A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!
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30 ÉVES A VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS
TALÁLKOZÓ LENGYEL BARÁTAINKKAL
2021. február 3-án Eöry Dénes polgármester
meghívására Visegrádra látogatott a Lengyel Köztársaság
budapesti nagykövete, Jerzy Snopek és felesége, Gedeon
Márta, valamint a Poltikai-Közgazdasági Osztály
vezetője Katarzyna Ratajczak-Sowa. Ebben az évben
június végéig a Visegrádi Csoport működéséhez az
elnökséget Lengyelország biztosítja. A találkozón,
amelyen dr. Szabó Ferenc jegyző, Cseke László TDM
elnök, Buzás Gergely a Mátyás Király Múzeum
igazgatója, és Kárpát Ildikó a Mátyás Király Múzeum
gazdasági vezetője is részt vett, a Visegrádi Négyek
fennállásának 30. évfordulója alkalmából – ebben
az évben – megrendezendő ünnepségek, találkozók

programjáról egyeztettek. A Lengyel Nagykövetség
két teljes kiállítási anyagot is felajánlott – V4 történeti
kiállítás és plakátkiállítás – melyek elhelyezési
lehetőségeit a királyi palotában tekintették meg.
A találkozó résztvevői szándékukat fejezték ki egy
nagyobb szabású ünnepség megtartása mellett a
koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó
intézkedések enyhítését követően.
A találkozón célul tűzték ki, hogy a 2012. szeptember
23-án a lengyelországi Debno és Visegrád között aláírt
együttműködési megállapodás alapján városaink között
létrejött kapcsolatokat tovább erősítik, bővítik.
Eöry Dénes polgármester és Grósz Gábor kommunikációs referens

Fotó: Papp Lajos
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AZ ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS NAPJA
Nem vagyok történész, csupán ennek a városnak a
történetére büszke polgárok egyike. A történelmet
szerető és olvasó személy nézőpontjából szeretném egy
pár gondolattal elmondani, hogy mire vagyok, vagyunk
büszkék, amikor egy eseménynek, számunkra üzenettel
bíró értékes dolognak emléktáblát állítunk, akár
lelkünkben akár látható módon, kőbe vésve.

1991. február 15-én a visegrádi királyi palota kőtárában
írták alá Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország
vezetői a kölcsönös együttműködésről szóló Visegrádi
Egyezményt. A helyszínválasztás nem volt véletlen, hiszen
1335-ben ugyancsak Visegrád adott otthont a cseh, a
lengyel és a magyar uralkodó „csúcstalálkozójának”, mely
kongresszus jogosan tekinthető a február 15-én aláírt
megállapodás történelmi előképének.

A következő pár mondatban büszkeséggel hozom szóba
településünk látható és nem látható emléktábláit, melyek
persze nemcsak győzelmekről, de áldozatokról is szólnak.

Az elmúlt három évtized egyértelműen bebizonyította
a kezdeményező bölcs előrelátását, hiszen a szervezet
Közép-Európa egyik legfontosabb együttműködési
intézményévé vált, jelentős gazdasági és kulturális
fejlődést eredményezve a résztvevő országok számára.

Említem az első, 1009-ből, Szent István idejéből
származó oklevelet, amelyben Visegrád, ispánsági
központként szerepel, majd szólok a pusztulásból IV. Béla
által felemelt városról, mely várrendszerének kiépítésével
az ország újjáépítésének szimbóluma lett.

Mi, Visegrádon élők a kezdetektől büszkék vagyunk
arra, hogy városunk ennek, a közép-európai régió
vonatkozásában kiemelt jelentőséggel bíró – erős lábakon
álló – szövetségnek a névadója. Ezért is éreztük úgy, hogy
a járványügyi korlátozásokat figyelembe véve, ugyan
szűk körben, de mindenképpen méltó módon meg kell
emlékeznünk a jeles évfordulóról.

A látható emléktábla mellett lelki emléktábla épült
már régen annak az eseménynek, hogy I. Anjou Károly
királyi székhelyét Temesvárról Visegrádra helyezte át
1323-ban. Ebből adódóan 1335-ben Magyarország és
Közép-Európa legfontosabb eseményének helyszíne lett
Visegrád: itt jöhetett létre a cseh, a lengyel és a magyar
uralkodó között egy nagy jelentőségű megállapodás.
Ez az egyezmény a térség fontos kérdéseire releváns
(eredményes) válaszokat tudott adni, és nagy gazdasági
és politikai eredményeket hozott. Igazi aranykor vette
kezdetét. Ez a szövetség az akkori Közép-Európa egyik
meghatározó tényezője volt.

