Szilveszterkor lépjük át az új év küszöbét,
s az elmúlás szomorúságán
átragyog az újrakezdés mosolya.
Pilinszky János
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EZÜSTFENYŐ A TEMPLOMKERTBEN

A

hogyan arról a város hivatalos közösségi oldalán beszámoltunk, december elején egy gyönyörű ezüstfenyővel gazdagodott a Keresztelő Szent János Római Katolikus Plébániatemplom kertje. A faültetést megelőzően Polgármester
úr több egyeztetést is folytatott a Duna-Ipoly Nemzeti Park képviselőjével, Dr. Györök Tibor plébániai kormányzóval,
valamint az Egyházközségi Képviselő-testület tagjaival, akik mindannyian támogatták a kezdeményezést. A Picea pungens „Edith” fajtájú, 15-20 méter magasra növő ezüstfenyőt a Visegrádihoz hasonló kultúrkörnyezethez nemesítették ki
az Alsótekeresi Faiskolában. Mindamellett, hogy a fa a templomkertünket gazdagítja és díszíti, évről-évre a városi karácsonyfa szerepét is betölti majd az adventi időszaktól egészen Vízkeresztig.

A templomkert új "dísze"

Köszönjük mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a kezdeményezés megvalósításához!
Visegrád Város Önkormányzata
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A VESZÉLYHELYZET IDEJE ALATT HOZOTT
POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK
A katasztrófavédelmi törvény rendelkezése a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet 2020. november
3-ai kihirdetésével (478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet)
az önkormányzatok esetében a képviselő-testületek
hatáskörét a polgármesterek kezébe adta. Vagyis minden
döntést, amit eddig a testület, valamint a bizottságok hoztak meg, azt a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester
hozza meg. (Kivételt képez az intézmények átszervezése,
megszüntetése, azok ellátási, szolgáltatási körzeteinek
megváltoztatása.) Visegrádon a határozatok meghozatala előtt a Polgármester és a Jegyző online egyeztetést
tart a Képviselő-testület tagjaival, akik megkapják az
adott témával kapcsolatos információkat, javaslataik, észrevételeik figyelembevételével születnek a döntések. Az
elmúlt időszakban hozott határozatokról az alábbiakban
tájékoztatunk:

alapján 5.000 forint értékű étkezési utalványokat vásároltunk, amelyeket még az ünnep előtt megkaptak a 70 éven
felüliek.
Ugyancsak döntés született a „Duna-menti árvízvédelmi
beruházások Visegrádon” című pályázathoz kapcsolódó –
pénzügyi audit feladatok, jogi feladatok és projektdoktori
feladatok ellátására vonatkozó – szerződésekről.
A Polgármester november 12-én kelt határozata alapján
megtörtént a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi
Könyvtár Alapító Okiratának módosítása. A módosítást
a kulturális szférában dolgozó kollégák közalkalmazotti
státuszának megszüntetésére vonatkozó, felsőbb szintű
jogszabály hatályba lépése tette szükségessé.
Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a
Képviselő-testület a 135/2020. (IX. 11.) számú határozatában fogadta be a Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő
Kft . által benyújtott telepítési tanulmánytervet a Visegrád 1813 helyrajzi számú terület (volt Lepence strand)
vonatkozásában. Ehhez kapcsolódóan a partnerségi
egyeztetést az Önkormányzat I/2016. (I. 21.) számú
rendeletében megfogalmazott szabályok alapján kellett
lefolytatni. A véleményezési szakasz lezárult, a Polgármester felhatalmazta a Főépítészt az ügyhöz kapcsolódó
dokumentáció állami főépítészhez történő továbbítására.

2020. november 12-ei határozatok
Az adventi időszakban városunk polgárai tapasztalhatták, hogy az elmúlt évekhez képest több helyszínen is elhelyeztünk ünnepi fénydekorációt és egyéb díszítéseket.
Úgy gondoljuk, hogy ha évről-évre bővítjük ezek számát,
egyre hangulatosabbá válik mindannyiunk számára
a karácsonyi készülődés, az ünnepre való hangolódás
időszaka.

Nemzeti védjegy bejelentési eljárást indított a Polgármester az „Élő középkor városa” és a „Dunakanyar szíve”
szlogenek levédésére.

Magyarország Kormánya „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” címmel felhívást tett közzé azzal
a céllal, hogy az érintett és sikeresen pályázó települések
vonatkozásában a mindennapi közlekedési célú utazások
esetén, növekedjen a gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya a közlekedők körében. Ezzel a támogatási formával a Kormány
hozzá kíván járulni az élhetőbb és fenntarthatóbb városi környezet kialakításához, valamint az alacsonyabb
károsanyag-kibocsátási szint eléréséhez. Visegrád Városa a Polgármester döntésének megfelelően, kerékpárút
építésére nyújtott be pályázatot a program keretében.
A pályázat 100%-os intenzitású, azaz pozitív elbírálás
esetén önerő hozzáadása nélkül hívható le a megítélt
összeg. A kerékpárút tervezett nyomvonala a Nagy Lajos,
Széchenyi és Mátyás király utcákat érinti.

Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete tűzoltóautó
megvásárlásához kapcsolódóan nyert támogatást a Magyar Falu program keretében. Mivel ez a pályázati forma
utófinanszírozású és a gépjármű beszerzése halaszthatatlanná vált, ezért az Egyesület visszatérítendő támogatásért
fordult az Önkormányzathoz. A támogatási szerződést a
Polgármester aláírta, a visszafizetés határideje 2020. december 31. volt.
Visegrád Város Önkormányzata 2019-ben elfogadta
a településkép védelméről szóló 9/2019. (X. 2.) önkormányzati rendeletét, amelyben a műemléki jelentőségű
területen fekvő vagy helyi, egyedi védelemmel érintett
ingatlanok támogatási rendjét állapítja meg. A rendelet
szerint az önkormányzat évente egy alkalommal pályázatot ír ki az értékvédelmi szempontból kiemelkedő,
a közterületekről látható és az utcaképet meghatározó

A járványhelyzet miatt 2020-ban elmaradt városunk időskorú polgárainak hagyományos karácsonyi
köszöntése. E helyett a Népjóléti Bizottság javaslata
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2020. DECEMBER
homlokzattal rendelkező épületek homlokzatának,
nyílászáróinak, az ingatlanok kerítésének felújítására,
helyreállítására. A pályázat kiírása a Polgármester november 12-én kelt határozata alapján megtörtént, és megtalálható a Visegrádi Hírek előző számában, valamint
a városi honlapon (https://www.visegrad.hu/palyazati-kiiras-utcai-homlokzat-es-kerites-felujitasara-2021).

is folytatott a Polgármester, a Duna-Ipoly Nemzeti Park
képviselőjével, Dr. Györök Tibor plébániai kormányzóval,
valamint Egyházközségi Képviselő-testület tagjaival,
akik mindannyian támogatták a kezdeményezést. Ezt
követően született döntés a Picea pungens „Edith” fajtájú,
15-20 méter magasra növő ezüstfenyő megvásárlásáról és
a templomkertben történő elhelyezéséről.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretén belül
négy visegrádi fiatal támogatásáról született döntés.

2020. november 26-ai határozatok
Tóth Csilla a Danubia Televízió Műsorszolgáltató Kft.
ügyvezetője a 2021. évre vonatkozó támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, mely támogatás
fejében a cég az elmúlt évekhez hasonlóan vállalja a
Visegrádhoz kapcsolódó eseményekről hírösszeállítások,
közvetítések elkészítését, valamint azok bemutatását saját gyártású műsoraiban. A televízió továbbá az Együttműködési megállapodás részeként az Önkormányzat
hirdetményeit, közérdekű közleményeit térítésmentesen
közzéteszi. A Polgármester úgy határozott, hogy elismerve a műsorszolgáltató több éves, helyi és járási szinten végzett értékteremtő munkáját, a Danubia Televízió
működését a 2021-es évben is támogatja.

2020. december 10-ei határozatok
Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, javában
zajlik a Magyar László Tornacsarnok felújítása. A kivitelezés során derült fény arra, hogy az épület bizonyos
részeinek állapota miatt áttervezésre van szükség. A
munka elvégézésére Sáros László György DLA építész
kapott megbízást a Makovecz Alap keret terhére.
A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon”
elnevezésű projekt részét képezi egy árvízvédelmi raktár épület (gátelem tároló) megépítése. Számos egyeztetés zajlott már ezzel kapcsolatban, most polgármesteri
határozat született arról, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti
Park által javasolt területen (a megépült gát melletti, telekalakítás alatt álló, Visegrád 028/19 hrsz-ú ingatlanon) kap
helyet az épület.

Ugyancsak határozat született arról, hogy az Apátkúti
patak Széchenyi utcai híd és Rigó utca közötti szakaszán
fel kell mérni a faállományt. A munka elvégzésére adott
legkedvezőbb árajánlata alapján a felmérést Tóth Zsolt
minősített vállalkozó fogja elvégezni.

Ugyancsak ehhez a beruházáshoz kapcsolódik az a
döntés, miszerint a megépült gát két végén sorompók
kihelyezésére kerül sor annak érdekében, hogy ne
helyezhessenek el ott illegálisan hulladékot.

A Magyar Falu program keretében útfelújításra nyert
támogatást az Önkormányzat a Csukavölgy utca vonatkozásában. Mivel az utcában nincs kiépítve a szennyvízcsatorna hálózat, ezért célszerű lenne azt még az útfelújítási munkálatok kivitelezése előtt elvégezni. Az érintett
lakókkal megtörtént az egyeztetés, az Önkormányzat
pedig árajánlatot kért be a hiányzó csatornavezeték
tervezésére. A legkedvezőbbet a Hydro Regia Kft. nyújtotta be, így a cég kapott megbízást a munka elvégzésére.

Az Önkormányzat elkötelezett amellett, hogy a következő évek a fejlesztésekről szóljanak Visegrádon. Ennek
részét képezi a szennyvízhálózat bővítése a településen.
A korábban meghozott, a Csukavölgy utcára vonatkozó
határozathoz hasonlóan, most döntés született arról,
hogy a Rigó és Mátyás király utcában is el kell végezni a
hiányzó szennyvízcsatorna tervezését. A munkát a Polgármester a legkedvezőbb árajánlatot adó Hydroregia
Kft-től rendelte meg.

