Minden móka. S egye fene,
Kit búsítnak csalfa gondok.
Így van ez jól. Hunniában
Farsangolnak az istenek s a bolondok.
Ady Endre
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A FARSANGRÓL

H

abár az idei év eleje a koronavírus járvány miatt
továbbra sem a mulatságokról, zenés-táncos összejövetelekről szól, szerkesztőségünk úgy gondolta, hogy
megemlékezik a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó
időszak gazdag néphagyományokra épülő „ünnepéről”,
a farsangról.

A hosszú böjtre való felkészülésnek megfelelően ebben
az időszakban az evés-ivás, a mulatozás szinte kötelező
volt. A táncmulatságok mellett különböző játékokat,
vetélkedőket rendeztek, de ilyenkor volt a legtöbb lakodalom is a falvakban. Aki pedig pártában maradt, azt
ebben az időszakban különösen durva, vénlánycsúfolókkal gúnyolták. Világszerte, így a magyar nyelvterületen is
a farsang adott alkalmat a különféle jelmezek, maszkok
felöltésére, s az ezekben való mókázásokra. A magyar
falvakban az alakoskodók beöltöztek ördögnek, kereskedőnek, cigányasszonynak, katonának, koldusnak,
menyasszonynak, kéményseprőnek, boszorkánynak. Farsanghoz kötődik az egyik legérdekesebb népszokásunk, a
mohácsi busójárás is.
A farsangi időszakra jellemző ételek közül Magyarországon tipikusan a húsételek, a kocsonya, a káposzta és
a farsangi fánk terjedtek el. Szívesen készítettek még ciberelevest is, aminek tálalása már a közeledő böjtre utalt.
A fánk alapesetben élesztős, édes kelt tészta, amelyet bő
olajban sütnek ki, és a tökéletes eredmény érdekében
baracklevárral töltik meg. A legismertebb farsangi fánk
a szalagos fánk, amely nevét a barna fánkon körbefutó,
a fánk tökéletességét jelző fehér csíkról kapja. Ahhoz,
hogy ez a szalag és a fánk is tökéletes legyen, bizony kell
némi rutin, és néhány fortély, például jó minőségű és
szobahőmérsékletű alapanyagok, a megfelelő fánk méret,
valamint bőséges és kellő hőmérsékletű olaj. A farsangi
szalagos fánk általában vizespohár nagyságú, aranybarna
színű, gömbölyded. Szintén ismert még a csöröge, vagy
forgácsfánk, és a rózsafánk, ezek elkészítése némileg
egyszerűbb, de szintén olajban történő sütést igényelnek.

Idősebb Pieter Bruegel: Farsang és böjt harca

A tél és a tavasz küzdelmét is szimbolizáló, eredetileg
pogány „ünnephez” kötődő szokások Magyarországon
már a középkorban meghonosodtak. A városi polgárság
és a falvakban élők elsősorban a német hagyományokat
vették át, míg a királyi udvarban és az arisztokrácia körében az itáliai és francia hatások érvényesültek. A farsang
zajos mulatságait egy ősi hiedelem hívta életre. A középkorban azt hitték az emberek, hogy a tél utolsó napjaiban, amikor rövidek a nappalok és hosszúak az éjszakák,
a Nap elgyengül és a gonosz szellemek életre kelnek. Vigalommal, jelmezes karneváli felvonulással, boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni őket.

A húshagyó kedd a farsang utolsó napja. Mozgó egyházi ünnep, mindig 47 nappal előzi meg a húsvétot. A
húshagyó keddet követi a hamvazószerda, amely a 40
napos nagyböjt kezdete. A mai magyar gyakorlat szerint
az ezt követő nap a torkos csütörtök, de ezt tévesen élesztették újjá ezen a napon, mert a valós időpontja egy héttel korábbra esik. A keresztények a böjti időszakban már
nem esznek húst és befejezik a mulatozásokat.

Egyes helyeken tüzes kerekeket görgettek, mert azt
remélték, hogy a földi tűz segíti a Napot, hogy újra
erőre kapjon. Eleinte azért öltöztek ijesztő jelmezekbe,
hogy elűzzék a halált, a rosszat és a hideget. Az első
maskarások halottas menetet utánozva masíroztak, az
eljátszott temetés után nagy dáridót csaptak, hiszen a tél
eltemetésének mindenki örült. Mindemellett a gazdag
lakomákkal a természetet is bőségre kívánták ösztönözni.

Forrás:

A farsangi alakoskodás Magyarországon a 15. század
óta ismeretes. Jellemzője, hogy a hétköznapi élettől eltérő
dolgok történhetnek, felbomolhat a szokásos rend. Ahogyan ilyenkor mondani szokták: "a feje tetejére áll a világ".

•

http://www.mngsz.com/hirek/a-farsang-tortenete

•

http://www.sze.hu/muvtori/belso/aktualitas/farsang/kezdo.htm
Összeállította:
Grósz Gábor
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VÁROSHÁZI MOZAIK
NÉPI ÉPÍTÉSZETI PROGRAM – LANG-HÁZ
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2020. augusztus 27-ei ülésén döntött arról, hogy
részt kíván venni a Magyar Kormány által létrehozott
(1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat) Népi Építészeti Programban, ami a műemléki értéket képviselő,
védelem alatt álló, épített örökség egyedi elemeinek
veszélyelhárításához, megóvásához, részleges vagy
teljes helyreállításához biztosít forrást. Ezen elsődleges célján túl támogatja a területi védelem alatt álló
együttesek meglévő történeti értékeinek megújítását az
egyes emlékek felújításán keresztül, amivel hozzájárul a
tájegységekre jellemző népi építészeti karaktert hordozó
faluképek helyreállításához. Ahogyan arról korábban
már beszámoltunk, a Képviselő-testület a Visegrád,
Pázmány Péter utca 3. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú „Lang-ház” vonatkozásában nyilvánította ki a programban való részvételi szándékát.
Január elején érkezett az örömteli hír, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter által felkért, a Népi Építészeti Programot megvalósító Teleki László Alapítvány
képviseletében eljáró Bíráló Bizottság részéről pozitív

döntés született, melynek értelmében 19,7 millió Ft felhasználására nyílik lehetőség. A tervek szerint az épület
a szükséges műszaki beavatkozásokat (pl. homlokzat felújítása, falszerkezet megerősítése, kerítés és kapu felújítása, stb.) követően a Német Nemzetiségi Önkormányzat
otthonául fog szolgálni olyan módon, hogy egyfajta tájház funkciót is betölt majd. Helyet kap benne a visegrádi
svábság történetét, a betelepített családok sorsát és életútját bemutató kiállítás, de a ház működésével összefüggésben a borászati hagyományok felélesztését is szeretné a
két önkormányzat megvalósítani.

VISEGRÁDI JÁTSZÓTEREK
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete
nagy örömmel értesült arról a lakossági kezdeményezésről, amely városunk játszótereinek fejlesztésére, valamint
új játszóterek létesítésére irányult.

1.

Sportcentrum - fejlesztés

2.
Fő utca – Rákóczi utca sarok („Polgár játszótér”)
- felújítás
3.

Ez a kezdeményezés teljesen egybevág azokkal a
célkitűzésekkel, amelyeket a költségvetés előzetes tárgyalásai során a Képviselő-testület tagjai is megfogalmaztak ebben a témában. A képviselők egységes álláspontra
jutottak abban, hogy a már meglévő, több, viszonylag
kisebb területű játszótér fejlesztése, illetve új, kisebb
játszóterek létesítése és üzemeltetése kívánatos, lehetőleg
a város több pontján. A testület tagjai úgy vélik, hogy ez
a megoldás biztosítja leginkább a helyi gyerekek és felnőttek zavartalan időtöltését, játékát, elkerülendő azt a
zsúfoltságot, amelynek hatása jól érzékelhető a Mátyás
Király Történelmi Játszópark leterheltségében a turista idény alatt. Ennek figyelembevételével a Képviselőtestület az alábbi helyszíneket tartja alkalmasnak játszótér
létesítésére, fejlesztésére, illetve felújítására:

Mátyás király Művelődési ház kertje - fejlesztés

4.
Mátyás király utca 28. szám (Villa Harmónia)
után elterülő önkormányzati terület – létesítés
A tervezési és kivitelezési munkák ütemezésére a teljes
költségvetés elfogadását követően kerülhet sor, a tavasz
folyamán. Addig is várjuk a lakossági véleményeket és
javaslatokat a tervezett játszóterekkel kapcsolatban mert
azt szeretnénk, hogy a felújított és újonnan létesített
játszóterek, lehetőleg valamennyi visegrádi lakos,
gyerekek és felnőttek megelégedésére és örömére szolgáljanak.