2021. február 15-én, reggel 9 órakor, a 30 évvel ezelőtti
aláírás helyszínén, a már meglévő magyar nyelvű mellett,
egy háromnyelvű (lengyel, cseh és szlovák) emléktáblát
avattunk fel Jerzy Snopek Lengyelország, Tibor Bial
Csehország, és Pavol Hamžík a Szlovák Köztársaság
Nagykövete, Dr. Vitályos Eszter az Emberi Erőforrások
Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért
felelős államtitkára, Dr. Sztáray Péter a Külgazdasági
és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős
államtitkára, Szilágyiné Bátorfi Edit a Nemzetközi
Visegrádi Alap igazgatója, Hadházy Sándor országgyűlési
képviselő, valamint Eöry Dénes Visegrád polgármestere,
Buzás Gergely a Mátyás Király Múzeum igazgatója, és
Cseke László a Szent György Lovagrend kancellárja
részvételével.

Méltó volt hozzá az a kezdeményezés, amellyel a város
az esemény 650. évfordulóját ünnepelve, 1985-ben
elindította a palotajátékokat. Köszönet mindazoknak,
akik közreműködtek abban, hogy Visegrád polgárai
immár magukénak tekintik, és büszkeséggel tölti el őket,
hogy a híres eseményt felidéző történelmi fesztiválnak
részesei, szervezői lehetnek.

Az emléktábla elhelyezésének és felavatásának
kezdeményezője Visegrád Város Önkormányzata
nevében Eöry Dénes polgármester volt, valamint Lovag
Cseke László a Szent György Lovagrend kancellárja.

A következő esemény, mely a történet szempontjából
kiemelkedően fontos, és szívesen emlékezünk rá,
1991. február 15-ének havas, téli napja. Történelmi
jelentőséggel bírt országunk és városunk számára:
itt a visegrádi palotában írták alá Lengyelország,
Csehszlovákia és Magyarország állam- és kormányfői a
Visegrádi Egyezményt.

Az alábbiakban Eöry Dénes polgármester ünnepségen
elhangzott beszédét olvashatják:
Köszöntöm vendégeinket:
Dr. Vitályos Eszter Államtitkár Asszonyt,
Dr. Sztáray Péter Államtitkár Urat a Külügyminisztérium
képviseletében,
Lengyelország, Csehország, és a Szlovák Köztársaság
Nagyköveteit,
Hadházy Sándor Országgyűlési Képviselő Urat.

Vallom, hogy lelki és kőbe vésett emléktábláink jó
eligazodási pontok közös értékeink, érzelmeink között.
Szólhatnak arról, hogyan vélekedünk múltunkról,
történelmünk régebbi vagy közelmúltbeli eseményeiről.
Kívánom, hogy a most avatandó valóságos emléktábla
töltse be ezt a szerepet.
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Az elmúlt harminc esztendő bebizonyította a
közép-európai együttműködés óriási jelentőségét,
és ez számunkra kiegészül azzal a büszkeséggel, ami
eltölthet minket, visegrádiakat, amikor a nemzetközi

politikában, ahol a V4-ek szerepelnek, halljuk a szervezet
megnevezésében a város nevét, ahol létrejött, mely
egyben otthonunk.
Köszönöm a figyelmüket!

Fotók: Greguss Tamás és Cseh Nagykövetség
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VÁROSHÁZI MOZAIK
AJÁNDÉK A VÁROSNAK
A Visegrádi Hírek februári számában jelent meg
Káplár Eszter „Lélekben a Dunakanyarban” című írása,
melyben a szerző Kapás Dezsőné Káplár Éva, valamint
Káplár Ferenc festőművészeket és munkásságukat
mutatja be az olvasóknak. Az újság hasábjain néhány
fotó is látható volt az általuk készített festményekről.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Visegrád városa
a családtól egy-egy művet kapott ajándékba, melyek
mostantól a polgármesteri hivatal falát díszítik.
A festményeket – amiket ezúton is köszönünk –
Eöry Dénes polgármester vette át.