Befogadta az Önkormányzat Kőmívesné Hoffmann Ildikó kérelmét, amit az Ifjúsági Alapból elnyert támogatás
módosítására vonatkozóan nyújtott be. A támogatást
eredetileg az iskolások korcsolyázására és egy előadás
megtekintésére használták volna fel, de a járványhelyzet
miatt egyikre sem volt lehetőség. Ezek helyett síoktatásra,
valamint karácsonyi díszek és ajándékok alapanyagának
elkészítésére kívánta a kérelmező módosítani a támogatási összeg felhasználását, amire a polgármesteri határozat
értelmében lehetőséget kapott.

Szintén napirenden van a Fellegvár Óvoda bővítése,
melyhez szükség van egy építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére. A munka elvégzésére a Stabil
Mérnökiroda Kft. kapott megbízást.
A december 10-én hozott határozatok között szerepel
még egy elővásárlási jogról való lemondás, az iskolabusz
értékesítése, az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadása, pályázati kiírás a Visegrádi Városfejlesztő Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére, megbízási szerződések kötése RURITAGE elnevezésű projekt

Decemberben egy gyönyörű ezüstfenyővel gazdagodott
a Keresztelő Szent János Római Katolikus Plébániatemplom kertje. A faültetéssel kapcsolatban több egyeztetést
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keretében, valamint az Önkormányzat saját pályázatainak (Civil Alap, Ifjúsági Alap, Testvérvárosi Alap) kiírása.

visegrádi polgár részére biztosít az Önkormányzat ingyenesen ebédet, aminek kiszállítását önkéntesek fogják
végezni.

Polgármesteri határozat született arról, hogy a karácsonyi időszakban (2020. december 24-től 2021. január
3-áig), a szociális keret terhére, 21 hátrányos helyzetű

TÁJÉKOZTATÁS SOROMPÓK KIHELYEZÉSÉRŐL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Visegrád
Város Önkormányzata és a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósága úgy határozott, hogy sorompókat helyez ki
az alábbi területeken:

Az alsó és felső öböl környezete (Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság hatásköre)
A sorompók kihelyezése azért vált szükségessé, hogy
megakadályozzuk a gépjárművel történő bejutást a fent
jelölt területekre, ezzel együtt az esetleges illegális hulladék elhelyezést.

A "Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon"
projekten belül, a gát két végén, illetve a Sportpálya
melletti területen (Önkormányzati döntés alapján)

SZOCIÁLIS ÉTELKISZÁLLÍTÁS
Visegrád Város Önkormányzata gépjárművet biztosított az ételkiszállításhoz a Városi Konyha számára.
A Dacia Dokkert a Képviselő-testület döntése alapján
Szűcs Levente használja, aki ezzel az autóval szállítja ki az
időseknek a szociális ebédet.

FENYŐFAGYŰJTÉS
Tájékoztatjuk a Kedves Visegrádiakat, hogy a Városgazdálkodási Csoport munkatársai az ünnepek után, 2021. január
11-én és 25-én összegyűjtik az ingatlanok elé kihelyezett fenyőfákat. Kérjük, a kihelyezésről az Önök által választott, fent
megjelölt napok valamelyikén, reggel 7 óráig gondoskodjanak!

HÁZHOZ MEGYÜNK
Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2021
Visegrád családi házas övezetében a műanyaghulladék (üdítős-, ásványvizes-, PET palackok, kozmetikai és tisztítószeres
flakonok, tejes, illetve gyümölcsleves dobozok, többrétegű csomagolóanyagok, fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók), a fém
italos- és konzervdobozok, valamint a papírhulladék (újság-, csomagoló- és kartonpapír) gyűjtése az alábbi időpontokban
történik:
2021.
január 27.
(szerda)
2021. július
30.
(péntek)

2021.
február 26.
(péntek)
2021.
augusztus 27.
(péntek)

2021.
2021. április
2021.
május 28.
30.
március 26.
(péntek)
(péntek)
(péntek)
2021.
2021.
2021.
szeptember 24. október 29. november 26.
(péntek)
(péntek)
(péntek)

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!
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2021.
június 29.
(kedd)
2021.
december 27.
(hétfő)

2020. DECEMBER
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Visegrádi Városfejlesztő Kft.
ügyvezető
munkakör betöltésére.
A pályázóval szemben támasztott elvárások:
•

felsőfokú végzettség / mérnöki vagy gazdasági területen

•

minimum 3-5 év releváns vezetői tapasztalat

•

felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (MS Office)

•

szervezési, tervezési és pénzügyi ismeretek

•

projektmanagement ismeret

Az ideális pályázó az alábbi készségekkel, képességekkel rendelkezik:
•

stratégiai gondolkodásmód

•

proaktivitás

•

magas szintű kommunikációs készség

•

teljesítmény orientáltság

•

együttműködő készség

•

döntéshozatali képesség

•

koncepcionális gondolkodás

•

motivációs készség

•

analitikus, elemző gondolkodásmód

•

kiterjedt szakmai kapcsolatrendszer

Előnyt jelent:
•

közfoglalkoztatással kapcsolatos releváns tapasztalat

•

idegen (európai) nyelvismeret

Ajánlatunk:
•

Stabil vállalati háttér

•

Béren kívüli juttatás csomag

•

Kihívást jelentő változatos, felelősségteljes feladatok

•

Szakmai fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye: Visegrád
Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz, szakmai pályázati anyag a hirdetett munkakör vonatkozásában,
illetve motivációs levél csatolásával és a pályázni kívánt munkakör megjelölésével a visegrad@visegrad e-mail címre
vagy a Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2025 Visegrád, Fő u. 81. címre várunk 2020. január 25-ig. Kérjük, amennyiben
kérdésük van, keressenek minket a megadott e-mail címen.
A beérkezett pályázati anyagok kezelése bizalmasan történik.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CIVIL ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE
2021
részt, az esetleges szponzorokat és a kért támogatási
összeget. A programok önrészének bemutatása során a
pályázónak azt kell megjelölnie, hogy az egyes tervezett
programokhoz milyen összeg önrészt biztosít és azt milyen formában (például: tagdíj, önkéntes hozzájárulás,
máshonnan kapott támogatás stb.) teszi. Az önrész
rendelkezésre bocsátható, ill. vállalható önkéntes munka formájában is. A pályázók részére Visegrád Város
Önkormányzata a pályázat benyújtását segítendő, elektronikusan kitölthető táblázatot bocsát rendelkezésre. A
pályázók a pályázat benyújtásával vállalják, hogy a megvalósítandó programokat – amennyiben az lehetséges – a
helyben szokásos módon (Visegrádi Hírek, honlap, hirdetőtábla stb.) meghirdetik.

Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást
nyújt összesen 1.500.000,- forintos keretösszeg felosztásával a városban működő civil szervezetek, alapítványok részére: folyamatos működésük és programjaik
megvalósítása érdekében, amennyiben a tevékenységük,
programjuk Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja
és a programok megvalósulásának helyszíne Visegrádon
van.
1. A város civil szervezetei évente egyszer nyújthatnak
be pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás elnyerésére, az
alábbi témakörökben:
– Működésre általában, évi maximum 50.000 Ft erejéig
(működési költségek például: könyvelés, irodabérlet, telefonköltségek, szervezet tulajdonában álló mobiltelefon
költségei, bankszámlavezetés költségei, rezsiköltségek,
nyomtatvány- és papírköltségek).

5. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága bírálja
el és hoz döntést a támogatás kérdésében 2021. február
16-án. A bizottság az igények elbírálása során jogosult
a kért támogatási összeget csökkenteni, vagy bizonyos
programrészek támogatásától eltekinteni. A támogatásban részesülő legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig köteles írásban bejelenteni, hogy a pályázat és a
támogató döntés ismeretében mely programok tényleges megvalósítását vállalja. Az így bejelentett program a
szerződés mellékletét képezi és az elszámolás leadásakor
e programok megvalósulásáról kell beszámolni.

– Visegrádon megrendezésre kerül programok megvalósítására, konkrét programok és időpontok megnevezésével – nem részesülhet támogatásban a csak a
szervezet tagjai számára meghirdetett esemény, színházlátogatás, kirándulás; nyilvános sportrendezvény
azonban támogatható. Egy program megvalósulása esetén a számlával igazolt kiadások max. 20%-a, vagy eseményenként max. 20.000.-Ft számolható el vendéglátásra.
– Kis értékű eszközök vásárlására, maximum 50.000 Ft/
eszköz értékhatárig

6. Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a
programok tekintetében módosítás válik szükségesé,
köteles ezt a kulturális bizottságnak írásban jelezni és a
szerződés módosítását kezdeményezni!

– Más pályázati kiírásra benyújtandó pályázati önrészhez
való hozzájárulásra, év közbeni beadással és egyéni elbírálással.

7. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-ig kell elszámolni a polgármesteri hivatalban. Az elszámolásnak két részből
kell állnia, egy szöveges beszámolóból, és egy pénzügyi beszámolóból. A tartalmi beszámolónak pedig a
pályázott cél megvalósulásának bemutatását kell tartalmaznia. A pénzügyi beszámoló a törvényi elírásoknak megfelelően, az önkormányzat pénzügyi vezetője
által kidolgozott formában kell, hogy megtörténjék. A
pénzügyi beszámolóban (elszámoló lapon) külön
fel kell tüntetni a programokra, a működésre és a
kis értékű tárgyi eszközökre fordított támogatás felhasználását bizonyító számlák számát, és csatolni kell
a támogatott nevére kiállított számlák másolatait is. A
beszámolóhoz mellékelni kell továbbá az önrész, ill. az
egyéb támogatásokból megvalósult programok, beszerzések stb. bizonylatainak, számláinak másolatait is.
A beszámoló és a pénzügyi elszámolás elkészítéséhez

2. A pályázat benyújtásának feltétele:
– A bírósági vagy más, erre jogosult szerv bejegyzése
– Visegrád városban folytatott, folyamatos és igazolt tevékenység
– Tárgyévet megelőző évi tevékenységről szóló beszámoló
benyújtása és elfogadása
3. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 11.
(csütörtök) 16 óra
4. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni:
– A szervezet éves programtervét
– A szervezet éves költségvetésének tervezetét
– A pályázatban a pályázati cél szöveges indoklásához
csatolni kell a részletes költségvetést, megjelölve az ön-
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8. Ez a támogatási rendszer nem terjed ki azon civil
szervezetekre, melyek költségvetési soron részesülnek
támogatásban.

kérdés esetén szívesen nyújtunk segítséget a civil szervezetek részére. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy
beszámolókat és elszámolásokat ellenőrizze, amennyiben
szükséges, az érintett szervezet bevonásával és kötelező
adatszolgáltatása mellett. Amennyiben a teljes támogatás
összegéről nem tudnak elszámolni, úgy a civil szervezetnek a fennmaradó összeget vissza kell fizetnie az önkormányzat részére. Ha ez nem történik meg, a következő
évi támogatásból kizárja magát a szervezet.