Visegrád Város Önkormányzata
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A KÖZVILÁGÍTÁS BŐVÍTÉSE
Lakossági észrevételeket, javaslatokat figyelembe véve,
Eöry Dénes polgármester egyeztetéseket folytatott
az ELMŰ Hálózati Kft. képviselőjével annak érdekében, hogy településünk több pontján – azokon a helyszíneken, ahol erre a leginkább szükség és lehetőség
van – minél hamarabb történjen meg a közvilágítás

Delta buszforduló környezete

bővítése. A tárgyalások, egyeztetések eredményeképpen
új lámpatestek kihelyezésére került sor a Hosszúvölgy
dűlőben (5 db lámpatest), a Harkály és Holló utca
sarkán (1 db lámpatest), valamint a Delta buszforduló
környezetében (1 db lámpatest).

Harkály és Holló utca sarka

Hosszúvölgy dűlő

ELKÉSZÜLT AZ ÚJ VÁROSI HONLAP
kiforrottabb menürendszert tartalmaz. A NEOPLANE
design és EPER Stúdió munkájának köszönhetően már a
nyitó oldalon hozzájuthatunk a legfrissebb közérdekű információkhoz, de az is kedvére böngészhet, akit a kultúra,
a történelem vagy a közelgő programok érdekelnek.

Örömmel tájékoztatjuk a Kedves Visegrádiakat, hogy
elkészült városunk új honlapja, mely 2021. február 1-jétől
érhető el. Bár a korábbi, közel másfél évtizeddel ezelőtt
készült honlap grafikai értelemben a mai napig egyedi
stílust képvisel, de a technikai fejlődés szükségessé tette
egy korszerűbb weboldal létrehozását. A minőségi ugrás
egyik legfontosabb eleme, hogy az új honlap és annak
minden aloldala teljes értékűen megjeleníthető okostelefonon, laptopon és tableten is, továbbá átláthatóbb,

Még egy hónapig elérhető a régi városi honlap is annak
érdekében, hogy az átállás zavartalan legyen. Tartalmas
időtöltést kívánunk mindenkinek!

KÉRÉS A LAKOSSÁGHOZ
Tisztelt Visegrádiak!
Arra szeretnénk kérni Önöket, hogy havazások idején, akinek módja van rá, a saját ingatlanán belül parkoljon annak
érdekében, hogy a Városgazdálkodási Csoport munkatársai a lehető leghatékonyabban el tudják végezni közterületeinken a hó eltakarítást. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

TÁJÉKOZTATÓ A GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOKRÓL
Tisztelt Adózók!

A leglényegesebb változás, hogy a 2021. évtől a
gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. Az
adóhatóság az év elején minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 1. napjától
hatályba lépett az egyes adótörvények módosításáról
szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely az önkormányzati
adóztatás területét érintő szabályozásokat is tartalmaz.
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az állami adó- és vámhatóság számára a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi
rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség
jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést
nem kell tenniük.

határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.
2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól,
akiknél valamilyen változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege
csökkent.
A 2021 előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkormányzati
adóhatóság köteles eljárni (2020. december 31-ig terjedő
időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak
adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra
vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési
határidő esetleg 2021-re csúszik is.

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy
megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel
továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet
fordulni.
A NAV telefonos ügyintéző rendszere belföldről a 06 80
20 21 22-es telefonszámon hívható, külföldről is elérhető
telefonszám: +36 1 441 9600. A telefonos ügyintéző
szolgáltatás munkanapokon hétfőtől csütörtökig 08:30tól 16:00 óráig, pénteken 08:30-tól 16:00 óráig áll rendelkezésre.

A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő
adatokat január 20. napjáig közölte az állami adó- és
vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis. Az önkormányzati adóhatóság is adatot szolgáltat

A rovatot összeállította: Grósz Gábor
kommunikácisó referens,
Visegrád Város Önkormányzata

Visegrád (részlet)

Fotó: Fimik Attila
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DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN
FASCHINGSZEIT IST WIEDER DA!
Aus dem Faschingsfestkreis der Ungarndeutschen

Fastenzeit

Fasching gehört zu den lustigen Zeiten im Jahr. Es
ist die Zeit des ausgelassenen Feierns vor der Fastenzeit, die bei den Christen vor Ostern abgehalten wird.
Die Faschingsbräuche haben uralte Wurzeln und dienten ursprünglich der heidnischen Wintervertreibung.
Bei den Ungarndeutschen sind die drei Tage vor dem
Aschermittwoch der Höhepunkt des Festes. Früher
wurde überall laut und lustig gefeiert und gut gegessen.
An diesen Tagen ruhte früher sogar die Arbeit und auch
der Unterricht fiel in den Schulen aus.

Die Fastenzeit ist die Zeit des stillen Gebets vor Ostern.
Sie beginnt an Aschermittwoch und endet am Karsamstag, dem Tag vor Ostern. Die Fastenzeit dauert 40 Tage
lang. Heuer wird sie am 16.Feber beginnen. Die 40 ist
eine symbolische Zahl in der Bibel. 40 Jahre lang lebte
das Volk Israels in der Wüste, bevor es seine neue Heimat
erreichte. Der Prophet Moses hat sich 40 Tage lang auf
dem Sinai-Berg aufgehalten. Auch Jesus zog 40 Tage lang
betend und fastend durch die Wüste. Im IV. Jahrhundert
vom Konz undil von Nicäa die 40 Tage lang dauernde
Fastenzeit festgelegt. Das Fasten ist in den meisten Religionen der Welt verbreitet. Im Christentum ist das
Fasten seit dem II. Jahrhundert nach Christus verbreitet. Muslime seit dem Jahr 624 fasten, als ihr Prophet
Mohamed zum ersten mal gefastet hat, ihr Fastenmonat
heißt Ramadan. In der Fastenzeit werden keine lauten
Volksfeste, Feiern und Bälle veranstaltet, denn es ist eine
stille Vorbereitungszeit auf Ostern. Wärend der Fastenzeit essen die Christen kein Fleisch verzichten auch wie
zu viel Schokolade essen, zu viel Fernsehen, oder z.B. das
Handy beiseite legen. Man kann sich also selber entscheiden.

Die wichtigsten Tage der Faschingszeit sind Faschingssonntag, Faschingsmontag und Faschingsdienstag. Es
gab an diesen drei tagen auch viele Verbote. Zum Beispiel:
man durfte nicht nähen, weil man sonst das Hinterteil
der Hühner zugenäht hätte. Das bedeutete also, dass sie
nicht gut Eier legen würden. Man durfte aber auch kein
Brot backen, sonnst hätte man einen Todesfall in der
Verwandtschaft zu beklagen.
Faschingsumzug, in den ungarndeutschen Ortschaften
fanden die Faschingsumzüge meistens am Faschings Dienstag statt. Die junge Männer haben sich in den Wirtshäusern versammelt und sich als Frauen verkleidet. Anschließend wurde viel Unsinn getrieben und ein Umzug
zog quer durchs Dorf.

Rezept
Faschingskrapfen /Tradizionell/

Weiberfasching, wurde in einigen südungarischen Dörfern bezeichnet, wenn die Frauen am Nachmittag des
Faschingsdienstags die Kellerschlüssel an sich nahmen
und mit ihren Freundinnen in die Kellerreihen zogen
und ohne Männer dort gefeiert haben. Jede Frau hat
auch Gebäck mitgebracht und auch die Weine wurden
verkostet.

Zutaten: 1 kg Mehl,
40g Hefe, 300-400
ml Milch, 6 Eigelb,
1 Prise Salz, 50-60g
Zucker, bishen Rum,
100g Butter oder Margarine, Puderzucker,
Aprikose-Marmelade
Zubereitung: Die Hefe in Milch gehen lassen und mit allen anderen Zutaten gut vermischen. Etwa 50 Minuten
ruhen lassen und danach auf einer mit Mehl bestreuten
Arbeitsfläche dünn ausrollen.

Faschingsbegraben ist das Ende der Faschingszeit. Es
war eigentlich das offizielle Ende der Tanzveranstaltung.
Im Ofner Bergland wurde der Fasching auch symbolisch begraben: unter dem Parkett des Tanzsaals wurde
nämlich eine flasche Wein versteckt bis zum nächsten
Fasching. Um Mitternacht begann die strenge Fastenzeit
40 Tage lang.

Mit einer Ausstrechform runde Krapfen formen und
anschließend nochmal ruhen lassen. Danach in heißem
Öl ausbacken und mit Marmelade und Puderzucker servieren.

Faschingskrapfen sind traditionelles Gebäck, das nur in
der Faschingszeit zubereitet wurde. In der Gegend von
Mohatsch hat man jeden Tag eine andere Krapfensorte gebacken: am Faschingssonntag runde, am Faschingsmontag Schneebälle und am Faschingsdienstag Rosenkrapfen.