Fotó: Grósz Gábor

AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN 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
képviselőtestületek hatáskörét a polgármesterek kezébe
adta. Vagyis minden döntést, amit eddig a testület,
valamint a bizottságok hoztak meg, azt a veszélyhelyzet

ideje alatt a polgármester hozza meg. (Kivételt képez az
intézmények átszervezése, megszüntetése, azok ellátási,
szolgáltatási körzeteinek megváltoztatása.) Visegrádon
a határozatok meghozatala előtt a polgármester és a
jegyző egyeztetést tart a Képviselő-testület tagjaival, akik
megkapják az adott témával kapcsolatos információkat,
javaslataik, észrevételeik figyelembevételével születnek a
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Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon”
című projekthez kapcsolódóan gátelemtároló
tervezésére.

döntések. Az elmúlt időszakban hozott határozatokról az
alábbiakban tájékoztatunk:
1. A Fellegvár Óvoda mellett lebontott, volt rendőrségi
üdülő helyén ideiglenes parkoló kialakításáról
született döntés. A kivitelezést a Városgazdálkodási
Csoport munkatársai végezték el, a terület
kőszórással lett kialakítva.

9. A városi játszóterek fejlesztéséről és egy új
játszótér helyének kijelöléséről tárgyaltak a
képviselők. A testület tagjai egyetértettek abban,
hogy a korszerűsítés és eszközfejlesztés részét kell,
hogy képezze a rövid távú fejlesztési terveknek.
A koncepció kidolgozása folyamatban van, az
önkormányzat 2021. évi költségvetésébe betervezték
a felmerülő költségeket (tervezés, engedélyeztetés,
tanúsítványok megszerzése).

2. Pályázat útján történő értékesítésre jelölte ki a
polgármester a Visegrád Város Önkormányzata
tulajdonában lévő, Visegrád, Fő utca 44. és Fő utca
30. szám alatti belterületi ingatlanokat (gyógyszertár
és Csekő-ház) annak érdekében, hogy az ingatlanok
eladásából befolyó összegből megtörténhessen az
úgynevezett Zöld-ház megvásárlása (az osztott
tulajdonok megszűntetése érdekében) és ennek
köszönhetően mind ennek, mind a gyógyszertár
épületének régóta várt felújítása. Az értékesítéseket,
valamint a vásárlást a Képviselő-testület írásos
hozzájárulásával támogatta.

10. Ugyancsak döntés született arról, hogy az idei
évben is Szabados Ákos látja el a visegrádi termelői
piac működtetésével kapcsolatos feladatokat.
A piacfelügyelő jelezte, hogy az elmúlt évekhez
hasonlóan, az építésztábor szervezésében és
lebonyolításában is aktív szerepet vállalna,
erről azonban majd az önkormányzat 2021. évi
költségvetési rendeletének megalkotásakor hoznak
döntést a képviselők.

3. A 2021. április 1-től 2021. október 31-éig tartó
időszakra írt ki pályázatot a polgármester a
Rendezvénytéren található rendezvényház és
illemhely üzemeltetésének vonatkozásában.

11. Bérleti szerződést kötött a polgármester a
Rhus Hirta Kft-vel a mobilgát elemeinek tárolására.

4. A Visegrád 240/4 és 240/5 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlanon („Pfeifer telek”) ideiglenes
kerítés felépítéséről született döntés. A munkát
ebben az esetben is a Városgazdálkodási Csoport
munkatársai végezték el.

12. Érvényes és eredményes volt a Visegrádi
Városfejlesztő Kft. ügyvezetői munkakörének
betöltésére kiírt pályázat. A döntés értelmében a
tisztséget Lelkes László töltheti be 2025. február 1.
napjáig, megbízási jogviszony keretében.

5. Ez év elején megtörtént az ugyancsak az
önkormányzat tulajdonában lévő, korábbi
iskolabusz eladása. 6 db használt gumiabroncs
is tartozott hozzá, amiket az önkormányzat a
beérkezett ajánlata alapján a járművet is megvásárló
Döci Tours Kft. részére értékesített.