A pályázatban szereplő időpontok a járványhelyzet
alakulásának függvényében változhatnak.
Visegrád Város Önkormányzat
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága

PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ IFJÚSÁGI ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE
2021
Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet összesen 2.000.000.-Ft-os keretösszeg felosztásával - helyi
ifjúsági programok, csoportok, a Rendezvénytéren
megvalósuló programok támogatására. A pályázati felhívásra nem nyújthat be pályázatot az a szervezet,
jogi személy stb., amely Visegrád Város költségvetéséből
címzetten támogatást kap vagy a Civil Alap pályázat
benyújtására egyébként jogosult.

korosztály stb.), valamint azt a konkrét feladatot, amelynek anyagi fedezetét az Ifjúsági Alaptól várják. Ezt
konkrét (becsült) összeg meghatározásával tegyék, illetve amennyiben rendelkeznek önerővel, ezt is jelezzék. Kérjük, hogy a program megvalósításának kezdeti
és befejező időpontját tartalmazza a pályázat, valamint
azt, hogy máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, illetve
kaptak-e máshonnan támogatást.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen pályázatot a 2021.
március 01. és 2022. február 28. között megvalósítandó
célok támogatására hirdetjük meg.

Az ifjúsági programokra elnyert összeg nem fordítható
30.000.-Ft feletti tárgyi eszköz vásárlására, illetve, ha ennél nagyobb költség technikai eszköz beszerzésére kerül
sor, akkor az ehhez nyújtott támogatás nem haladhatja
meg a 30.000.-Ft-ot. A támogatásban részesült pályázókkal Visegrád város támogatási szerződést köt. A döntés
kézhezvételétől számított egy hónapon belül a pályázó
köteles szerződést kötni az önkormányzattal. Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja, a bizottság ezt a tényt automatikusan a támogatástól való elállásként kezeli.

Pályázhatnak jogi megkötés nélkül mindazon szerveződések, közösségek és magánszemélyek:
1. alcél: akik programjukkal a visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály, valamint fiatal felnőttek számára kulturális, szabadidő és sportprogramok, szervezésére vállalkoznak, ideértve a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos
Általános Iskola oktatói, nevelői, szülői közösségei stb.
által szervezett programokat. Nem feltétel, hogy a program Visegrádon valósuljon meg.

Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a
programok vagy a támogatott tartalom tekintetében
módosítás válik szükségesé, köteles ezt a kulturális
bizottságnak írásban jelezni és a szerződés módosítását
kezdeményezni! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy
a pályázati összeg felhasználásáról rövid tartalmi
beszámolót és a pályázó nevére kiállított számlát kér
a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság. A nyújtott
pénzügyi támogatásról a számlákat minden esetben
legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-ig le kell
adni a polgármesteri hivatalban. Csak olyan bizonylat
fogadható el, amelyet a pályázat benyújtását követően
állítottak ki. Beszámoló hiányában a bizottság az elkövetkezendő évben kizárja a pályázót a további pályázatokból,
valamint a folyósított támogatást jegybanki alapkamattal
növelten kell visszafizetni. A pályázat előfinanszírozású, ez
azt jelenti, hogy a döntés után a támogatási szerződés aláírását
követően a pályázó hozzájuthat az elnyert összeghez.

2. alcél: akik Visegrádon vagy máshol megvalósuló, de
visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály, valamint fiatal felnőttek számára táborok, vízitúrák, sporttáborok,
kirándulások, sportesemények szervezésére vállalkoznak,
ideértve a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos Általános
Iskola oktatói, nevelői, szülői közösségei stb. által szervezett táborokat.
A 3. alcél esetén a Rendezvénytéren megvalósuló, széles
korosztálynak számára hozzáférhető, de elsősorban a fiatal felnőtteknek szervezendő kulturális, szórakoztató
műsorok szervezését támogatja a bizottság.
Mindhárom alcél esetén a pályázókat arra kérjük, hogy
röviden mutassák be a pályázót és tevékenységét, röviden fejtsék ki programjuk lényegét (a program tartalmi
célja, várható eredménye, költségvetése, közreműködők,

8

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. február
11. (csütörtök) 16:00 óra.

pályázat, valamint a választott céltól függően: Ifjúsági
programok támogatása/Táborok szervezése/Rendezvénytéren megvalósuló program támogatása.

A határidőt követően beérkező pályázatokat nem áll módunkban elbírálni.

A pályázatban szereplő időpontok a járványhelyzet
alakulásának függvényében változhatnak.

A pályázatokat postai úton a 2025 Visegrád, Fő u. 81.
címre lehet beküldeni, vagy személyes beadásra a 2025
Visegrád Fő u. 81. címen van mód.
A borítékra kérjük ráírni: Visegrád Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága Ifjúsági Alap

Visegrád Város
Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TESTVÉRVÁROSI ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS
ELNYERÉSÉRE
2021
•

Visegrád Város Önkormányzata 2015-ben új pályázati alapot hívott életre, annak érdekében, hogy segítse a
város lakóit abban, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat és
az abban rejlő lehetőségeket mind jobban kihasználhassák és ezeket a kapcsolatokat élővé és személyessé tegyék.
Éppen ezért Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi
támogatást nyújt összesen 1.000.000 forintos keretösszeg
felosztásával – a városban működő civil szervezeteknek
és magánszemélyeknek egyaránt (elfogadott költségvetésből gazdálkodó intézmény, cég és önkormányzat
nem pályázhat), olyan programok megvalósítására, melyeket a bevezetőben megjelölt cél érdekében szerveznek
meg, és amennyiben tevékenységük, programjuk Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja.

A pályázók a pályázat benyújtásával vállalják, hogy a
megvalósítandó programjaikat – amennyiben az lehetséges – a helyben szokásos módon (Visegrádi Hírek,
honlap, hirdetőtábla stb.) meghirdetik, és nyilvánossá
teszik.
4. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága bírálja
el és hoz döntést a támogatás kérdésében 2021. február
16-ig. A bizottság az igények elbírálása során jogosult
a kért támogatási összeget csökkenteni, vagy bizonyos
programrészek támogatásától eltekinteni. A támogatásban részesülő legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig köteles írásban bejelenteni, hogy a pályázat és a
támogató döntés ismeretében mely programok tényleges megvalósítását vállalja. Az így bejelentett program a
szerződés mellékletét képezi és az elszámolás leadásakor
e programok megvalósulásáról kell beszámolni. A döntés
kézhezvételétől számított egy hónapon belül a pályázó
köteles szerződést kötni az önkormányzattal. Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja, a bizottság ezt a tényt automatikusan a támogatástól való elállásként kezeli.

1. A programok helyszíne egyaránt lehet Visegrád,
Obergünzburg, Parajd, Lanciano.
Minden civil szervezet, vagy magánszemély évente
egyszer nyújthat be pályázatot pénzügyi, anyagi
támogatás elnyerésére témakör megkötése nélkül. A
pályázat keretein belül azonban támogatás nem kérhető
szállásra és étkezésre.
2. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 11.
(csütörtök) 16:00 óra
3. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni:
•

A megvalósítandó program részletes tervét és indoklását

•

A megvalósítandó program részletes költségvetését

•

A megvalósításhoz kapcsolódó önrész mértékét és
jellegét tételesen

•

A testvérvárosban működő partner szervezet vagy
magánszemély vállalásait (szervezési, természetbeni vagy anyagi vállalás egyaránt lehet) tartalmazó
levelét eredetiben, és magyarra lefordítva

5. Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a
programok tekintetében módosítás válik szükségesé,
köteles ezt a kulturális bizottságnak írásban jelezni és a
szerződés módosítását kezdeményezni!
6. A bizottság döntése alapján a támogatási szerződés
megkötéséről a jegyző gondoskodik, a hivatal pénzügyi
vezetője pedig azért felelős, hogy a megítélt támogatás a
szerződésnek megfelelően kifizetésre kerüljön.

A testvérvárosban működő partner szervezet vagy
magánszemély közös rendezésre vonatkozó szándéknyilatkozatát eredetiben, és magyarra lefordítva
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7. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésőbb a
tárgyévet követő év március 31-ig kell elszámolni a
polgármesteri hivatalban. Az elszámolásnak két részből kell állnia, egy szöveges beszámolóból, és egy pénzügyi beszámolóból. A tartalmi beszámolónak pedig a
pályázott cél megvalósulásának bemutatását kell tartalmaznia. A pénzügyi beszámoló a törvényi elírásoknak
megfelelően, az önkormányzat pénzügyi vezetője által
kidolgozott formában kell, hogy megtörténjék. A pénzügyi beszámolóban (elszámoló lapon) külön fel kell tüntetni a programokra fordított támogatás felhasználását
bizonyító számlák számát, és csatolni kell a támogatott
nevére kiállított számlák másolatait is.