Kékessy-Herendi Ida

6

HELYESBÍTÉS
A Visegrádi Hírek januári számában beszámoltunk a
német nemzetiségi önkormányzat 2020.évi munkájáról.
Ezen írás egyik bekezdése Kováts István: Németek és
magyarok Visegrádon a 18.században című frissen megjelent könyvéről tett említést. Megfogalmazásunk így
hangzott: …”de az ügy fontosságát tekintve a nemzetiségi
önkormányzat saját költségén megjelentette, más intézményekkel közösen.”

A könyv megjelentetésén a következő intézmények vettek részt:
1./ A könyvet mint kiadó a Mátyás Király Művelődési
Ház és Városi Könyvtár jelentette meg.
2./ A könyv kiadását a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat más intézményekkel, így Visegrád
Város Önkormányzatával és Visegrád Sport-és Kulturális Létesítményeiért Közalapítvánnyal együtt anyagilag
támogatta.

A művelődési ház igazgatója felhívta figyelmünket a
helytelen megfogalmazásra, mely így azt a látszatot kelti
mintha a nemzetiség dolgozott volna a könyv megjelentetésén, holott csak anyagi támogatással járult a könyv
kiadásához.

A helytelen és így megtévesztő megfogalmazásért az
igazgató úrtól elnézést kérünk!
VNNÖ

Köd

Fotó: Papp Lajos
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HISTÓRIA
30 ÉV UTÁN
1991-2021.

N

apoleón külügyminisztere, Talleyrand, (17541838) sokat idézett mondása: „A politikában és a
szerelemben nincs mindig és nincs soha”. Ennek szellemében a Visegrádi Országok együttműködésének 30
éve, a politikában már egy tisztes házasság időtartamát
mondhatja magáénak. A házassági példánál maradva az
elmúlt három évtized során a visegrádi országok együttműködése az olykor elkerülhetetlen nézetkülönbségeket
nem számítva kifejezetten tartós és kiegyensúlyozott
kapcsolatnak bizonyult. Mi, Visegrádon kevésbé a V4
országok nagypolitikai jelentőségével foglalkozunk, hanem érthető büszkeséggel idézhetjük fel annak a folyamatnak a történetét, amelynek kezdetei városunkhoz
kapcsolódnak. Mint annyi minden ez is a régmúltba
vezet bennünket. Néhány év múlva emlékezhetünk meg
arról, hogy Károly Róbert király 700 éve 1323-ban Visegrádra helyezte udvarát és ezzel a település majd 100 éven
keresztül a Magyar Királyság székvárosa volt. Az első Anjou uralkodó nem annyira hadvezéri sikereivel, hanem
bel-és külpolitikai eredményeivel írta be magát hazánk
és Visegrád történetébe. Diplomáciai ténykedésének legjelentősebb és legsikeresebb eseménye az 1335-ös visegrádi találkozó. A magyar király 1335 novemberében
Visegrádon fogadta vendégeit, Nagy Kázmér lengyel,
Luxemburgi János cseh királyt az ország főméltóságainak társaságában. A szomszédos királyok mellett a pápai
követ, a Német Lovagrend képviselője, a bajor, szász,
sziléziai hercegek is részt vettek az eseményen. A mai
kifejezéssel élve ”diplomáciai csúcstalálkozó" igen sikeres
volt. A térség békéjét, a politikai, gazdasági viszonyokat
több évtizedre befolyásolta jó értelemben. Egy történész
kolléga mondta: a mai politikusok nyilatkozatokat fogadnak el a diplomáciai találkozó eredményeképpen, a
középkorban az uralkodók általában a problémák megoldására törekedtek.

miniszterelnök, hogy sikeres tárgyalásaik ünnepélyes
záróeseményeképpen Visegrádon, a királyi palotában
aláírják országaik együttműködéséről szóló, a későbbiekben „Visegrádi Nyilatkozat” néven elterjedt dokumentumot. Az esemény megrendezése nem kis erőfeszítéssel
járt. 1991 februárjában rendes tél volt, nagymennyiségű
hó zúdult Visegrádra. Az akkori királyi palotában egyetlen fedett terem volt, a kőtári kiállításnak helyet adó
nagypince. Ennek kifűtése is komoly kihívást jelentett.
Ennek ellenére Visegrád – az önkormányzat, a Szent
György Lovagrend és a múzeum jóvoltából – igyekezett
részese lenni a nagy eseménynek. A lovagrend középkori
viseletbe, fegyverzetbe öltözött tagjai az aláíró országok
zászlóival álltak díszőrséget és vezették fel az elnököket
az esemény helyszínére. Az önkormányzat a múzeum
szakmai segítségével egy latin nyelvű, középkori szövegezéssel és betűtípussal megírt oklevélben nyilatkoztatta ki
örömét a találkozó létrejöttével kapcsolatosan. A dokumentumot Visegrád középkori pecsétjének modern, rekonstruált változatával hitelesítették.
1991 óta az immáron megújult királyi palota számos
– köztársasági elnöki, miniszterelnöki, szakminiszteri
– V4 találkozó színhelye volt. Visegrád a maga szerény
lehetőségeivel, rendezvényekkel, koncertekkel, kiállítással stb. törekedett, arra, hogy több lehessen, mint egy
fontos diplomáciai esemény helyszíne. 2009-ben a város
millenniumi rendezvényein a V4 országok kulturális intézetei szerepeltek.
Az Ars Danubiana Alapítvány és a helyi Művelődési Ház
éveken keresztül szervezett komolyzenei koncerteket
a V4 országokból származó előadókkal. 2016. március
19-én, a visegrádi Városházán Jeszenszky Géza volt
külügyminiszter – az 1991-es találkozó résztvevője –
nyitotta meg a Visegrádi Együttműködés 25. évfordulója alkalmából rendezett „Visegrád 1335-1991-2016 Fejezetek egy Közép-Európai Együttműködés történetéből
„c. kiállítást. 2016-ban a visegrádi országok nagykövetei
és Jeszenszky Géza volt külügyminiszter a palotajátékok
idején látogattak Visegrádra és megkoszorúzták az aláírás
színhelyén levő emléktáblát.

A történelemmel foglalkozók általában kellő fenntartással viseltetnek azzal kapcsolatosan, amikor a politikusok történelmi példákat használnak fel jelenbéli
tetteik alátámasztására. A pozitív kivételek közé tartozik az 1991-es visegrádi találkozó. Antall József magyar miniszterelnök – eredetileg történész – egy hiteles és pozitív üzenetű történelmi előképet választott
a leendő visegrádi országok együttműködéséhez, az
1335-ös visegrádi kongresszus helyének és szellemének
felidézésével. Az ő kezdeményezésére érkezett Magyarországra a csehszlovák, a lengyel köztársasági elnök és

Visegrád 30 év után is büszke lehet arra, hogy helyet és
nevet adott egy fontos, és történelmi alapokon nyugvó,
reményeink szerint még sokáig a térség népeinek jólétét
szolgáló együttműködés létrejöttének.
Gróf Péter
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Képösszeállítás az elmúlt évek eseményeiről:

V4 kiállítás megnyitója a városházán
(2016. március 19)

Jeszenszky Géza volt külügyminiszter megkoszorúzza
az aláírás helyszínén lévő emléktáblát (2016. július 7.)

Jeszenszky Géza volt külügyminiszter a V4 nagykövetekkel
az 1991-es aláírás helyszínén (2016. július 7.)

V4 nagykövetek a palotában
(2016 július 7.)