13. A korábban kötött vállalkozási szerződés
meghosszabbítására került sor a Visegrádi Hírek
szöveggondozási, tördelési, nyomdai előkészítési és
laptükör szerkesztési feladatainak vonatkozásában.
A munkát továbbra is Fagyas Róbert egyéni
vállalkozó végzi, ugyanakkor a nyomdai, kivitelezési
feladatokat 2021. március 1-től a legkedvezőbb
árajánlatot adó Pethő Nyomdaipari Szolgáltató Kft.
látja el.

6. Határidő
módosítási
kérelem
érkezett
a polgármesteri hivatalhoz egy, az előző
homlokzatfelújítási
pályázat
keretében
támogatásban részesült visegrádi polgár részéről. A
kérelem helyben hagyásának nem látta akadályát a
képviselő-testület.

14. Az
„Áprily-park”,
mint
közterület
az
ingatlannyilvántartás szerint több területrészből
áll. Ennek rendezése érdekében polgármesteri
döntés született arról, hogy telekalakítási eljárással
összevonásra kerül a Magyar Állam tulajdonában
lévő 625 hrsz-ú Nagy Lajos utca egy része, a
Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában lévő
638/1 hrsz-ú kivett beépítetlen terület, valamint
a 638/2 hrsz-ú kivett beépítetlen terület. Az
„Áprily-park” bekerül a Központi Címregiszterbe,
és megtörténik a mellette található ingatlanok
házszám megállapítása.

7. Az idei évben két futóversenyt (Fellegvár
Csúcstámadás, Visegrád Running Day) is
szeretne rendezni a Mozdulj Rendes Alapítvány
Visegrádon. A szervezők az eseményekkel
kapcsolatban támogatási kérelmet nyújtottak be az
önkormányzathoz, de döntés majd a költségvetés
tárgyalását követően születik.
8. Tervezési szerződést kötött a polgármester a
legkedvezőbb ajánlatot adó JRT Stúdió Bt-vel „a
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nyilvánította. A biológiai aktivitásérték – építési
törvény előírásainak megfelelő – szinten tartásához
a Szentgyörgypuszta hétvégi házas üdülő övezetébe
benyúló (069 hrsz-ú teleknek a hétvégiházas
üdülőterületbe eső) részén erdő terület kijelölése
szükséges, ezért ezt a területet is kiemelt fejlesztési
területté nyilvánítja.

15. Buszmegálló létesítésére kerül sor a 11-es számú
főút mellett, a Bányatelepen. Mivel az érintett
ingatlan részben magántulajdonban van, ezért
az önkormányzat a munkálatok megkezdését
megelőzően hozzájáruló nyilatkozatot kell, hogy
kérjen az ingatlan tulajdonosától.
16. Elfogadta a polgármester a Visegrád Város
Önkormányzatának tulajdonában álló Visegrád,
78, 81/2 és 82 hrsz-ú ingatlanok újra osztását.

18. A Településszerkezeti Terv leírásának módosításáról
döntött a polgármester, az abban talált elírások
hibajavításaként.

17. A Visegrád 028/10 hrsz-ú telken gátelemtárolás
céljából különleges beépítésre szánt terület
kijelölése szükséges, ezért ezt a területet a 200/2020.
(XII. 10.) határozat kiemelt fejlesztési területté

A polgármesteri és képviselő-testületi határozatok
kivonata megtalálható a https://www.visegrad.hu/
onkormanyzat/donteshozatal/hatarozatok oldalon.

KÖZÖS ÉRDEKÜNK
Közeledik a tavasz és ezzel párhuzamosan egyre több
időt töltünk kint a szabadban. Igyekszünk rendezgetni,
szépítgetni kertünket, aminek látványa reményeink
szerint megelégedettséggel tölt majd el bennünket.
Mindemellett nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy
nem csak ingatlanunk, hanem annak környezete is része
a nagy egységnek, amit településnek hívunk. Minden
egyes porta és az azt körülvevő terület, rendezettségével,
vagy éppen elhanyagoltságával befolyásolja a város
összképét. Fontos, hogy lássunk tovább az ingatlanunkon,

gondoskodjunk az előttünk található közterület
tisztántartásáról is. A járda vagy az úttest fölé nyúló ágak
és bokrok nyesésével biztosítsuk a közúti közlekedés
akadálymentességét.
Segítsük a Városgazdálkodási Csoport és a kertész
csapat munkáját azzal, hogy a házunk elé kiültetett
növényeket rendszeresen locsoljuk, a virágágyás földjét
időnként fellazítjuk, kigazoljuk! Egy kis odafigyeléssel
mindannyian tehetünk valamit városunkért, ami közös
érdekünk.