A beszámoló és a pénzügyi elszámolás elkészítéséhez,
kérdés esetén szívesen nyújtunk segítséget. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy beszámolókat és
elszámolásokat ellenőrizze, amennyiben szükséges, az
érintett szervezet bevonásával és kötelező adatszolgáltatása mellett. Amennyiben a teljes támogatás összegéről nem tudnak elszámolni, úgy a civil szervezetnek a
fennmaradó összeget vissza kell fizetnie az önkormányzat részére. Ha ez nem történik meg, a következő évi
támogatásból kizárja magát a szervezet.
A pályázatban szereplő időpontok a járványhelyzet
alakulásának függvényében változhatnak.
Visegrád Város Önkormányzat
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága

Kálváriáról

Fotó: Kangas Róbert
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DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN
BESZÁMOLÓ A VISEGRÁDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
visegrádi svábok letelepedésével, hagyományaival, életmódjával kapcsolatosan, ezt foglalta össze egy remekbe sikerült könyvében mely a Németek és magyarok
Visegrádon a 18. században címet viseli. A pályázaton
ugyan pénzt nem nyertünk, - a járványra való tekintettel ugyanis itt nem osztottak ki pénzt-, de az ügy helyi
fontosságát tekintve a nemzetiségi önkormányzat saját
költségén megjelentette, más intézményekkel közösen.

Nemzetiségi önkormányzatunk ebben az évben eredeti
terveinek, programjainak a megváltoztatására kényszerült a pandémia okozta teljes zárlat majd az ezt követő
időszak bizonytalansága miatt.
Rendezvényeinket csak részben,
feloldásakor tudtuk megtartani.

a

veszélyhelyzet

A járvány miatt elmaradt a tervezett grandiózus városi és
egyben nemzetiségi rendezvényünk is, mely Obergünzburg bajor várossal kötött testvérvárosi együttműködés
25. éves jubileumi ünnepe lett volna! Erre az ünnepre egy
tűzzománcból készült Visegrád címert készíttettünk egy
manufaktúrával. Autentikus voltát még megtoldottuk azzal, hogy erre a munkára városkánk szülöttét Rencz Mariann művésznőt kértük fel. Reményeink szerint jövőre
átadhatjuk méltó ünnepi körülmények között!

A visegrádi svábok történetét, hagyományait a Nemzeti
Értékek Könyvkiadó: Mi svábok c. ősszel megjelent
gyönyörű kivitelezésű 600 oldalas könyvében szerepeltetjük.
A könyv bepillantást enged Magyarország több svábok
lakta vidékének, falvának és kisvárosának máig élő
hagyományairól, foglalkozásukról. Az iskola és az óvoda
kapott önkormányzatunktól év végi ajándékként egy-egy
példányt oktatási, népismereti célokra.

A járvány miatt hagyományőrző rendezvényeinket alig
tudtuk megtartani, így a különböző médiafelületeken
való ismertetés felé fordultunk.

A járvány miatt sajnos több igen népszerű rendezvényünk
elmaradt: sajbázás, majális, gyereknapi előadások, 25.
évi, jubileumi testvérvárosi rendezvény, szüreti vígasság,
Márton-nap, Adventet megnyitó karácsonyi ünnep a Milleneumi kápolnánál, Nemzetiségi-nap ovival, iskolával a
moziban dec.18-án.

Költségvetésünk lehetővé tette, hogy könyvkiadásokat,
digitális feldolgozásokat támogassunk. Idén pontot
tehettünk a Sulinet-Örökségtárral évekkel ezelőtt megkötött szerződésünk végére ahol is három visegrádi
hagyományos sváb család életét, szokásait digitális feldolgozásban megjelentettük. Támogatni tudtuk nemzetiségi fúvósaink azon kérését, hogy új tubát és szaxofont
vásárolhattunk részükre.

Február 17-én még a járvány előtt a nemzetiségi énekkar
és zenekar a képviselőkkel együtt egy szűkebb körű farsangi mulatságot rendezett, ahol farsangi fánkkal és forralt borral és közös zenéléssel, énekléssel ünnepeltünk.

Önkormányzatunk ebben az évben két pályázaton is indult, melyet a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságához lehetett
benyújtani. Egyik pályázatunk célja az Áprily iskola
német nyelvből jó eredményt elért diákjainak nyári
obergünzburgi táboroztatása lett volna. Erre a projektre
1.200.-M Ft-ot nyertünk, ez az összeg a kiutazás költségét
fedezte volna bérelt busszal. A járvány okozta bizonytalanság miatt sem mi, sem a bajor partner ennek a felelősségét nem merte felvállalni, így a pénzt visszautaltuk a
pénzelosztó Bethlen Gábor Alapkezelőnek.

Február 23-án helyi civil szervezetekkel közösen részt
vettünk egy „téltemetési” felvonuláson és rendezvényen.
A március 15-i ünnepség ugyan a veszélyhelyzet kihirdetése miatt elmaradt, de koszorúnkat csendben elhelyeztük az 1848-s emlékműnél.
Április 24-én a „Trachttag” alkalmából néhányan
beöltöztünk dirndl-ruhába és köszöntöttük egymást
távolból, készítettünk fotót is róla. A járvány miatt sajnos
jelentősebben nem tudtuk ezt a napot megünnepelni.
Az idei pünkösdi búcsú misét a Millenniumi kápolnánál
ugyan megtartottuk, de a szokásos nemzetiségi megvendégelés és zenekari részvétel elmaradt.

Másik pályázatunkat is ide adtuk be, csak a kultúráért
felelős szekcióhoz. Célunk itt az volt, hogy városunkból származó felmenőkkel rendelkező, itt élő és dolgozó
régész barátunk, Kováts /Koko/ István könyvét kiadathassuk. István évek óta komoly feltáró munkákat végez a

A pandémia még az Úrnapi-virágszőnyeg készítésre is rányomta a bélyegét, hiszen idén kiseb-
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bet készítettek a hozzáértő hagyományőrzők.
Még szerencsénkre az újabb komoly őszi járvány kitörése
előtt sikerült a Schatzi-vendéglővel közösen megrendeznünk a bajor hagyományon alapuló Oktoberfest-et.

a pandémia szorításában sikerült megtartanunk. Kis
létszámban, megfelelő távolságtartással, de méltón
tudtuk ünnepelni.
A sírkertet szépítettük, virágzó sövényt vásároltunk és
elültettük.

A tavalyihoz hasonlóan most is jó hangulatban telt el.
Fellépett énekkarunk és fúvószenekarunk, majd a bogdányi Pogdane Puve gondoskodott a ’Fest’ jó hangulatáról.

Az év során csupán 6 testületi ülést tudtunk tartani a
járvány és veszélyhelyzet okozta megszorítások miatt.
2020.évi költségvetésünk a következő tételekből állt
össze:

Sikeres német nyelvű kamara-előadást láthattunk október 16.-án a Schatzi-vendéglőben. Önkormányzatunk már évekkel ezelőtt gyereknapi előadásra hívta a
Deutsche Bühne német nyelvű színház társulatát, nagy
sikerrel debütáltak akkor. Innen jött az ötlet, hogy hívjuk
el ismét, repertoárjukban felnőtt témák is szerepelnek,
most egy ragyogó első világháború idején egy párizsi
kávéházban játszódó történet került előadásra Cafe Klimt
címmel.

1./ normatív támogatás: 1.040.000.2./ feladatalapú támogatás:1.887.680.3./ Visegrád város támogatása: 1.000.000.-

A november 2-ai halottak napi Kegyeleti Sírkerti gyertyagyújtást és az azt követő magyar-német nyelvű misét

VNNÖ képviselői
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ROBERT REINICK
Der Schneemann
Der Schneemann auf der Straße
trägt einen weißen Rock,
hat eine rote Nase
und einen dicken Stock.
Er rührt sich nicht vom Flecke,
auch wenn es stürmt und schneit.
Stumm steht er an der Ecke
zur kalten Winterzeit.
Doch tropft es von den Dächern
im ersten Sonnenschein,
da fängt er an zu laufen,
und niemand holt ihn ein.

Városi Karácsony

Fotó: Schandl Lóránt
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HISTÓRIA
KELET-AFRIKA VADÁSZ UTAZÓJA
(KITTENBERGER KÁLMÁN KÉZÍRÁSA)
lapban. Aktív tagja vagyok a Magyar Írástanulmányi Társaságnak (www.mit1930.hu) valamint főtitkára vagyok a
Grafológusok és Írásszakértők Országos Szövetségének
is (www.grafologirsz.hu). Grafológiai tevékenységem
az átfogó személyiségkép készítéstől a párkapcsolati írásvizsgálaton át a gyorselemzésig szinte minden területet
felölel, emellett szívesen elemzem történelmi személyek
kézírását is.

A szerzőről
Az általános iskolai éveimet Visegrádon töltöttem, majd
egy bölcsészdiplomával a zsebemben 2011-ben lettem
okleveles grafológus, egy évvel később pedig írásszakértő
is. Jelenleg a fővárosban élek a családommal, két lányom
van.
Szakmai tudásomat azóta is rendszeresen bővítem, konferenciákon, előadásokon, szakmai fórumokon veszek
részt, eddig több, mint harminc grafológiai témájú publikációim jelent meg a Grafológia c. országos szakmai

(www.grafocus.hu)
Mógor-Kárász Kinga

Kelet-Afrika vadász utazója : Kittenberger Kálmán kézírása
“Általában az az ember jut a legmesszebb,
aki hajlandó merni és csinálni. Egy óvatos hajó
soha nem jut messze a parttól.” (Dale Carnegie)
Az egyik legismertebb magyar Afrika-utazó és vadász
nemzedékének egyik legkiválóbb zoológus gyűjtője is
volt. Élete jelentős részét Afrikában töltötte, s itthoni tevékenysége később is szorosan kapcsolódott a fekete kontinenshez. A helyi őslakosok több becenévvel is illették:
Bvana Dnege – Madár úr, Bvana Mzé – Öreg úr, de a sok
név mellett egy közöset is használtak: A Nagy Vadász.

társaságában, aki gyűjtőútjára preparátorként hozta
magával a fiatal felvidéki tanítót. Kittenberger egyévi
tanítói fizetését áldozta erre a célra. Az úton hamarosan
maláriát kapott, pénze pedig hamar elfogyott, ám ő Afrikában maradt, és minimális felszereléssel a poriban
(bozótos szavannán) próbált szerencsét, ahol vadállat
befogásból és múzeumi gyűjtésből tartotta fenn magát.
Eleinte rendszeresen küldte az értékes gyűjteményekkel
teli ládákat a Nemzeti Múzeumnak, de viszonzásul egy
garas sem érkezett, ezért felhagyott vele. Amikor emiatt a
múzeum elmarasztalta, mérgében spirituszba téve hazaküldte jobb keze középső ujját, melyet egy hím oroszlán
harapott le, hogy láthassák, milyen szorgalmasan és lelkiismeretesen végzi gyűjtőmunkáját. 1904-ben egészsége
megromlása miatt hazatért.