TÉLI KÖZLEKEDÉS VISEGRÁD ÉS NAGYMAROS KÖZÖTT
(Részlet Szandtner Egon visszaemlékezéseiből, lejegyezve 1978-1979-ben)

A

míg arra csak
egy mód volt, a
révészek a Kövesddel az átkelő járatot fenntartották.
A Kövesd gőzgépe
jellegzetes, mondhatnám
puffogó
hangot adott ki.
Mikor a jégtáblák
1.
között közlekedve
olykor nekiment egy jégtáblának, és az a hajó futását
egészen lelassította, a gőzgép pufogása is nagymértékben
lelassult, szinte nyögött a masina míg ismét föl tudta ven-

ni a normális fordulatszámot. Ha az erős zajlás miatt a
hajót be kellett állítani a Bergmann sziget mögé, számolni lehetett azzal, hogy hamarosan beáll a Duna.
Akkoriban természetesnek találták a hatóságok azt, hogy
az emberek a beállt Dunán át akarnak menni a túlpartra.
Ekkor kidobolták, hogy mindaddig, amíg a közlekedési út kijelölve nincsen, a jégre rájárni tilos. Amint aztán
már biztosan állt a jég, nem kellett tartani attól, hogy
megcsúszik, hivatalosan kijelölték az átjárás útvonalát.
Úgy emlékszem, hogy ezt egy három fős „bizottság”
végezte, egy révész, a kisbíró és egy csendőr. Az út kijelölésének lényege az volt, hogy biztosan ott lehetett
közlekedni, ahol a jégtáblák egymáshoz értek. Itt a beál-
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lott jégtáblák vastagsága elérte a legalább
20 cm-es vastagságot,
azokon a területeken,
ahol a szabálytalan
jégtáblák nem feküdtek egymásra, szintén
befagyott a víz, de itt
lényegesen vékonyabb
volt. Amikor az utat
2.
kitűzték, rőzse ágakat
szúrtak le, és ezzel jelölték a követendő útvonalat. Volt,
aki saját veszélyére már az út kitűzése előtt is ráment
a jégre. Ha volt esze, úgy a hóna alá egy hosszú rudat
fogott, hogy ne süllyedjen a víz alá, ha történetesen a jég
beszakadt volna alatta.

bad vízterület képződött. Amíg ez a távolság kevés volt,
pallóval hidalták át, ha nagyobb lett, a révészek csónakkal biztosították a kapcsolatot.
1956-ban is beállt a Duna. A Dunaharaszti földrengés
miatt sok gyereket helyeztek el ideiglenesen a visegrádi
üdülőkben. Egy idős paraszt bácsi jött vonaton, hogy
unokáját meglátogassa. A vasútállomásnál csatlakozott
a Visegrádra menőkhöz és szorgalmasan ropta lépteit
a beállott Duna jegén. Egyszerre kitört belőle: „de nagy
legelőjük van maguknak itten” - mikor megtudta, hogy
az nem legelő, hanem a Duna jege, leült, és nem lehetett
lábra állítani. Úgy hallottam szánkón húzták mindaddig,
míg az öreg meg nem győződött róla, hogy az, ami a lába
alatt van, nem jég, hanem föld.

Zajlás megindulása előtt a Duna rendszerint áradt. Ennek természetes következménye volt, hogy a part és a jégtakaró közötti kapcsolat megszakadt, a part mellett sza-

Közzétette:
Kangas Kinga

3.
1; 1929 - Befagyott Duna (Forrás: filmhiradokonline.hu
2; 1929 -Lovasszánnal a Duna jegén (Forrás: filmhiradokonline.hu
3; Jégtáblák a Mária kápolnánál (Fotó: Garami István)
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GYEREKKUCKÓ
HEJHÓ, SÍELNI JÓ!

A

címben rejlő igazságot a Visegrádi Áprily Lajos
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3.
osztályos tanulói Visegrád Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága Ifjúsági Alap pályázatán elnyert támogatásának köszönhetően már mindannyian tudják.

jéről induló társainkat, de a hetek múlásával a köztünk
levő távolság egyre csökkent, mígnem mi is felértünk a
csúcsra! Most már nem voltak kezdők és haladók, csak
jókedvű síelők.
December 17-én a sítanfolyamunk egy vidám hangulatú
versennyel zárult. Mindenki nyert, a nyakába akasztott
érem színétől függetlenül, hisz megnyertük a síelni tudás
örömét! Visegrád Város Önkormányzatának köszönhetően nem kell abbahagynunk ezt a nagyszerű sportot,
hisz novembertől testnevelésórák keretében is hódolhatunk ennek a nagyon egészséges szenvedélyünknek.
Reméljük, hogy a síelés hamarosan családi programmá
is válik!

Október 8-án izgatottan érkeztünk meg a Nagyvillám
Sípályára, ahol Gutbrod Rezső és Gyurián Zoltán nagy
szeretettel fogadtak bennünket. Megtanultuk hogyan kell
felvenni a sícipőt, hogy állítják be a lécet a méretünknek
megfelelően, és hogy juthatunk el biztonságosan, lécekkel
a kezünkben a sípályához. Bene Éva néninek és 6 kisgyermeknek ez már könnyedén ment, hisz ők nem először
jártak a sípályán. A bemelegítő játékok után az osztály
két csoportra vált. A haladók elsétáltak a nagy pályához,
mi maradtunk a tanuló pályán. Megtanultunk síléccel a
lábunkon lépkedni, a felvonót helyesen használni, egyenesen, majd kanyarodva siklani. Néhány hét elteltével
elérkezett a nagy pillanat, amikor a kezdők is átmehettek
a haladó pálya aljára. A két csoport egymásra figyelve,
különböző feladatokat teljesítve biztonságosan síelt
egymás mellett. Még csodálkozva figyeltük a pálya tete-

Nagyon szépen köszönjük az oktatók lelkiismeretes
munkáját; a szülők segítségét, támogatását; Visegrád
Város Önkormányzatának ezt a felejthetetlen élményt!

Minden 3. osztályos kisdiák nevében:
Kőmívesné Hoffmann Ildikó
osztályfőnök
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EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)
BESZÁMOLÓ A PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉG ESEMÉNYEIRŐL

A

2021-es esztendő a plébániaközösség életében is
csendesebben, visszafogottabban indult a pandémia
következtében. Már a november-decemberi programjaink többségét is csak online módon tudtuk megtartani,
ahogyan erről előző lapszámunkban beszámoltunk.

Folyamatban van viszont egy második lépcső is,
amelyben a plébánia melléképületében kialakított
közösség ház teljesebb körű felújítása valósul meg a
tető komplett cseréjével (ez már elkészült), homlokzatfelújítással, nyílászárók cseréjével és néhány további
kisebb munkálattal (ezek tavasszal valósulnak meg). Bár
a második lépcsőben elnyert támogatás „csak” épületfelújítást tesz lehetővé, bízunk benne, hogy a pályázat
elsődleges célja, a közösségi élet fellendítése a hívek
elköteleződésére, önszerveződő tevékenységére támaszkodva folytatódni fog. Hiszen a közösség már korábban
is sokféle eseményt, kezdeményezést szervezett saját
erőből, saját indíttatásra, a pályázati program révén pedig
számos új ötlet vagy kezdeményezés született meg.
Az új évben a folytatás a pandémiás helyzet miatt nem
egyszerű, egyelőre korlátozottak a lehetőségeink. Az
online eseményeken kívül a szentmiséhez kapcsolódva
adódik némi lehetőség kisebb hitéleti programok megvalósítására. Január 11-én ebben a szellemben indítottunk
el egy 12 alkalomból álló sorozatot, a „Szentségimádás
iskoláját”. Ezt az állami és egyházi előírásokkal összhangban meg tudjuk tartani. Ebben az imaiskolában, amely
2021 szeptemberében tartandó Eucharisztikus Kongresszusra készít elő, a hétfői szentmisék után felvételről
hallgatjuk meg Fábri Kornél atya tanítását, majd a kihelyezett Oltáriszentség előtt beszélgetünk Mesterünkkel,
az Úr Jézussal. Az alkalmak fél ½ 8-kor szentségi áldással
érnek véget.
A világegyház hírei közül nagy öröm, hogy Ferenc pápa
a 2021-es évre meghirdette a „Család évét”. Ennek megnyitása Szent József ünnepén, március 19-én lesz. Egyelőre
még keressük a módját, hogy ebbe a szép kezdeményezésbe mi visegrádiak miképpen tudnánk bekapcsolódni.
A tervezett programokról, aktuális hírekről – ahogy eddig
is – a plébánia honlapján adunk tájékoztatást. Emellett a
plébánia Facebook oldala is tovább üzemel („Visegrádi
plébániai közösség programjai” címmel), itt is nyomon
követhetjük az egyházközség szervezésében megvalósuló
eseményeket.

Szentségimádás

Ezúton mondok köszönetet Szabóné Mayer Katalin
programszervezőnek, aki az elmúlt esztendőben sokféle,
a különféle korosztályokat egyaránt megszólító eseményt
szervezett. Köszönettel tartozunk nemcsak neki, hanem
családtagjainak és segítőinek is, hiszen a különféle programok kigondolásában és megvalósításában nagyon
sokan vettek részt a 2020-as évben. Tavaly a közösségi foglalkozások szervezését a Magyar Falu Program
nagymértékben elősegítette, hiszen anyagi támogatást
nyújtott egyházi közösségi tér kialakításához, programok
szervezéséhez és az ehhez kapcsolódó eszközök beszerzéséhez, valamint egy fő közösségszervező egy esztendőre történő alkalmazásához. Az állami pályázati
program első lépcsője 2020 decemberében zárult le.