VIRÁGOSÍTÁSI PROGRAM VISEGRÁDON 2021
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kedves Visegrádiak!
Idén is várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen igényelnének díjmentesen egynyári virágpalántákat az
utcafrontjuk vagy utcafrontra néző ablakuk, erkélyük, illetve az utcáról jól látható előkertjük díszítésére!
A programba magánszemélyek jelentkezését várjuk, a jelentkezést követően helyszíni egyeztetésen kerül sor az
igényelt növények fajtájának és mennyiségének meghatározására. Az önkormányzat biztosítja a virágpalántákat, a
jelentkező pedig előkészíti a helyet a virágoknak és vállalja azok gondozását.
Jelentkezni lehet
név, pontos cím és telefonos elérhetőség megadásával,
telefonon: 06 26 398 255
vagy a kertesz@visegrad.hu e-mail címen.
Jelentkezési határidő
2021. május 17. hétfő, 16 óra
A virágosztással arra szeretnénk ösztönzi a visegrádiakat, hogy tevőlegesen is vegyenek részt a városszépítő
munkában. A virágpalánták korlátozott számban igényelhetők.
Visegrád Város Önkormányzata
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ÖTÖST KAPTUNK
Az Állami Számvevőszék befejezte az összes
magyarországi önkormányzat, illetve az önkormányzati
hivatalok integritásának, vagyis a korrupció elleni
védettségének jelen idejű monitoring értékelését. Az
integritás kialakítása azért fontos, mert ezáltal átlátható
és elszámoltatható egy szervezet működése, amely
elősegíti a korrupció és egyéb visszaélések megelőzését.
Az Állami Számvevőszék célja, hogy ellenőrzéseivel

előmozdítsa
a
közpénzügyek
átláthatóságát,
rendezettségét, a közpénzügyi helyzet javulását,
ezért kiemelten fontosnak tartja a pozitív változások
elindítását. A vizsgálat lezárását követően Visegrád
Város Önkormányzata és polgármesteri hivatala 5-ös
értékelést kapott, ami azt jelenti, hogy a legkisebb
korrupciós kockázattal rendelkező települések között
szerepelünk.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÉNZÜGYI CSOPORTVEZETŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
Visegrádi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Visegrád Város Polgármesteri Hivatalában
Pénzügyi csoportvezető
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2025 Visegrád, Fő u. 81.
Ellátandó feladatok:
Visegrád Város Polgármesteri Hivatalában pénzügyi vezetői feladatok ellátása
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.) 11. §-ában meghatározott feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései, valamint a helyi önkormányzati rendelet az irányadó.
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Pályázati feltételek:
•

Magyar állampolgárság,

•

Cselekvőképesség,

•

Büntetlen előélet,

•

Főiskola, felsőfokú végzettség és az Ávr. 12. § (1) bekezdése alapján:
a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés
szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti
ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése
szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint
mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,

•

Szerepelnie kell az Szt. 151. (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell könyvviteli szolgáltatás
végzésére jogosító engedéllyel,

•

Igazolással kell rendelkeznie, hogy nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint
nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező, foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,

•

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal,

•

végzettséget igazoló okiratok másolata,

•

érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a
pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),

•

a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések megfogalmazása,

•

a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek,

•

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat,

•

a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll
fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Ferenc jegyző nyújt, a
+36 26 398 255 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•

Postai úton, a pályázatnak a Visegrádi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2025 Visegrád, Fő u.
81.), 1 példányban.

•

Kérjük a borítékon feltüntetni: Pénzügyi Csoportvezető pályázat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Visegrád város honlapja, www.visegrad.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet
6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó
kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A kiíró fenntartja
magának a jogot, hogy a pályáztatást eredménytelennek nyilvánítsa.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február

FELELŐS ÁLLATTARTÁS
Időről-időre tapasztalható jelenség városunkban,
hogy a közterületeken gazdájuk nélkül kóborló kutyák
bukkannak fel. Sajnos az elmúlt időszakban ez újra
jellemzővé vált, ezért úgy gondoltuk, hogy nem árt
felidézni a felelős állattartás néhány alapvető szabályát.