EGY NEM MINDENNAPI ÉLETÚT
Szegény, többgyermekes iparos családban született
1881-ben, Léván. Kora gyermekkorától kezdődően
mágnesként vonzotta a természet és az állatvilág. Természetrajz-tanára, Kriek Ernő tanította meg az állatok
preparálására, az ő ajánlására kapott később segédpreparátori állást a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Családjának nem volt pénze a taníttatására, s így, mivel
segédpreparátori munkáját nem fizették, idővel félbe
kellett szakítania tanulmányait a tanítóképzőn. Tanítói
állást vállalt Erdélyben, ahol lehetősége volt hódolni
vadászszenvedélyének is.

Második útja 1906 decemberétől 1907 novemberéig
tartott – a mai Etiópiában, a Vörös-tenger partján és a
Danakil-földön járt, a gyűjtésen kívül madártani megfigyeléseket is végzett. Ekkor olyan, még ismeretlen
területekre jutott el, ahonnan kevés fehér ember tért
vissza élve.
1908 decemberétől a Viktória-tó partvidékét járta be és a
Ruwana-sztyeppén dolgozott; 1912 májusában tért vissza,
nagy élőállat-gyűjteménnyel a Budapesti Állatkert részére.

A XX. század első harmadában hat alkalommal járt Afrikában, s több, mint 16 évet töltött ott. Először 1903ban utazott oda, Damaszkin Arzén bácskai földbirtokos
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1913–1914 között, a háború kitöréséig Ugandában gyűjtött, expedíciója azonban súlyos kudarccal végződött,
mivel az 1914-ben gyűjtött kitűnő anyagot már nem tudta hazajuttatni, az minden feljegyzésével együtt elveszett.
Az első világháború idején, mint ellenséges állam polgárát, az angolok ráadásul hadifogságba ejtették, s emiatt öt évet töltött egy indiai hadifogolytáborban. Ám itt
sem tagadta meg önmagát: elejtett állatok preparálásából
élt, még a rabságban is feltalálta magát és üzletelt. Innen
hazatérve lett a Nimród főszerkesztője, majd tulajdonosa
1948-ig.

Barátai és ismerősei szerint Kittenberger Kálmán friss,
energikus ember volt, alacsony és zömök testalkattal,
széles vállakkal, erős és szívós fizikummal megáldva.
Fiatal iskolásként, az 1880-as években a kalligrafikus
szépírást sajátította el, de később írásképét teljesen egyedi módon alakította át, végtelenül leegyszerűsítve és felgyorsítva.
Az itt látható kézírás 1902-ből származik. Ekkor Kittenberger Kálmán a lévai Tanítóképző Intézet hallgatója
volt. Madarak preparálásához készített elő nyomtatásra
egy hosszabb szakmai leírást, gyönyörűen megformált,
művészien és nagy türelemmel megrajzolt kalligráfiával,
az első bekezdéshez még természethű madaras iniciálét
is rajzolt.

Ötödik és hatodik útján Ugandában (1925–1926), valamint Belga-Kongóban (1928–1929) járt. Még megérte az
1956-os múzeumi tűzvészt, melynek során lényegében
teljesen elpusztult minden általa gyűjtött trófea és madár,
vagyis mintegy 2500 preparált példány. A tűz martaléka
lett az összes általa hazahozott hüllő és kétéltű (kb. 1000
állat) is.

Ez az íráskép, bár mesterséges és nem tükrözi vissza
az ifjú Kittenberger személyiségének nyughatatlan oldalát,azt jól láttatja, hogy mekkora kitartás, precizitás és
akkurátus odafigyelés jellemezte őt. Az egész kéziratban
szinte alig találni javítást vagy hibát. Mindezek megerősítik, hogy mennyire átgondoltan és célszerűen osztotta
be energiáját és idejét, kihozva magából a maximumot,
melyre mindig is törekedett élete során. Gondolatmenete
lényeglátó, figyelme hosszú távon is lankadatlan volt, a
kézirat nyelvezete pedig mások számára is jól érthető,
egyszerű és világos.

1920-tól Kittenberger Kálmán, barátainak „Kitti” bácsi Nagymaroson élt feleségével, Kovács Líviával a Sylvia-lakban, mely ma is áll. Itt halt meg agyvérzés következtében, 1958 januárjában.
A NAGY VADÁSZ KÉZÍRÁSA

2. ábra

Az itt látható levél 1908 körül készülhetett, amikor az
utazó vadász a Victoria-Nyanza tónál járt. „Apró fekete
emberek” címmel többoldalas beszámolót írt élményeiről.
1. ábra
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A kalligrafikus sztenderd (az akkor tanított írásnorma)
hatása jól érzékelhető az írásképben, amely azonban a
személyiség jellegzetességeit is megmutatja. Erős szögessége, egyenes és felfelé menő, hosszan kiírt sorai olyan
fiatalembert mutatnak, aki optimista módon és a végsőkig
elszántan képes küzdeni céljaiért, aki erős akarattal és
sok pszichés energiával rendelkezik. Él benne a késztetés,
hogy folyton mozgásban legyen, nagy vállalkozói kedv
fűti. Szinte látjuk magunk előtt a vadászt, aki a nehéz
terepviszonyok ellenére is utat tör magának és felkutatja
a számára érdekes állatot, nem törődve azzal, hogy mi
történhet vele.
Kellő önfegyelemmel és hajthatatlansággal végzi munkáját, melynek során hasznát veszi jó gyakorlati érzékének
és türelmének. Gyors gondolkodásmódja a lényeges korai
felismerését és az apró részletek megértését egyaránt tükrözi. Kittenberger kézírásában a dominánsan szöges-girlandos kötésmód az új információkra és a környezetéből jövő
ingerekre való nyitottságot mutatja meg, amellett, hogy a
megszerzett ismereteket hétköznapi tevékenységei során
jól tudja hasznosítani. A jó formai és tartalmi tagoltság
árulkodik a logikus és világos kommunikációs képességekről
és arról, hogy a kézíró tervszerűen és előrelátóan képes
cselekedni. Sok benne a vágy arra, hogy gondolatait
megossza másokkal is, kihasználva teret és időt. Elképzeléseihez, véleményéhez kitartóan és makacsul ragaszkodik,
döntéshelyzetben racionalitása győz, inkább az eszére,
mint a szívére hallgat. Érzelmeit, indulatait igyekszik kontrollálni, azonban könnyen kihozhatja sodrából egy-egy
erősebb érzelmi inger. Viselkedése természetes, könnyen
köt kapcsolatokat, ismeretségeket.

3. ábra

Kézírása a korábbihoz képest sokban változott. Betűi
aprók, néhol szinte alig olvashatóak, sok a ligatúra és az
egyszerűsített betűforma is. Ugyanakkor az írás íveltebb
és lágyabb lett. Mindez a megpróbáltatásokról árulkodik. Az írástempó felgyorsult, sok betű leegyszerűsödött,
a sorok alapvonalai már nem annyira egyenesek, mint
a korábbi írásképben. Mindezek a lélek zaklatottságáról
és az érzelmek előtérbe kerüléséről adnak hírt. A sok
apróbetűs sor takarékosságot jelez, a lehetőségek maximális kihasználását. Kittenberger távolságtartóbb és óvatosabb emberré vált. Az alsó zónás betűk sok helyen szinte
teljesen elcsökevényesednek, leegyszerűsödnek. Ebben
az életszakaszban bizonyára igyekezett elfojtani, mélyen
eltemetni testi vágyait és ösztöneit, hogy könnyebb legyen
elviselnie a hosszú napokat, heteket. Az oválok szűkössége,
méretbeli változása az önbecsülésében okozott károkról
mesél.

Másokkal szemben tiszteletet parancsoló, de udvarias,
a hagyományokat, a tradíciókat fontosnak tartja. Ha
szükséges, alkalmazkodik és együttműködően viszonyul
környezetéhez, emellett önállóságát szívesen megőrzi. Jellegzetes kézírásában a t betűk repülő és erőteljes áthúzása
is, mely fejlett vezetői képességekre és erős dominanciára
utal, olyan emberre, aki szereti maga kézbe venni a sorsát
és irányítani a dolgokat, a nehézségekkel bátran szembenézve. Önbizalma és önismerete fejlett, egészséges
mértékű. Olyan ember, aki a közösségnek, a társadalomnak valamilyen értéket, értékeset kíván adni. Fontosnak
tartja az őszinteséget és az egyenes beszédet.
EGY NAPLÓ BEJEGYZÉSE

Évekkel később, 48 évesen, immár hatodik útján Belga-Kongóban járt. Egy keménytáblás, vászonkötéses
naplóba jegyezte fel tapasztalatait és megfigyeléseit, melyekbe a 4. minta ad betekintést.

A következő minta 1914-ből való. Egy oldal a haimai
naplóból, mely egy kisméretű füzetke, sok-sok oldalon
keresztül sűrűn teleírva. Ebben az időben a nagy utazó
Indiában élt, hadifogolyként.
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nélküli, tiszta, egyszerű. Nem dől jobbra, állóbetűs, vagyis óvatosságot, visszahúzódást mutat. Írójuk büszkén és
egyenes gerinccel vállalja magát a világ előtt, összes hibájával együtt. Kiforrott személyiségével határozottan tudja képviselni érdekeit. Másokkal szemben nyílt és őszinte,
de ezt ő is elvárja környezetétől.

5.. ábra

6. ábra

Kittenberger Kálmán a természettudományi gyűjtés és
megfigyelések mellett jelentősen gazdagította az Afrika természet- és néprajzára vonatkozó ismereteinket.
Munkássága egyedülálló a világon. Utolsó afrikai útján
készített fehér-fekete mozgófilmjét a Nemzeti Filmarchívum őrzi. Még öregkorában is nagy baráti kör
övezte: élő legendaként, mitológiai hősként tekintettek
rá.