Györök Tibor
plébániai kormányzó
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A KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VISEGRÁD ALAPÍTVÁNY HÍREI

A

ba, dalokba. A műsor alatt Veronika kérdezgette a
gyerekeket, az óvónénik pedig hozzászólás formájában
megírhatták a gyerekek válaszait. A kiscsoportosok kicsit elfáradtak az egy órás program végére, a nagyobbak
azonban az óvónénik által készített fotók és videók alapján fergetegeset „buliztak”.

koronavírus járvány miatt az Alapítvány 2020-ban
nem folytatott aktív programszervezést. Önkéntesek segítségével egész évben támogattuk a plébániai
közösségi ház felújítási projektjét, több esetben konkrét fizikai munkával is. Tavasszal az Önkormányzattal
együttműködve vállaltuk a koronavírus helyzet miatt
nehéz anyagi helyzetbe került személyek támogatásának
megszervezését és az erre a célra érkező adományok
fogadását. A képviselő testülettel együttműködve és
egyetértésben 7 alkalommal került sor támogatás
megítélésére. A tavasszal beérkezett adományokat továbbra is elkülönítetten tartjuk nyilván és a járványügyi
helyzet rendeződéséig csak erre a célra használjuk.
Amennyiben nem kerül a teljes összeg felhasználásra, úgy a járvány elmúltával az Alapítvány valamennyi
támogatóval egyeztetni fog a részarányosan megmaradt
adományok további felhasználásáról. Köszönet mindenkinek, aki lehetővé tette közösségünk átmenetileg nehéz
helyzetbe került tagjainak a támogatását.

Köszönjük a Mátyás Király Művelődési Háznak és
Mikesy Tamásnak a szervezést és az anyagi támogatást,
a koncert ugyanis az Alapítvány és a Művelődési Ház
közös karácsonyi ajándéka volt a visegrádi ovisoknak.
Köszönjük Mukstadt Eszter óvodavezető helyettesnek
a technikai szervezést.
Elkezdődött egy új év, hamarosan megkapjuk az adóbevallásunkat. Kérjük, aki teheti, ajánlja fel adója 1%-át a
Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány számára.
A beérkező pénzt elsősorban a közösségi ház szépítésére,
fejlesztésére és amennyiben a helyzet lehetővé teszi, nyári
gyerektáborok szervezésére szeretnénk fordítani.

MEGLEPETÉS KONCERT AZ ÓVODÁSOKNAK
Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány

2020. december 17-én délelőtt nem mindennapi koncerten „vehettek” részt a visegrádi ovisok, a Veronaki
zenekar muzsikált online térben a Fellegvár Óvodának. A
csoportok egy-egy óvónéni segítségével az egyik közösségi portálon jelentkeztek be a koncertre. Minden csoport
laptopon és/vagy kivetítőn követte az eseményeket. A
zenekar énekesnője, Veronika név szerint köszöntötte
a gyerekeket és belevonta őket a mondókákba, játékok-

2025 Visegrád, Mátyás király utca 4.
Adószám:

18724233-1-13

Bankszámlaszám: 64700038-30100220-00000000
A Keresztelő Szent János Alapítvány Kuratóriuma
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KIKIÁLTÓ
A 823. MÁTYÁS KIRÁLY CSERKÉSZCSAPAT TÁJÉKOZTATÓJA
legtöbbet kihozni belőle, s közben segíteni azoknak, akiknek csak tudtunk. Így örömmel tettünk eleget a plébánia
kérésének: heti egyszer újságokat vittünk az idősebb
visegrádi lakosoknak.

Kedves Visegrádiak!
A 823. Mátyás király Cserkészcsapat vezetőségével fontosnak tartjuk, hogy időről időre tájékoztassuk Önöket
csapatunk életéről. Az elmúlt időszak, a 2020-as év minket is rengeteg kihívás elé állított.

Minden nehézség ellenére is szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, hiszen nyáron, ugyan nem egy teljes tábort,
de egy 4 napos portyát tudtunk tartani, továbbá ősszel,
novemberig két csapatprogram is megvalósult az őrsgyűlések mellett. Ezzel el is érkeztem a cikk szinte legfontosabb részéhez, ugyanis októberben egy igen fontos
változás történt csapatunk életében. 2020. október 24-én
hivatalosan is megtörtént a csapatparancsnoki szolgálat
átadása, amelyet innentől Farkas Györgyi és Bene Júlia
fognak ellátni.

Az iskolákhoz hasonlóan tavasszal nekünk is át kellett
állnunk a digitális rendszerre, online őrsgyűléseket és
programokat tartottunk. Nem volt egyszerű így megélni
a cserkészetet, számunkra fontos és meghatározó dolgokról kellett lemondanunk: a közösségi élményről, a természet közelségéről, az együtt töltött hosszabb-rövidebb
programokról. Ez a helyzet természetesen mindenkinek
nehéz, kortól, nemtől függetlenül, mégis igyekeztünk a

Ezúton ismét sok erőt, lelkesedést és kitartást kívánok
nekik!
Bízom benne, hogy a visegrádi polgároknak továbbra
is fontos érték lesz csapatunk munkája, múltja, jelene és
jövője.

Üdvözlettel:
Gróf Boglárka
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OLVASS, HOGY LÁSS!
ÚJ KÖNYV VISEGRÁDRÓL

Ö

römmel értesítünk mindenkit arról, hogy megjelent a Visegrád szobrait, emlékműveit, emléktábláit bemutató „Jelet hagyni” című kötet a Soproni
Sándor Egyesület kiadásában. A könyvet jelenleg a Mátyás Király Művelődési Házban, a KÁOSZ üzletben és a
Visegrádi Turisztikai Irodában (TDM) lehet megvásárolni.

a város emlékeit a lehető legpontosabban szeretnénk felgyűjteni és dokumentálni. Úgy gondoljuk, hogy még a
település történetét jól ismerő visegrádiaknak is tudunk
meglepőt és újat mutatni, az idelátogatók pedig interaktív útikönyvként használhatják ezt a kis könyvet.
„Jelet hagyni”… Őseink számtalan jelet hagytak ránk, s
a ma emberének, aki szeretne olvasni a múlt hagyatékai
között, legyen hát segítségére ez a könyv is. Sétáink közben pedig ismerjük meg Visegrád egykor volt történeti és
kulturális eseményeit, s a városunkhoz kötődő jeles személyiségeket megörökítő emlékhelyeket.

Fotó: Mudrák Attila

BEVEZETŐ GONDOLATOK
Amikor a briliánsra rávetül a fény, a gyémánt sziporkázni kezd, s mindegyik kis csiszolt lapocskája különböző színben és intenzitásban izzik. Így tekinthetünk mi
is Visegrádra, amikor évlapjait olvassuk, vagy megpillantjuk hétköznapi csodáit.
Visegrádot elsősorban nemzetközi hírű műemlékeiről
(Salamon-torony, Fellegvár, Királyi Palota) ismerjük. Az
ezeréves város szobrai, emlékművei, emléktáblái – közöttük kiemelkedő művészek alkotásai és egyszerű emléktáblák – azonban szintén Visegrád gazdag történelmi múltjáról, egyedülálló kulturális értékeiről tanúskodnak. A
település ókortól a 21. századig terjedő korszakából származó unikális emlékeinek részletes bemutatására régóta
készülünk, s szeretnénk, ha az érdeklődők összetettebb
képet kapnának kiadványunk segítségével Visegrádról.
Kiadványunk szerzői és szerkesztői a város falai között
egykor élt emberek mindennapjait szeretnék hozzánk
közelebb hozni egy olyan munkával, mely azokra az ismert
és kevésbé ismert személyiségekre fókuszál, akik Visegrádon éltek-haltak, alkottak, és tették szándékuk szerint
a legnemesebbeket hazájukért, se egyszersmind szűkebb
pátriájukért. E munkát nem hagyományos értelemben
vett tudományos műnek szánjuk, bár szándékunk szerint

Soproni Sándor Egyesület

15

2021. FEBRUÁR

LÉLEKBEN A DUNAKANYARBAN
KAPÁS DEZSŐNÉ KÁPLÁR ÉVA (1936 – 2010) ÉS
KÁPLÁR FERENC (1937 – 2020) FESTŐMŰVÉSZEK
1956 az egyik legmélyebben letapadó élményei, amikről
minden évben csendesen megemlékezett, és alkotásaival
nyomatékosított. Dunakanyari kalandjai között egy Zebegénynél történt csónakborulás, egy különleges Szőnyi
István-látogatás, és a Küldetés című, Balczó Andrásról
készült filmkészítés is szerepel, amelynek egyes jelenetei
Visegrádon készültek. Ebben pár másodpercre felbukkan
maga a stáb is – Édesapámmal együtt - a kültéri falatozó
füstjében, amint az akkor még könnyűnek csöppet sem
mondható kamerával a vállán koncentrál.