A kutyákkal kapcsolatosan rendkívül fontos momentum,
a foglalkozás, tanítás. A kutya magától nem lesz jól nevelt
és szófogadó. Ha nincs ezen a téren tapasztalatunk,
mindenképpen szánjunk rá időt és olvassunk el néhány
szakkönyvet, illetve kérjük szakképzett kutyakiképző
tanácsát. A kutyasuli is egy remek közös program, amit a
gazdik és a kutyák is egyaránt élveznek.

Mit is jelent a felelősség?
Egy felelős gazda mielőtt magához venne egy állatot,
jól átgondolja döntését, utánaolvas a választott faj
ill. fajta szükségleteinek, hogy milyen környezetre/
élettérre, mennyi mozgásra, milyen ellátásra van
szüksége. Komolyan meg kell fontolni ezt a döntést,
mert nem egy tárgyról, hanem egy érző lényről van
szó, akiről majd hosszú éveken át gondoskodnunk
kell. A jó gazda gondossága mindazon állattartói
magatartásokat foglalja magában, melyek egy
állat jóllétéhez nélkülözhetetlenek. Különösen
e fogalomkörbe vonható a megfelelő elhelyezés,
ellátás, táplálás, valamint a mozgás lehetőségének
biztosítása. Az állat igényeinek megfelelő mozgástér
biztosítása kiemelten fontos követelmény a kutyatartás
során. A kikötve, valamint az állandó kennelben tartás
káros az állat szocializációja szempontjából, ugyanis
nemcsak megfosztja a kutyát attól a lehetőségtől, hogy
megfelelőképpen beilleszkedjen az emberi és fajtársi
környezetbe, de adott esetben a csekély mozgástér
miatti monoton módon ismételt mozgások akár szervi
elváltozásokhoz, egészségügyi károsodásokhoz is
vezethetnek. A kutya számára biztosítani kell a rendszeres
és megfelelő társas viselkedés lehetőségét fajtársai,
valamint az emberek között.

Az állattartó mindenkor köteles gondoskodni az
állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről. A kutyát
úgy kell tartani, hogy az lehetővé tegye természetes
viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség
kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül
ne zavarja. A kutyatartás során nem csak kedvencünkre
és annak jóllétére kell figyelmet fordítanunk, hanem a
társadalmi együttélés kölcsönösen kötelező szabályai
szerint embertársainkra is. Ügyeljünk arra, hogy
kutyánkat, a másokat fölöslegesen és általában zavaró
ugatásról feltétlenül szoktassuk le. Ehhez adott esetben
szakemberek segítségét is igénybe vehetjük.
A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó
a közterületről mindenkor köteles eltávolítani. Aki
erről nem gondoskodik, köztisztasági szabálysértést
követ el. Kutyák iránt közömbös vagy kifejezetten
állatbarát embereket is kutyaellenessé tehetünk, ha ezt
az egyszerű együttélési szabályt nem tartjuk tiszteletben.
Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell
továbbá, hogy az eb sem más állatot, sem embert
harapásával ne veszélyeztethessen. Az állattartó
mindenkor köteles gondoskodni az állat szökésének
megakadályozásáról.

A fentieken túlmenően az állattartó köteles
gondoskodni az állat szakszerű gondozásáról.
A szakszerű és jogkövető gondozás fogalomkörébe esik
kutya esetén a mikrochippel történő egyedi megjelölés,
valamint az eb életkorának megfelelő veszettség elleni
oltás megléte és széles spektrumú féreghajtó szerrel
történő kezelése.

Forrás: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
„Kutyakötelesség” című kiadványa, mely útmutatóként
szolgál a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz.
A kötet megtalálható a városi honlapon: http://www.
visegrad.hu/content/visegrad//2051/kutyakotelessegonline.pdf?1516694735
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS EBÖSSZEÍRÁSRÓL
Visegrád Város Önkormányzata az állatok védelméről
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a
alapján Visegrád város közigazgatási területén tartott
ebek vonatkozásában 2021. március 1-jétől 2021. október
30-ig ebösszeírást végez. Az ebösszeírás „önbevallásos”
módszerrel történik.