4. ábra

Kittenberger kézírása ez esetben rendkívül gyors, dinamikus, mint ahogyan azt a leegyszerűsített formák és
az előrefutó ékezetek is mutatják. Ismét az ereje teljében
lévő, bátor és elszánt vadászt láthatjuk, aki türelmetlenül várja, hogy újabb és újabb zsákmányt cserkészhessen be. Ismét tele van életerővel, energiával, szomjazik a
megszerezhető tudásra és tapasztalatokra. A benne rejlő
kreativitásnak köszönhetően könnyen és gyorsan képes
cselekedni. Írásának nívós formai kivitelezése utal fejlett
kézügyességére is (az elejtett állatok nagy részét helyben
kipreparálta, szállításra kész állapotba hozta).

Mógor-Kárász Kinga

Források:
www.termeszetvilaga.hu
www.wikipedia.org
Rubicon, 2009/7-8. sz. 11-13.p.
Lévától Nagymarosig, szerk. Motesiky Árpád, TerraPrint, 2001

Érdemes kicsit kitérni Kittenberger aláírásaira is, melyek
az 5. és 6. ábrán láthatók. Mindkettő jól olvasható, díszítés
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EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)
BESZÁMOLÓ A PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉG NOVEMBER-DECEMBERI
PROGRAMJAIRÓL
Voltak mese előadások, hangszeres, zenés, játékos élő
és online foglalkozások, kézműveskedés, hittantábor,
természetjárás. Kirándulásokon felfedeztük környékünk
néhány szép helyét. Közösségünk tagjainak és a környékbeli településekről érkező vendégeink lelki épülését
segítették a kulturális és hitéleti programok: kiállítás
megtekintés, lelki gyakorlatok, irodalmi és zenés, énekes
áhitatok, komolyzenei hangversenyek. Szerveztünk
autóbuszos zarándokutat Mátraverebély-Szentkútra. Az
iskolakezdést segítette a használt ruha és tanszervásár. A
szülők és pedagógusok előadássorozatot hallgathattak a
gyermekek fejlődéséről. A rászorulóknak karitász csomagokat osztottunk.

A járványügyi korlátozások következtében a novemberre hirdetett programok többségét csak online tudtuk
megtartani, volt, amit el kellett hagynunk. Bodnár Irén
babakészítő kézműves fotói alapján a gyerekek Mikulás
és Szent Család figurákat készíthettek. A szükséges alapanyagokat gondosan előkészítve, kiszabva, dobozkákba
összeállítva megkapták a gyerekek., akik az elkészített
babák fotóit visszaküldték. Dániel Réka szövő iparművész
és Kerekes Pálma nemezkészítő iparművész videófilmeket is készítettek a csomózott karkötő és nemez angyalka elkészítéséről. A kézműveskedni szerető gyerekek
nagy örömmel fogtak neki a munkálkodásnak, és folyamatosan küldik vissza a fotókat az elkészült alkotásokról,
amik karácsonyi ajándéknak is nagyon szépek.

A Covid-19 járvány következtében sok programot le
kellett mondani, vagy meg sem szervezhettük. Elmaradt
egy színházlátogatás is, és sok közösségi program.

Idén a Mikulás is videófilmen jelentkezett be a december 6-i szentmiséken Myra városából, onnan küldte a
gyerekeknek üdvözletét, imáit és ajándékait.

Mindezek ellenére a közös élmények közelebb hozták egymáshoz az embereket, jobban megismerhettük
egymást, új barátságok, kapcsolatok alakultak ki, melyek
túllépték városunk határait is.

Köszönet a KÁOSZ üzletnek, Abonyi Gézának, aki
hosszú évek óta adományával segíti a Mikulás munkáját.
December 19-én Karácsonyi zenés mesék címmel Tarján Veronika online interaktív előadásába kapcsolódhattak be az érdeklődők a facebookon, előzetes jelentkezéssel. A műsor Varga Katalin Gőgös Gúnár Gedeon és
Mosó Masa Mosodája című mesekönyve alapján készült,
sok zenével, játékkal, gyerekek és felnőttek örömére egyaránt.

Köszönet érte a Magyar Kormánynak, hogy a Modern
Városok Programjához kapcsolódó Magyar Falu Program pályázati lehetőségeivel támogatta városunkat is.
Az új esztendőre mindenkinek
boldogságot, sok sikert kívánok!

jó

egészséget,

December 20-án került adásba december 6. helyett Szvorák Katalin népdalénekes Adventi áhitat című előadása
adventi és karácsonyi népdalokkal, Mária énekekkel,
amit a Danubia Televízió rögzített templomunkban,
sajnos közönség nélkül.
A Turi család karácsonyi betlehemezésről készített
műsorának saját videóját a Danubia Televízió karácsonykor sugározta.
Ugyancsak karácsonykor került adásba templomi
közösségünk zenés irodalmi összeállítása, ahol gyerekek
és felnőttek együtt köszöntötték az ünnepet.
Az eltelt évre visszatekintve, a Magyar Falu Program
decemberben zárult pályázatán az elnyert támogatásból
igyekeztem minden korosztályt érintő rendezvényeket
szervezni.

Szabóné Mayer Katalin
programszervező
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OLVASS, HOGY LÁSS!
BARANGOLÁSOK A VISEGRÁDI KORALLZÁTONY FELETT
Az újév első
könyvajánlójában egy már
évekkel ezelőtt
megjelent, azonban
minden
kedves olvasónk
számára
bízvást
rengeteg
meglepő felfedezéssel szolgáló
kötetre hívom fel
figyelmüket.

néhány tízezer, vagy akár több millió évvel ezelőtt. Így
megismerkedhetünk a kőzetek és fosszíliák történetével,
a hajdani Európa éghajlati viszonyaival, a jégkorszaki állat- és madárvilággal, és számtalan titokkal, amit e vidék
rejt - mint az ásatag tüskönczök vagy a méregfogú csigák
miocénkori tengeröble Szokolyán. A II. Világháborút
követően a Budapest környéki harcok után maradt
lövészárkok, föld alatti bunkerek és óvóhelyek nyújtottak
nem várt lehetőséget a földtani felfedezésekhez, Visegrádról pedig leírja, hogy a Panoráma út építése során,
1968-ban hogyan tudták a bemetszett hegyoldalon
elkezdeni a különböző üledékes rétegsorok geológiai kutatását.

Historikus tájon élünk, így
környékbeli
kirándulásaink
során mindenütt
szemünkbe ötlenek a történelem
lenyomatai. A
legkorábbi régmúlt emlékei azonban legtöbbször láthatatlanok az
avatatlan szem számára: ezek a földtörténeti korok még
messze az ember megjelenése előtti, millió és milló
éves relikviái. Báldi Tamás Egy geológus barangolásai
Magyarországon című 2003-ban megjelent könyvében
földtörténeti utazásra hívja olvasóit, többek között a
Visegrádi-hegységbe és a Pilisbe. Az azóta sajnos már
elhunyt Báldi tanár úr az ELTE Földtani Tanszékének
volt majd negyedszázadon át tanszékvezető professzora, számtalan geológiai szakkönyv szerzője, és többek
között a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani Szakosztályának alapítója. Ami ezen könyvét különlegessé
teszi, hogy nem egyszerű tudományos ismeretterjesztő
szándék vezérli, hanem a kötet tíz fejezetében tíz kalandos
felfedezés történetét kísérhetjük nyomon a csúcs-hegyi
tengeri sünöktől kezdve a pilis-hegyi rénszarvascsordákon és az ürömi víziló feltárásán keresztül a visegrádi
miocén korallzátonyig. Ezek a tudomány „apró örömei”,
számunkra pedig a környékünk újabb felfedezésre váró
csodái a történelem előtti időkből.

A Fekete-hegy pedig önmagában is kiemelkedő különlegesség: bármily hihetlennek is tűnhet, a visegrádi
korralzátony emlékeit őrzi. Már 1871-ben leírta ezt
a geológiai lelőhelyet Koch Antal a Visegrád-Szentedrei-hegységről szóló monográfiájában, Báldi Tamás
pedig az 1950-es évektől gyűjtött itt tengeri sün-, kagylóés csigafosszíliákat. Részletesen és rendkívül plasztikusan írja le az ősi melegvízi korallzátony kialakulását, és
azt is megtudhatjuk, hogy a valamikori visegrádi tenger
leginkább a jelenlegi Bermudák szigetcsoport viszonyainak felelt meg – el tudjuk hát képzelni, milyen kellemes klímában éldegélhettek itt hajdan a korallvilág teremtményei. Aki tehát korallok után szeretne kutatni, a
Fekete-hegyen legalább 9 fajtájukra lelhet!
És ha fellapozzák ezt a könyvet, a visegrádi ősvilág felfedezésén túl megtudhatják, hogy mióta halott a Börzsöny
vulkánja, mit ettek a pilisszántói hóbaglyok, mennyivel
volt hidegebb 18 ezer évvel ezelőtt, mikor már az ősember rendszeresen feltűnt vidékünkön, hogyan zajlott
a Tethys-óceán halódása, mi mindent rejt a budafoki
kagylókövezet és az érdi osztrigazátony.
Ahogy Báldi Tamás is idézi:„saxa loquuntur”, vagyis „a
sziklák beszélnek” – ha nyitott szemmel járjuk hegyeinket.
Báldi Tamás: Egy geológus barangolásai Magyarországon.
Vince kiadó, Tudomány-Egyetem sorozat, 2003. Fellelhető antikváriumokban és a scribd.com-on.