„A ’festészet’ nehéz és komoly hivatás, de örömöt és értelmet ad ahhoz az erőhöz, hogy éljem az életet.” - jegyezte
fel nagynéném, Kapás Dezsőné Káplár Éva, aki a Képzőés Iparművészeti Gimnázium Basilides Sándor osztályába járt, majd az akkori nevén Magyar Képzőművészeti
Főiskolán Bernáth Aurél növendékeként diplomázott.
Az első kiállítások után rajzot, művészettörténetet tanított általános iskolákban, gimnáziumban. Sok tanítványa
az iskola elvégzése után is felkereste, aminek bizonyára
oka volt tudása, lélekderítő habitusa és csengő nevetése
is. Többször részese volt hódmezővásárhelyi tárlatoknak, az egykori nagymarosi művésztelepen pedig alkotó
kollégáival együtt felajánlották és elkészítették a háború
alatt elpusztult Kálvária-domb stációinak képeit. Az ő
munkája „Mária és Krisztus a keresztvitel közben” című
volt. Több kiállítás-megnyitóját Kádár János Miklós (festőművész, grafikus, egyetemi tanár) tartotta, de egy-egy
alkalommal Gyurkovics Tibor (költő, író), Kratochwill
Mimi (művészettörténész). Házassága Kapás Dezső
színházrendezővel meghatározó volt. Dezső 1993-ban
bekövetkezett halála után is szívében-lelkében őrizte őt,
és ezzel a mindent eláruló Shakespeare-idézettel emlékezett rá később is egy naptári feljegyzésében: "Lecsukva lát legjobban a szemem, mert nappal csak limlom tűnik
elébe: de ha álmodom, terajtad pihen..."

Így vallott magáról: „Úgy gondolom, az egész életem
arról szól, hogy tükröt tartsak az emberek felé – melyek
gondolataim lenyomatai. Nincs szándékomban tetszelegni, megmagyarázni, azonosulni, alázkodni, 'magasztos',
érthetetlen szavakkal 'alátámasztani' azon szándékomat, miért is festek.” „Végigjártam a 'hadak útját". Akik
dolgaim felszínén túljutottak, talán rájönnek, miért is
születtem e világra.” Munkásságát értő, baráti szemekkel kísérte – mások mellett - Feledy Balázs (művészettörténész), Fekete Géza (szobrász), Hézső Ferenc (festőművész), Schopper Tibor (fotográfus), ésVeszeli Lajos
(festőművész).
Immáron visegrádi lakosként szeretnénk Visegrád
városának egy-egy művüket adományozni, azzal a nem
titkolt szándékkal, hogy nevük fennmaradhasson, és a
visegrádiak is megismerhessék a testvérpárt, akik alkotásaikkal és lélekben biztosan jelen vannak és jelen lesznek
ebben a gyönyörű városkában.

Éva öccse, Ferenc – Édesapám – a Képző- és Iparművészeti Gimnázium, majd a Magyar Képzőművészeti Főiskola után a filmművészet világával szerette volna
kiegészíteni addigi tapasztalatait, és a Színház- és Filmművészeti Főiskola rendezői és operatőri szakára ment.
A két művészeti ág szimbiózisa hol egy picit gátolta, hol
segítette egymást – mindenképp egy egyedi látást adva
munkáihoz, személyiségéhez. Az önmagában is nagy
energiákat igénylő alkotói lét mellé az Élet még megajándékozta egy szintén, a művészetekhez vonzódó feleséggel – Édesanyámmal -, Markó Magdolna Teréziával,
aki maga is bizonyította jó kézügyességét rajzokkal,
kerámiákkal. A Magyar Televízió munkatársaként
nevét adta sok gyermek-, ifjúsági-, képzőművészeti-,
népzenei műsornak - a Mirr-Murr, a Cimbora, a Fabula, A csak ülök és mesélek, a Műterem alkotói közé
tartozott. Mindezek mellett időt nem kímélve családfenntartóként küzdött – műtermében voltak éjszakába
nyúló munkaórái, és zsíroskenyeres nappalai is. A II.
világháború légópincés gyerekkori emlékfoszlányai és

Káplár Eszter

Káplár Éva: - Anya és gyermek
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Káplár Éva: - A háznál
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Káplár Ferenc: - Éden (részlet)

Káplár Éva: - Csendélet macskával

Káplár Ferenc: - Madonna

Káplár Ferenc: - Szüret
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ÖKO-AGORA
ERDŐISMERET - 1.RÉSZ
Szerkesztőségünkhöz egy mellékletet tartalmazó megkeresés érkezett az alábbi szöveggel:
„A januári lapszámban megjelent „Kiderült, hogy mi fán terem az erdő” című cikk okán keresem Önöket. Az írásban hivatkoznak Németh Csabára, a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai vezetőjére. Jómagam a szövetségben az Aranyjelvényes
Túravezetők Klubjának elnöke vagyok, és az üléseinken különböző témákat tárgyalunk. Érdekes összecsengés, hogy pont
most van soron az „ERDŐISMERET”.
A mellékelt erdőismereti írásom ugyan elsősorban a természetjáróknak és túravezetőknek van címezve, de a téma minden
erdőjárónak hasznos lehet!
A januári lapszámban említett kisfilmes kampány mellett hasznosnak tartanám a témát ismertető kiadvány, vagy cikk-sorozat formájában is minél több emberhez eljuttatni.”
Jancsó Ottó
a Magyar Természetjáró Szövetség
Aranyjelvényes Túravezetők Klubjának elnöke

A levél utolsó két mondatával egyetértve indítjuk cikk-sorozatunkat.
Szerkesztőbizottság

Fazekas Sándor így fogalmazta: „A hazai természetjárás
elsődleges színtere az erdő. A turisztikai infrastruktúra
jelentős része, a jelzett turistautak többsége, a természetjárók által felkeresett látnivalók zöme erdőterületen található.”
Ám. az erdőt a természetjárókon kívül számosan látogatják, akkor miért részesítjük prioritásban a természetjárókat az alábbiakban? A természetjáró társadalom az,
amely szervezett keretek között, rendszeresen „sportolja”
az erdőt, űzi a szabadidős sportok egyikét. Így, a gyalogos
természetjárók azok, akiknek leginkább illik tudni sűrűn
látogatott „barátjukról”, az erdőről. Ha folytatjuk a gondolatmenetet, jogos lehet a kérdés: a gyalogos túravezetői
képzésnek miért nem tantárgya az erdőismeret?
„Mert van-e az élet marcangolta embernek különb patikája, gyarló értelmének bölcsebb tanácsadója, istenkereső
lelkének áhítatosabb temploma – az erdő magányánál?”
Gróf Széchenyi Zsigmond

ELŐSZÓ
Statisztikai kimutatások hiányában is jól érzékelhető,
hogy a hazai természetjárók többsége a gyalogos túra
nemet gyakorolja. Az sem vitatható, hogy a gyalogos turizmus fő terepe, úgy is mondhatnánk „sportpályája” az
erdő. Ezt a gondolatot az ex földművelésügyi miniszter,
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De, ne zárjuk ki, hogy az erdőismeret hasznos bárkinek,
az erdőkben kikapcsolódni, üdülni vágyóknak, az alkalmi
kirándulóknak, gombászoknak, gyógynövényeseknek, a
montisoknak, kocogóknak, és így tovább, had ne soroljuk!

A forró napok megérkeztével megkopik a levelek üde
zöldje, olykor por lepi be az utak közelében a fákat.
Ilyenkor a tikkasztó kánikulát az erdő lombja enyhíti.
Főképp a nagyvárosok aszfalt és betontömege után képes
fölszabadítani a hűsítő érzést az erdő.

A következőkben, akár hiánypótlásként, az erdőkről
szólunk. Örök igazság: amit ismerünk, azt jobban
megszeretjük, óvjuk és féltjük.

Aztán eljön az ősz, s vele együtt a természet csodálatos színjátéka, a lombszíneződés. Késő ősszel, lombhullás
idején mindig megkapó, amint a fákról zizegve, keringve
hullnak alá a levelek. Egy-egy fuvallatra a színes levél csippendérek, balerinák forogva, keringve tömegesen érnek
a talajra. Festő nem igen tudná kikeverni az oly finom
színárnyalatokat, mint amit akár csak egyetlen levélen
láthatunk. Örömteli az őszi erdőben járni, amikor száraz
időben csörög az ember lába alatt a frissen hullott avar.
Amikor pedig jönnek a novemberi szitáló esők, különös
fanyar illatot érzünk, amint a puha levélszőnyegre lép a
bakancs.