A járványhelyzetre tekintettel az adatlap kizárólag az
alábbi módok egyikén küldhető be:
a) postai úton a „Visegrádi Polgármesteri Hivatal Herold
Mária részére” címzettnek a 2025 Visegrád, Fő utca 81
címre, vagy
b) elektronikus úton a „heroldm@visegrad.hu” e-mail
címre PDF formátumban (A JPG formátumú (fénykép)
fájlokat nem tudjuk elfogadni!), vagy

Az eb tulajdonosa és/vagy tartója az eb összeírásakor
köteles a jogszabályban foglalt, az ebösszeíró
nyomtatványon szereplő adatokat az önkormányzat
rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatáshoz
szükséges formanyomtatvány (ebösszeíró adatlap) a
https://www.visegrad.hu/onkormanyzat/polgarmesterihivatal/nyomtatvanyok oldalon tölthető le. Kérem,
szíveskedjenek a kitöltött ebösszeíró adatlapot az alábbi
módok egyikén megküldeni. Az ebösszeíró adatlapot
kutyánként szükséges kiállítani. A korábbi ebösszeírások
során már bejelentett kutyákról is kell adatszolgáltatást
teljesíteni, abban az esetben is, ha az adatokban nem
történt változás.

c, hivatali kapun keresztül
„Polgármesteri Hivatal Visegrád

elektronikusan

a

, PHVISE, KRID: 705322997” címre.
Köszönöm, hogy az adatszolgáltatás teljesítésével
előmozdítja az ebösszeírás sikerességét!

dr. Szabó Ferenc
jegyző

ZÖLD ANYAG ELSZÁLLÍTÁSA
A zsákban nem gyűjthető (fás szárú) növényi eredetű
anyagot továbbra is legfeljebb 25 kilós kötegenként,
spárgával átkötve kell kihelyezni, ugyancsak hétfőn
reggel 7 óráig. A kötegekre a polgármesteri hivatalban,
vagy a barkácsboltban ugyancsak 250 forintért
megvásárolható öntapadós matricát kell felerősíteni.
A nagyobb mennyiségű fás szárú zöld anyag elszállítása
előzetes egyeztetés alapján lehetséges; érdeklődni a
06 20 456-1841-es telefonszámon lehet.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. március 22-én hétfőn,
megkezdjük a fás és nem fás szárú zöld anyag elszállítását.
A nem fás szárú zöld anyag gyűjtése az erre a célra 250
forintért megvásárolható zsákokban történik. Kérjük
Önöket, hogy a zöld anyagot kizárólag ezekben, a jelölt
zsákokban helyezzék ki ingatlanaik elé hétfőnként
reggel 7 óráig. A más típusú zsákban lévő anyagot nem
áll módunkban elszállítani. A zsákokat a polgármesteri
hivatalban, vagy a barkácsboltban szerezhetik be.

A testvérpár

Fotó: Lénárd Máté

11

2021. MÁRCIUS
TÜDŐSZŰRÉS 2021
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy
VISEGRÁD VÁROSBAN
2021. március 24-én, 25-én és 26-án
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje
mindhárom napon reggel 8 és este 18 óra között
A tüdőszűrés helye
Visegrádi Polgármesteri Hivatal tanácsterme,
Visegrád, Fő utca 81.
A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA
AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.
A 18-40 év közötti, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező visegrádi lakosoknak a vizsgálat díját
Visegrád Város Önkormányzata teljes egészében átvállalja.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy külön (névre szóló) értesítést
nem küldünk!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve
ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!
A rovatot összeállította: Grósz Gábor
kommunikációs referens,
Visegrád Város Önkormányzata

Fotó: Gábor Gyula

Ébredés
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DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN
A VISEGRÁDI DUNAI SVÁBOKÉRT ÉS NÉMETEKÉRT ALAPÍTVÁNY
TEVÉKENYSÉGE

A

Visegrádi Dunai Svábokért és Németekért
Alapítvány 2006. november 26-án került
a bíróságon bejegyzésre és azóta folyamatosan
kisebb-nagyobb intenzitással működik. Feladatait a
hagyományőrzés és a származási anyaországi kapcsolatok
fenntartása határozza meg. 2006-ban az alapítás évében
nagyszabású 3 napos rendezvényt tartott, 1000 ember
részvételével Ulmtól-Mohácsig és bemutatta nemzeti
kultúráját. Német vendégek Augsburgból érkeztek az
ún. Schachtelen, a speciálisan, családok utaztatására
kialakított tutajon, mely eseményről a német és a magyar
média is tudósított. Freskónk melyet alapítványunk a
révállomás épületére készíttetett még sehol az országban
nem jelenítette meg ilyen plasztikusan az ősök érkezését.
A sváb módon leölt disznó hagyományát Szilveszterkor
alapítványunk közreműködésével a városunk több civil
szervezetével közösen éveken át végeztük. Kitűnő módja
a közösségfejlesztésnek, a hagyomány életre hívásához és
átadásának a következő generációknak.