Végigkísérhetjük, ahogy a szerző hosszú pályafutása
alatt hogyan kutatta kollégáival a Dunakanyar környéki
tájakat, és felfedi számukra, mi minden történhetett itt

Dobri Imre
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ÖKO-AGORA
IDÉN CSÚCSOT DÖNTÖTT A PILISI PARKERDŐ LÁTOGATOTTSÁGA
Rendhagyó évként tekinthetünk 2020-ra, ami számos
kihívást tartogatott a társadalom számára. A járványhelyzet az erdők gondozása, fenntartása terén is éreztette hatását: a fővárosban és az agglomerációban élő
mintegy hárommillió ember számára természetes
kikapcsolódási lehetőséget biztosító Pilisi Parkerdő
által kezelt erdők látogatottsága idén rekordot döntött.
Emellett a Parkerdő 2020-ban is számos különféle fejlesztést valósított meg.

mozgás lehetőségét gyarapította, hanem építésével sikerült eltüntetni egy korábbi tűzeset nyomán keletkezett
tájsebet. Legjobb időzítésként idén már felkészülten várta
a látogatókat a megújult Tököli Parkerdő is.
A Pilisi Parkerdő 2020-ban folytatta élőhelyfejlesztési programját. A természetközeli erdőgazdálkodási
módszerekkel kezelt erdőterületeken a természetes és
mesterséges kistavak, vízfolyások rekonstrukciója, karbantartása egyrészt jelentős szakmai lépés a klímaváltozásban kiemelten fontos erdei vízgazdálkodás, vízvisszatartás szempontjából, másrészt ezek a vizes élőhelyek
számos védett növény- és állatfaj számára biztosítanak
életlehetőséget. A Parkerdő élőhelyfejlesztési programja és természetközeli erdőgazdálkodása sikerének
egyik indikátora az embert kerülő, háborítatlan, vizes
területeken fészkelő fekete gólya visszatelepülése. Május elején egy vadkamera rögzítette ezt a fokozottan védett madarat a Valkói Erdészet területén, ahol régebben
költött, most pedig újra megjelent.

Már a tavaszi karantén idején érezni lehetett, hogy az
emberek gyakrabban és többen keresik a járvány szempontjából biztonságos erdei kikapcsolódási lehetőségeket.
A látogatók száma a Pilisi Parkerdő számlálóinak tanúsága szerint már november közepére csúcsokat döntött.
Míg korábban éves szinten rendszerint 25 millió látogatói alkalmat sikerült regisztrálni, idén ez a szám már
november közepén 20-25%-os emelkedést mutatott.
A Rám szakadékot csaknem 125 ezren, a prédikálószéki
kilátót több mint 50 ezren, a Hármashatár-hegy térségét
pedig a tavalyihoz képest kétszer többen, majd 100 ezren
keresték fel.

Feladatai közül a Parkerdő kiemelt figyelmet fordít az
erdők természeteségi állapotának javítására és sokat tesz
a klímaváltozás negatív hatásainak ellenállóbb erdők
kialakításáért. Amellett, hogy a Parkerdő az Agrárminisztérium Országfásítási Programjának köszönhetően
10 hektár új erdőt telepített, a tavaszi időszakban 500
hektáron újultak meg az erdei.

A növekvő látogatószám elsősorban a népszerű
kirándulóhelyekre koncentrálódott, ami jelentős lokális terhelést jelent az erdők élővilága számára. Ezért a
Parkerdő a „Fedezd fel a Parkerdőt” programban 43 célpont bemutatásával arra hívta fel az erdőjárók figyelmét,
hogy saját biztonságuk és az erdők terhelésének eloszlása érdekében kevésbé közismert helyeket is látogassanak
túráik, kirándulásaik során.

A munka az őszi-téli időszakban is folytatódik, az idegenhonos elegyetlen feketefenyvesek, erdeifenyvesek és
akácosok helyére több helyen is hazai, lombos fafajokat
ültetnek az erdészek.

A Pilisi Parkerdő a Fővárosban 2019-ben indította el Városierdő-fejlesztési Programját, amelynek
célkitűzése a budapesti városi erdők ökológiai értékének,
klímavédelmi funkcióinak, rekreációs és turisztikai
szolgáltatásainak fejlesztése. Idénre sajnos kiderült,
hogy a budapestieknek a járványhelyzet miatt a vártnál
is nagyobb igénye van a városon belüli zöld területek
használatára. A Városierdő-fejlesztési Program keretében újult meg a XVI. kerületi Sashalmi-erdő, a XVII.
kerületi Keresztúri-erdő, és alakították parkerdővé a XIX.
kerületben Kispesten a Kőbánya-Kispest metróvégállomás melletti erdőterületet. A teljesen újjászületett
környezetben sportpályákat, futókört, erdei edzőparkot
és játszóteret, valamint kutyafuttatót is létesítettek. A II.
kerületi Szépvölgyben a Macis játszótér és környezete
újult meg, illetve a XVIII. kerületben a Halmierdőben elkészült a főváros első erdei kutyafuttatója egy 1,7
hektáros, elkerített tisztáson. A népszerű II. kerületi
hűvösvölgyi kirándulóhelyen, a Nagyréten átadott új
kézilabdapálya, nemcsak a szabadlevegőn való intenzív

A tervek szerint a Parkerdő 2021-ben is további folytatja
a fejlesztéseket. Ennek keretében – jövőre elsőként – a tél
végén átadják a nagyközönség számára az önkormányzati forrásból épülő XVI. kerületben található Naplás-tavi
kilátót.

Bővebb információ:
Pilisi Parkerdő Zrt.
sajto@pprt.hu
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KIDERÜLT, HOGY MI FÁN TEREM AZ ERDŐ
Túrázunk, kirándulunk és sétálunk benne, körülvesz
minket és ha kell, elrejtőzhetünk benne. Tele van
élőlényekkel és titkokkal, megannyi élményt,
szépséget és kincset rejt számunkra, az emberi civilizáció kialakulásának kezdetétől része és formálója
kultúránknak, hétköznapjainknak, gondolatainknak
és álmainknak. Egy hat témát felölelő társadalmi célú
kampányban az elmúlt hetekben még sok-sok fontos
információt tudhattunk meg az erdőről.

A fa az emberiség építészeti kultúrájának és ipari
működésének ma is az egyik legalapvetőbb nyersanyaga.
Koncz Antal a Pilisi Parkerdő Zrt. nyugalmazott erdésze
a kampány ötödik témája kapcsán a fáról, mint megújuló alapanyagról beszél. Véleménye szerint a fa az egyik
legtisztább nyersanyag, ami a bölcsőtől a koporsóig
elkíséri az embert. Emellett hangsúlyozza, hogy az erdő
nemcsak fát és munkát ad az embernek, hanem élelemmel is ellátja. Génmanipulációtól és vegyszerektől mentes
gyümölcsökkel, gyógynövényekkel, fűszernövényekkel,
gombákkal és vadhússal is. Az egészséget szolgáló bio
„termékek” pedig – bizonyos korlátok között – bárki
számára elérhetőek, csak nyitott szemmel kell járni az
erdőben.

Az Országos Erdészeti Egyesület az Agrárminisztérium támogatásával „Mi fán terem az erdő?” címmel indított három héten át tartó, szakembereket megszólaltató
kampányt. A kezdeményezés egyik célja az erdő ökoszisztéma szolgáltatásainak - klímavédelem; erdőesztétika; élőhely és körforgás; biodiverzitás; megújuló
termékek; kultúra és kikapcsolódás – bemutatása volt.
Másrészt a szervezők rá szerettek volna mutatni, hogy
az erdők több szempontból nélkülözhetetlen szerepet
töltenek be életünkben, mert szinte semmi más nincs
a világon, ami annyi mindent tudna adni az embernek,
mint az erdő.

Az emberből a városiasodás dacára sem tűnt el az igény
a természeteshez való kötődésre, vélekedik Németh Csaba, a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai vezetője,
aki a „A Mi fán terem az erdő?” kampány utolsó témájáról – az erdő kultúrában és kikapcsolódásban betöltött
szerepéről – mondja el gondolatait. Eszerint az erdő szerepet játszott és játszik ma is az emberiség fejlődésében, illetve kultúránk alakításában. Hozzájárul ahhoz
is, hogy kiegyensúlyozottabban, testi-lelki szempontból
egészségesebben élhessünk. Mint kifejtette, az erdő segít
számunkra eltávolodni stresszes, gondokkal teli hétköznapjainktól, gyönyörködtet bennünket és segít abban,
hogy valódi értékeinkhez kapcsolódjunk.

A kampány során erdő és biodiverzitás kapcsolatát Prof.
Dr. Fábián Attila a Soproni Egyetem általános rektorhelyettese mutatta be, aki szerint napjaink egyik legfontosabb feladata az erdei ökoszisztéma komplexitásának,
összetettségének megőrzése. Akkor cselekszünk jól, ha
tudatosan gazdálkodunk az erdővel, nem telepítünk bele
olyan idegen fajokat – növényeket és állatokat –, amelyek felborítják az eredeti rendjét. A professzor kiemeli,
szükség van olyan erdőkre is, amelyek a génmegőrzést
szolgálják, mivel ezek egyfajta mintául szolgálhatnak a
jövő generációi számára. Feladatunk, hogy jól sáfárkodjunk a természettel, ne használjuk ki, ne használjuk el,
adjuk tovább a következő nemzedékeknek.

A „Mi fán terem az erdő?” kampány témája szorosan
kapcsolódik az Országfásítási Programhoz, amelynek
célja a meglévő erdőterület minőségi megőrzése és a
fával borított területek jelentős gyarapítása.
„A Mi fán terem az erdő?” kampány tematikája, hat
kisfilmje, valamint az oktatást segítő, letölthető plakátjai a http://mifanterem.oee.hu weboldalon elérhetőek.
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OLVASÓINK KÜLDTÉK
PÁRHUZAMOS HATÁSOK

M

vagy menjenek-e el a közös városi rendezvényre mindannyian egy jót sörözni és találkozni a többi ismerőssel?

int annyian mások, én is azzal kezdem az évet és
ezt a cikket, hogy Boldog Új Esztendőt kívánok
mindenkinek! Ez a jókívánság, amely több milliárd szájból elhangzik ezekben a napokban, talán soha nem volt
időszerűbb a Világnak, mint most. Hiszem és remélem,
hogy kínnal és keservvel, sok áldozattal és melléfogással, téveszmékkel és álnok spekulációval kísérve, de az
emberiség ki fog kerülni a vírus szorításából. Remélem,
hogy lélekben megerősödve, de a természet erőihez
mért gyengeségének tudatában kevésbé nagyképűen fog
hozzá jövője formálásához, és az eddiginél nagyobb komolysággal fordul az olyan globális veszélyek felé, mint a
felmelegedés vagy a túlnépesedés.