Ugyancsak előre jelezzük, témánk főképp az erdőre
korlátozódik, annak növény-, állatvilága, gyógynövényei,
gombái ismertetésére ebben a keretben nem térhetünk
ki.
AZ ERDŐ DICSÉRETE
Térjünk vissza Széchenyi Zsigmond vadászíró egy
másik gondolatához, mely szerint az erdő templom,
mégpedig olyan templom, ahol az ember olyan dolgokkal
találkozik, amiket csak a hozzáértő, nyitott szívű ember
láthat meg. Egy másik idézet szerint: „Az erdő a természet
oltára!”
Az erdő egy bonyolult működésű élő rendszer, egyúttal a Kárpát-medence leggazdagabb, legváltozatosabb
ökológiai objektuma, nagyon komoly érték, nemzeti
vagyon számtalan funkcióval, a bolygó fenntartását és az
emberi életminőséget szolgálja.
Az erdő minden évszakban élményeket kínál!
Nagyszerű érzés a tavaszi erdőben járni szép napsütötte
reggelen. Felejthetetlen élmény a betűző napfényben
mozgó levelek avarra vetődő különös árnyjátéka is.
Követhetjük hogyan lesz a rügyből levél, hogyan zöldül
ki a világ. A tavasz beköszöntével a bükkösök világát,
amikor beragyog a napfény a rengetegbe, az ezüstös fénybe burkolja az erdőt.

A téli erdő is szép, amikor hó lepi be az ágakat, hó-sipkák díszítik a fákat. A csupasz rengetegből olykor-olykor
messzire visz a tekintet, ilyenkor jobban érezzük a
távolságokat.
A szépségeket megtaláljuk szép középhegységi
rengetegeinkben, folyóinkat kísérő ligeterdeinkben, vagy
az alföldi kis erdőfoltokban.
Az Erdők Nemzetközi Napját pedig az ENSZ döntése
óta 2013-tól március 21-én ünnepeljük.

a sorozat folytatódik

Jancsó Ottó
a Magyar Természetjáró Szövetség
Aranyjelvényes Túravezetők Klubjának elnöke
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OLVASÓINK KÜLDTÉK
A Visegrádi Hírek szerkesztősége felhívja a figyelmet arra, hogy a megjelent cikkek tartalma, megfogalmazása nem
sérthetik a közerkölcsöt, illetve tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat. Azokat az írásokat, amik fentieknek nem
felelnek meg, módosításra visszaküldjük a feladónak.

PÁRHUZAMOS HATÁSOKRÓL MÁSKÉPP

A

lenségkép, ami ezt a várost az elmúlt években, évtizedekben
jellemezte és bénította.”

bonyi Géza önkormányzati képviselő, a Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesület elnöke a Visegrádi Hírek 2021. januári számában közölt
„Párhuzamos Hatások” c. cikkében az újévi üdvözlet és a
világhelyzet elemzése után egy fontos megállapítást tesz:
„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.”

Nagy kérdés, ezt Abony Géza honnét tudja. Erről a
„Tanú” c. klasszikus film egyik párbeszéde jut eszembe:
„Dániel Zoltán: Milyen a hangulat tifelétek? Pelikán:
Hááááát... Dániel Zoltán: Azt olvastam kitűnő. Pelikán: Hol olvastad? Dániel Zoltán: A hangulatjelentésben. Pelikán: Akkor biztos kitűnő.” Végül is az Abonyi
Géza által sugalmazott vélemény egyértelmű: most
mi irányítjuk a várost, tehát a fejlődés mellett a megosztottság, az ellenségeskedés is megszűnt. Ez a téma
erősen foglalkoztatja a szerzőt, mert újra visszatér rá:
„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,
vagy menjenek-e el a közös városi rendezvényre mindannyian egy jót sörözni és találkozni a többi ismerőssel? Úgy
érzékelem, hogy megszűnt ez a fajta korábbi megosztottság
és soha többet ne is jöjjön vissza.”

Úgy gondolom, függetlenül attól, hogy ki, kire szavazott 2019-ben, minden visegrádi polgár örül annak,
ha jól mennek a dolgok, befejeződnek a megkezdett
beruházások. Meg kell azonban jegyezni, hogy számos
olyan fejlesztés folyik, ill. fejeződött be – pl. árvízvédelmi gát, sportcsarnok, fontos ingatlanok megszerzése stb.
- amelyet az előző önkormányzat kezdett el, ill. „állított
sínre”. Tisztelet és köszönet Nekik. Ugyanúgy tisztelet és köszönet a mostani önkormányzatnak, akik nagy
munkát végeztek-végeznek a beruházások befejezése és
más fejlesztések megvalósulása érdekében. Talán egyszer
megérjük, hogy lesznek olyan közszereplők, politikusok,
akik rájönnek arra, hogy nem attól lesznek nagyobbak,
népszerűbbek, ha elődeik munkásságát nem ismerik el
és csak negatív színben hajlandók feltüntetni a korábbi
önkormányzatok tevékenységét. Sajátságos tapasztalat, hogy azok közül, akik a 2012-2019 közötti korszak
városvezetését sommásan negatívan ítélik meg, hasonlóan lesújtóan vélekedtek Visegrád 1990-2010 között
szolgált polgármesteréről és az akkori képviselők nagy
részéről. Az már csak hab a tortán, hogy ugyanezen
választópolgárok – jobb és a baloldaliak egyaránt - teljes mellszélességgel álltak a 2019-es választáson nyertes
polgármester mellé, akiről köztudott, hogy Visegrád
1990 utáni városvezetője, országgyűlési képviselője
támogatását élvezte. Változnak az idők…

Gondolom, többen emlékeznek Abonyi Géza választási
fórumára, 2019. október 8-án a moziban, ahol a fentieket
szintén kifejtette. Úgy látszik, van, akinek a választási
kampány az előző választástól a következő választásig
tart. Több mint 30 éve tartok, szervezek Visegrádon történelmi, kulturális témákban előadásokat. Kiállításokat
rendeztem, történelmi hagyományőrző programok, komolyzenei koncertek létrehozásában vettem részt. Egy
kis településen az emberek ismerik egymást. Ez alapján
nyugodtan állíthatom, hogy Abonyi Géza és hívei voltak
azok, akik általában nem nagyon vettek részt ezeken a
rendezvényeken. Nem politikai fórumokról beszélek,
hanem Visegrád múltjáról, kulturális értékeiről szóló
rendezvényekről. Ez állítólag pártsemleges?! Jómagam
igyekeztem minél több városi és civil rendezvényen jelen
lenni. Ott voltam az Abonyi Géza által szervezett „utca
találkozón”, azon a fotókiállítás megnyitón, amelyet egy

Néhány sorral lejjebb ezt olvashatjuk a város
közhangulatáról
Abonyi
Géza
szemszögéből:
„Ami a jelent és főképpen városunk jövőjét illeti, nagyon
fontos dolognak tartom, hogy szinte eltűnt, de mindenképpen jelentősen háttérbe szorult az a megosztottság és el-
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olyan civil szervezet rendezett, amelyiknek a vezetőjével
igen eltérő politikai nézetet képviselünk. Egy sportpályán
megrendezett majálison kedves invitálásra egy olyan társaság tábortüzéhez ültem oda egy pohár italra és néhány
szóra, akikkel mind a helyi, mind az országos választásokon nem egészen ugyanazokra a jelöltekre szoktunk szavazni. Ez nekem nem jelentett problémát sem
a múltban, sem most. A véleményemet nyíltan, ha lehet
szemtől-szemben meg szoktam mondani, de ettől még a
„Ha ők csinálják, akkor én nem megyek oda.” hozzáállás
nem feltétlenül volt rám jellemző.

véleményüket. Most pedig azt írja, hogy az egyéni meggyőződésünket tartsuk meg magunknak. Pl. ha nekem
az a meggyőződésem, hogy városunk karácsonya attól
nem lesz bensőségesebb, hogy a postával szemben egy
félig kész ház vakolatlan fala előtt a villanyoszlop tövébe
odahelyeznek egy karácsonyfát, azt tartsam meg magamnak. Érdekes értelmezése a demokráciának különösen
egy közszereplő, önkormányzati képviselő részéről az
az álláspont, hogy az egyéni meggyőződésen alapuló
vélemény a közösségre nézve káros.
Ha újra végiggondolom Abonyi Géza cikkét, egy dolgot
biztosan állíthatok. A tőle idézett megállapítások alapján
azt kell mondanom: ez a hozzáállás sok mindenre alkalmas – pl. választási kampányhoz - de az árokbetemetésre, a sérelmek feledtetésére, a megosztottság megszüntetésére biztos, hogy nem.

