séfasszony és a Plintenburg étterem
csapata jó étvágyat kíván önöknek.
Plintenburg étterem
2025 Visegrád
Visegrád-Kisoroszi Révkikötő

Síoktatás a Sípályán
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HIRDETÉSEK
ÖSSZEFOGÁS, ÖNKÉNTESSÉG ÉS MADÁRVÉDELEM DUNABOGDÁNYBAN
Dunabogdány egyik legaktívabb civil szervezete, a
Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete alapítása óta
elkötelezettje és támogatója a természetvédelemnek, a
helyi madárvilág megőrzésének.

jában helyezzük ki ősszel, e munkába is bevonva a helyi
általános iskola tanulóit.
A MOL Nyrt. jóvoltából több odúba korszerű, kifejezetten madármegfigyelésre fejlesztett digitális kamerát
is telepítünk, így az érdeklődők az egyesület honlapján
keresztül (www.dunabogdanyihe.hu) nyomon követhetik a „beköltözők” életét.

Ennek szellemében egyesületünk 2019-ben elindult a
MOL Nyrt. Helyi Érték néven kiírt pályázatán, amelyet
elsősorban a dunabogdányi Kutya-hegyen élők közösségi
média felületen leadott szavazataival meg is nyert.

Mint minden hasonló kezdeményezésünkkel, a
madárodú telepítéssel is példát szerettünk volna mutatni
más civil és egyéb szervezeteknek, akár önkormányzatoknak is önzetlenségből, összefogásból.

A MOL Nyrt. által nyújtott bőkezű támogatás 500.000
forintjából, szintén a pályázati feltételek szerint a helyi általános iskolások jelentős segítségével 50 darab,
fenyőfából készült, nyithatón tetejű „exkluzív” madárodút
készítettünk. A madarak három változatból, azokon belül
három féle színből választhatnak.

Köszönettel tartozunk a MOL Nyrt-nek a nagylelkű
támogatásért, a Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak és tanárainak a munkájukért.

A munkálatok mint mindig, most is jó hangulatban,
kizárólag önkéntes alapon, társadalmi munka formájában zajlottak szeptember 24. és 26. napján alapvetően
az egyesület tagjainak részvételével. A tervezést, az
alapanyagok beszerzését, a feladatok megszervezését,
az iskolások koordinálását, valamint az önkéntesek
élelmezését is az egyesület vezetése vállalta.

A Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete Elnöksége

Az odúkat nem csak a szűkebb lakóhelyünkön, hanem részben - a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatalnak ezúton is segítséget nyújtva - a település központ-

Októberi levelek
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Cserépkályha építése,
átrakása,
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és téglakályha-építés
Honti László
Telefon: 06 (20) 356-6634
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HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS!

3DUNROyQiO )ĘX. 43.) társasház (sorház)
1/1. sz. tulajdona eladó.
67 m2, 2 szobás, komfortos, 22 m2 terasz,
garázs, faház.
9t]YLOODQ\IUGĘV]REDIHO~MtWRWW,.($NRQ\KD
7HWĘWpUEHpStWKHWĘ

Mosogatógép, mosó- pVV]iUtWyJpSIĘ]ĘODSRN
HOHNWURPRVVWĘNLSDULPRVRJDWyJpSHNVWE
kozmetikai és szépészeti berendezések,
motorosan állítható ágyak,
szaunák, jacuzzik, medence gépészet,
és egyéb elektromos gépek és berendezések
szervízelése, javítása.

eUGHNOĘGQL-1/3312-882

Kert-, és garázskapu automatizációk
telepítése, javítása,
EHOpSWHWĘpVIHOJ\HOHWLUHQGV]HUHN
kiépítése, szervízelése.
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