Úgy érzékelem, hogy megszűnt ez a fajta korábbi megosztottság és soha többet ne is jöjjön vissza. Ez is egy
olyan változás az előző évekhez képest, ami mindenképpen pozitív, és amire azt gondolom, hogy biztosabban
lehet városi jövőt építeni.
Egyéni meggyőződése mindenkinek a magánügye, tisztelni kell érte. Tartsa is meg magának. De mindannyiunk
lakóhelye, szűkebb hazája az egyetemes. Nem tartozik sehova, semmilyen oldalra. Csakis miránk tartozik, mindazokra, akik benne lakunk és itt együtt, mint egy közösség
élünk.

És most Visegrádról szeretnék néhány gondolatot leírni
az elmúlt év kapcsán és talán a közeli jövőt illetően is.
Az előző számban megjelent összefoglaló tényszerűen
bemutatta azt a régen nem tapasztalt ütemű fejlődést,
amely ez alatt az egy év alatt valóban minden visegrádi
számára érezhető és érzékelhető volt. Én most az elmúlt
év folyamán tapasztalt más jellegű változásról szeretnék
szót ejteni.

A párhuzam a városvezetés és a városi lakosság szemléletváltozása, valamint az elmúlt év anyagiakban mérhető
és látható változása között egyértelműen érzékelhető.
Egyik hat a másikra. Ha van fejlődés városi szinten, úgy
van változás szemléleti szinten, az emberi kapcsolatok
szintjén és fordítva. És még valami.
Ha látjuk és érzékeljük, hogy szépül körülöttünk a
város, akkor mi is szétnézünk a saját portánkon, hogy
mivel tudnánk mi is hozzájárulni és tenni valamit, hogy
a saját részünk is szebb legyen.

Ami a jelent és főképpen városunk jövőjét illeti, nagyon
fontos dolognak tartom, hogy szinte eltűnt, de mindenképpen jelentősen háttérbe szorult az a megosztottság
és ellenségkép, ami ezt a várost az elmúlt években,
évtizedekben jellemezte és bénította. Előtérbe került
a lakosság, a közösség érdeke. Sokan sokféleképpen
értelmezik a közösség érdekét. A magam részéről azt
gondolom, hogy a közösség elsőrendű érdeke az, hogy
lehetőség szerint mindenki jól érezze magát, mint egyéni
tagja a közösségnek. Azt téves elképzelésnek tartom, hogy
a közösség érdekére hivatkozva egyéneket korlátozok
olyan jogaiban, amelyek egyébként nem sértik a közös
érdekeket. Itt az úgynevezett napelem ügyre és az azzal
kapcsolatos perekre szeretnék utalni. Az új Képviselő
testület döntéseivel hozzájárult ezek megszüntetéséhez
mindenki megelégedésére.

Azt kívánom az Új Évre és a következő évekre városunknak és minden lakójának, hogy ez a tendencia
folytatódjon! Fejlődjön minél jobban városunk, lakói
minél erősebben tartsanak össze, érezzék meg és éljék
át annak jelentőségét, hogy itt élhetnek ezen a gyönyörű
helyen és együtt tegyenek meg minél többet Visegrádért,
gyerekeik és unokáik jövőjéért!
Abonyi Géza

A vírus gondoskodott róla, hogy ne legyenek nagy
számban közösségi rendezvények az idén. De egyszer eljön az idő, hogy megszabadulunk ettől az átoktól, és én
biztos vagyok benne, hogy az elmúlt évekkel ellentétben
senkinek még csak eszébe sem fog jutni, hogy azt nézze,
hogy ki szervezi a rendezvényt és kik mennek el. Ez volt
régebben: „Ha ők csinálják, akkor én nem megyek oda.”
Remélem, hogy inkább az lesz a kérdés sok visegrádi
számára, hogy otthon csináljon-e grillsütést a barátaival,

Vár
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azon nyomban közhírré tették érkezésüket. Drága imádott apai nagymamám is hírül vette a nagy lehetőséget
és a kora esti előadáson már ott is voltunk, ott ültünk a
"manézshoz" közel. Dobbal és trombitaszóval kísérték a
számokat. Aranyos kiskutyák forogtak ágaskodva a zenére, lovacska futott körbe-körbe a nézők közelében, a
hátán pedig egy szemrevaló aranyos, tizenéves kislány
egyensúlyozott. Kifestett orrú, óriáscipőben csetlő-botló
bohóc labdákat dobált a levegőbe, de rendre elkapta őket
mielőtt földet értek volna. A műsor rövid szünetében a
szereplők – köztük az aranyos artista kislány is – a számaikat ábrázoló "fotókat" árusítgatták. Nagymamám, látva, hogy a kislány közelsége lázba hozott, vett nekem egy
őt ábrázoló képet. Olyan nagy öröm és melegség fogott
el, hogy madarat lehetett volna fogatni velem. Akkor, 7
évesen még nem tudtam, hogy valójában ez az érzés, még
ha plátói is, az első szerelem jele.

desapám még azelőtt, hogy behívták katonának
(1942-őt mutattak a kalendáriumok) egy napsütéses
vasárnap délelőtt elvitt bennünket, Robi bátyámat és
engem a városligeti Beketov Cirkuszba. Nekem ez volt
az első cirkuszlátogatásom. Az artista és az "állati" mutatványok mellett a mulatságos piros orrú bohócok tetszettek a legjobban. Még egy énekszám is arról győzött meg,
hogy nemcsak én vagyok "édesszájú". A bájos Kis Manyi
színésznő, a maga sajátos hanghordozásával adta elő
a "Jaj, de jó a habos sütemény…" című szerintem még
ma is mindenki által ismert dalt. Nem telt el sok idő,
mindössze két esztendő, amikor Visegrádon nyaraltam,
méghozzá áprilistól szeptemberig (a háborúnak köszönhetően). A nyár folyamán – a velemkorú visegrádiak
igazolhatják – pár napra Visegrádra érkezett egy vándorcirkusz. A Millenniumi kápolna mögötti téren, ahol
ma az 1848/49-es emlékmű áll, állították fel sátrukat és

(Csuka-völgy, 1944.) szereplők: Gercsák Marcsi és Tercsi, Toron Marika nyaraló (a fotót készítő kislánya),
talán a Grósz Tibi és családja, nagymamám és a sorok írója.

Tisztelettel:
Scheili Béla
Budapestről
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VISEGRÁDI ÍZEK
KOCSONYA

T

élen alig várjuk, hogy elkészüljön az első kocsonya.
A disznóvágások elmaradhatatlan étele, ugyanis a
jó sváb nem dob ki semmit, és így a malac farka, füle, a
bőrke mind értékes alapanyaggá válik.

letesszük a többi hozzávalót. 4 órát hagyjuk főni lassú
tűzön. Ezután leszűrjük, kicsit leszedünk a zsírjából.
Ezután a főtt húsokat, zöldséget elrendezgetjük a
tányérokban. Itt van lehetőségünk a család egyéni igényeinek kedvezni. Aki szereti a „cupákos” részeket, kapja a fület, aki inkább a sovány húsokat szereti, azt kap
a tányérjába a zöldség mellé. Apukám főtt tojást is tesz
bele.

Hozzávalók:
-1 hátsó csülök, 2 láb, 2 fül, farok – jó sok csontos, porcos rész, hogy kellő zselatin főljön ki
-1 kisebb füstölt oldalas – a jó ízhez elengedhetetlen

Ráöntjük a levet, és hideg helyre tesszük egy éjszakára.
Tálaláskor pirospaprikával megszórjuk, egy kis friss citromlével meglocsoljuk.

-zöldségek, fűszerek mint a húslevesbe: 2 szál sárgarépa, 1 szál petrezselyem gyökér, 1-2 fej fokhagyma,
2 vöröshagyma, 10 szem egész bors, 6 szem szegfűbors,
őrölt bors, só ízlés szerint.

Elvileg egy hétig is eláll, bár nálunk még nem volt rá
példa, hogy ezt megélje.

6 liter hideg vízbe tesszük fel főni a húsokat, alapos
tisztítás után. Amikor felforrt, leszedjük a habját, és be-

A családi receptet lejegyezte:
Kangas Kinga

Kedves Olvasók!
Szeretnék mindenkit biztatni, hogy írja meg családjuk kedves receptjét, ha lehet, fotót mellékelve hozzá, vagy egy kedves
történetet. Ebben az évben igyekszünk egy apró ajándékkal kedveskedni a receptet beküldőknek!

Fotó forrása: könnyüreceptek.info
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AZ ÁLLAMPOLGÁRI BIZOTTSÁG AZ EMBERI JOGOKÉRT
TÁJÉKOZTATÓJA
"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a
gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

Ködös vár kompról

Fotó: Kangas Róbert
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dq/& >M
tölgy, bükk, gyertyán, akác
+36-30-890-87-59
tuzifa2023@gmail.com
Cserépkályha építése,
átrakása,
~MpVUpJLFVHPSpEĘO
és téglakályha-építés
Honti László
Telefon: 06 (20) 356-6634

7ī=,)$É5&6g..(1e6
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Garázs kiadó Visegrádon!

HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS!

06-30/3060-516

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.

RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS
VISEGRÁDON ÉS KÖRNYÉKÉN!

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

.LHPHONHGĘHQPDJDViURQYiViURORN
teljes hagyatékot, vagy bármilyen régiséget
azonnali készpénzes fizetéssel.
Festményeket, dísztárgyakat, trófeákat, katonai
WiUJ\DNDWHOĘWWLN|Q\YHNHWPDNHWWHNHWVWE
Hívjon bizalommal!

,QIUDSDGOyIĦWĘIyOLiNWHOHStWpVH
HUĘV-, és gyengeáramú villanyszerelés,
érintésvédelem kialakítása.

Tel.: 06-30/864-4998, 06-30/183-1179

Hartégen Károly
Visegrád
Tel.: 06-30/941-1194
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Visegrádi Ingatlan
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

eUGHNOĘGQL-1/3312-882

Téli Dunakanyar

Fotó: Greguss Tamás
Hátlap: Greguss Tamás fotója
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