A cikk befejező részében egy számomra megdöbbentő
megállapítást olvashatunk: „Egyéni meggyőződése mindenkinek a magánügye, tisztelni kell érte. Tartsa is meg
magának. De mindannyiunk lakóhelye, szűkebb hazája
az egyetemes.” Többé-kevésbé volt szerencsém figyelemmel kísérni Abonyi Géza közírói munkásságát a Visegrádi Hírekben. Hosszú évek óta biztatja a helyi lakosokat
arra, hogy részt vegyenek a közösség életében, fejtsék ki

Gróf Péter

A VÁNDORBÖLCSŐ ÚTRA KEL

H

eier József és Kati útjára indítják a vándorbölcsőt.
Miután több generációt kiszolgált, és jelenleg üresen áll a bölcső, a házaspár arra gondolt, hogy
szívesen kölcsönadják egy olyan visegrádi párnak, akik
szeretnék újszülött babájukat egy hagyományos bölcsőben ringatni az első három hónapban. József a saját
fiának készítette 37 évvel ezelőtt, és azóta fiait, unokáit,
rokonok és ismerősök gyermekeit altatgatták benne,
több mint 10 babát. A kölcsönzésért a pár nem kér
anyagi ellenszolgáltatást, csak annyit, hogy vigyázzanak a
bölcsőre, és minél több baba aludjon benne. Az első pár
májustól augusztusig már el is kérte, addig azonban még
van néhány hónap…
Érdeklődni a 06 30 1816115-ös telefonszámon Heier
Katinál, vagy nálam lehet.
Szabóné Mayer Katalin
06 20 3591539
közösségszervező

FEBRUÁRI EMLÉKEK CSALÁDOM ÉLETÉBŐL

A

pai nagyapámmal, Scheili Sebestyénnel kezdem
mondókámat, aki 1875. február 2-án látta meg a
napvilágot, id. Scheili Sebestyén kereskedő és Gerstmajer Mária kilencedik gyermekeként. Örömmel gondolok
erre a napra, de születését közvetlenül megelőző szomorú események sajnos beárnyékolják örömömet. A 41
éves dédanyám 7. hónapi várandós volt nagyapámmal,
amikor 1874. decemberében, advent idején, mikor is a

világ kereszténysége áhítattal készült megünnepelni a kis
Jézus születését, három gyermeküket (a 8 éves Zsuzsát, a
9 éves Marikát, és a 3 éves Sebestyént) utolsó földi útjukon, a temetőbe kellett kísérniük! Nem hallottam, nem
olvastam hasonló tragédiáról sehol, és semmikor. És,
hogy miért nem tartozik február a kedvenc hónapjaim
közé? 1935. február 2-án, 76. születésnapja előtt 3 héttel
örökre lehunyta szemét anyai nagypapám, Niedermüller
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Antal. 1944. február 25-én halt meg felesége, Schüssterl
Katalin, 79 évesen. (1888 és 1910 között, tehát 22 év
folyamán, 9 gyermeket hozott a Világra!) 1990. február
25-én édesanyja halálozási napján aludt örök nyugalomba szeretett édesanyám, Scheili Róbertné, született
Niedermüller Erzsébet (1906. november. 19 – 1990.
február 25.)

(szívritmus szabályzót) "építtet belém". Én ugyan nem
ragaszkodtam hozzá – 78 év volt már mögöttem – ám
ő ragaszkodott hozzá, mondván, hogy őt, orvosi esküje
a betegek gyógyítására kötelezi. Nos, a lényegre térek:
Műtétem dátumát – kétszeri elhalasztást követően –
2016. február 25-re írták ki! Nem vagyok ugyan babonás,
de azért megfordult a fejemben: Nem leszek-e a családban a harmadik, aki ugyanazon a napon, február 25-én
hajtja fejét örök nyugalomra? Írásom igazolja, hogy szerencsémre nem.

De, hogy valami tragikomikus esettel fejezzem be soraimat: 2015 nyarán szívritmus problémám "felszámolása"
végett kardiológus doktornőm úgy döntött pacemakert

Apai nagyszüleim, Niedermüller Antal és

Anyai nagyszüleim, Scheili Sesestyén és

Schüssterl Katalin esküvői képe (1885. november 17.)

Nádler Mária esküvői képe (1898. május 26.)
Scheili Béla Budapestről

Decemberi Dunakanyar

Fotó: Fimik Attila
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PULZUSSZÁM
IRÁNY VISEGRÁD MINI GLECCSERE!
Örömmel értesítjük a Kedves Visegrádiakat, hogy önkormányzatunk, a Visegrád Nagyvillám
Sípálya Kft. és egy magánszemély együttműködésének köszönhetően az állandó visegrádi
lakcímmel rendelkezők a 2021-es szezonban is jelképes áron válthatják meg
a sípályára szóló bérletüket!
A teljes szezonra szóló síbérlet ára
14 év alattiaknak 3.000 Ft
14 év felettieknek 4.500 Ft
Visegrád Város Önkormányzata

Síelés közben

Fotó: Kangas Kinga
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VISEGRÁDI ÍZEK
TORNYOS GÁBORNÉ KLÁRI RECEPTJEI
TÉLI VITAMIN
Nagymamáméktól tanultam ezt a nagyon finom, bajai
sváb receptet.
Hozzávalók:
½ kg savanyú káposzta
4-5 közepes méretű, hajában főtt krumpli
1 kis fej hagyma
3-4 keménytojás
só, olaj
Jénai tálba rétegezzük: káposzta, karikára vágott főtt
krumpli, vékony szeletekre vágott hagyma, szeletelt főtt
tojás. Megsózzuk, és meglocsoljuk kis olajjal. Tovább
rétegezzük, a tetejére káposzta kerüljön. Másnap fogyasztjuk hidegen.
Nálunk ez nem történt meg, mert este szerették volna a gyerekek megkóstolni, így mikor langyosra hűlt,
elkészítettem, megforgattam. Estére kihűlt, és vacsorára
már ettük is. Rántott hús mellé is illik. Jó fogyókúra, téli
vitamin. Napokig eláll, ha marad.

Fotó forrása: sokszínűvidék.hu

FLUTA
Ugye sváb nem dob ki semmit… Rántott hús készítésénél a megmaradt tojást, lisztet összekeverjük kis főtt, tört krumplival, petrezselymet, bazsalikomot, kis sütőport adunk hozzá, és nokedli sűrűségűre kidolgozzuk.
Mikor kész a rántott hús, az olajába kis laskákat szaggatunk a tésztából, szép aranybarnára sütjük.

Fotó forrása: www.kuechengoetter.de
Lejegyezte: Kangas Kinga
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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

Visegrádi Ingatlan

ĞƐǌĄůůşƚſŶŬĂWŝůŝƐŝWĂƌŬĞƌĚƅZd͘Ϯ͘ϬϬϬ͘-Ft-al
ĐƐƂŬŬĞŶƚĞƚƚĞĂƚƾǌŝĨĂĞŐǇƐĠŐĄƌĄƚ;ŵϯͿ͕ĞǌĠƌƚŵŝŝƐ
ĞŶŶǇŝǀĞůŽůĐƐſďďĂŶƐǌĄůůşƚũƵŬĂĨĄƚ͘

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

ƌĚĞŬůƅĚŶŝůĞŚĞƚ͗
ƅƌǇƐĂďĂƚĞů͗͘Ϭϲ-ϯϬͬϯϬϲϬ ϱϭϲ,
ĂůĄǌƐ'ǇƂƌŐǇƚĞů͗͘Ϭϲ-ϮϬͬϱϵϵϵ ϯϵϳ
ĞŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛĞŽƌǇŬĨƚ͘ŚƵ

eUGHNOĘGQL-1/3312-882
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HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS!
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.
Kert-, és garázskapu automatizációk
telepítése, javítása,
EHOpSWHWĘpVIHOJ\HOHWLUHQGV]HUHN
kiépítése, szervízelése.
,QIUDSDGOyIĦWĘIyOLiNWHOHStWpVH
HUĘV-, és gyengeáramú villanyszerelés,
érintésvédelem kialakítása.
Hartégen Károly
Visegrád
Tel.: 06-30/941-1194

VI SEGRÁDI HÍ REK

RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS
VISEGRÁDON ÉS KÖRNYÉKÉN!

Kiadja Visegrád Város Önkormányzata
Megjelenik havonta, 850 példányban
Felelős szerkesztő: Schandl Lóránt
A szerkesztőbizottság tagjai: Grósz Gábor,
Kangas Kinga, Scheiliné Kékessy-Herendi Ida
Kéziratleadás: minden hó 15-ig
visegradihirek@gmail.com
ISSN 1587-7477 (nyomtatott);
ISSN 2416-0350 (online)
Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget!
Szerkesztőség: 2025. Visegrád, Fő u. 81.
Tipográfia, tördelés: Fagyas Róbert
Nyomdai munkák: Multiszolg Bt. Nyomda, Vác

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

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

Visegrádi panoráma

Fotó: Fimik Attila
Hátlap: Fimik Attila: Csuka-völgy
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