Schachtel-tutaj 1750 körül, ceruzarajz

Rendszeresen támogatjuk, szervezzük az iskolások
testvérvárosba utazását, a nemzetiségi ének-és zenekar,
ifjúsági focicsapatunk obergünzburgi vendégszereplését.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy sok esetben
kiegészítői vagyunk a nemzetiségi önkormányzat
munkájának, elsősorban a kiutaztatásban, majd a
vendégek itthoni ellátásában.
Sajnos a pandémia miatt a 2020-as évünkben nem
tudtuk fogadni a bajor testvérvárosi vendégeket,
pedig a kapcsolat fennállásának 25. éves jubileumát
ünnepeltük volna közösen a város vezetésével és a
német önkormányzattal. Reméljük, hogy talán a nyár
folyamán a járványügyi helyzet jobbra fordultával
sikerül pótlólag megrendeznünk! Az utolsó személyes
találkozásunk bajor barátainkkal 2019. augusztus
29-szeptember 2. között Obergünzburgban történt.
Meghívást kapott a nemzetiségi énekkarunk és azok
az általános iskolás gyerekek, akik jó előmenetelt
tanúsítottak a német nyelv-és népismeret tantárgyból,
így jutalomutazáson vehettek részt. 13 gyerek, 3 kísérő
tanár, a kórustagok, és képviselők vettek részt az
utazáson, összesen 30 főt utaztattunk. Az idei évre a
jubileum megrendezésén kívül még egy tervet szeretnénk
megvalósítani, az útmenti kőkeresztek felújítását.
Három kőkeresztünk van, az egyik a városkapunál, a
másik a római őrtoronynál, a harmadik a temető mellett
van felállítva. Pályázatot nyújtunk be az Egyházi és
Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságnak,
mely felhívást tett közzé, hogy felmérje az országos
igényeket.

Forrás: Wikipedia

Lehetőségeinkhez mérten többször tartottunk
nemzetiségi találkozókat, az ország különböző helyeiről
vendég együtteseket hívtunk, akik a helyiekkel
váltakozva színes szép előadásokat, táncokat, énekeket
és fúvós darabokat adtak elő. 2014-ben létrehoztuk az
első telepes német őseink kegyeleti sírkertjét a visegrádi
katolikus temetőben, az országos média érdeklődésével
kísérve. Azóta többször bővítettük az elhagyott régi
kőkeresztekkel, Kalász István kanonok atya majd dr.
Györök Tibor plébániai kormányzó atya beszentelésének
kíséretében. Alapítványunk rendszeresen támogatja és
szervezi a német önkormányzat testvérvárosi programjait,
a kiutazás költségeit, a vendégek itthoni programjainak
lebonyolítását,
az
étkezéseik
finanszírozását.

A nemzetiségek hitéletében mindenkor meghatározó
szerepet töltöttek be az útmenti keresztek, ennek a
hagyománynak a tisztelete okán tűztük ki a felújításukat
erre az évre.
Alapítványunk non-profit, bevételeink esedékesek,
állandó támogatásban nem részesülünk, támogatóink
pénzadományaiból
és
alkalmanként
pályázati
támogatásból tartjuk fenn civil szervezetünket.

Visegrádi és Dunai Svábokért
és Németekért Alapítvány
kuratóriuma
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GERMANISCHE MYTHOLOGIE – A GERMÁN MITOLÓGIA

D

er Begriff Mythos kommt eigentlich aus dem
Griechischen und bedeutet Erzählung, Sage oder
Dichtung. Die Germanische Mythologie erzählt die
alten Geschichten - meist mündlich- die sagenhaften
Erzählungen der früheren germanischen Völker, von
Eisenzeit bis hin zum Mittelalter.Die Sage ist die älteste
Überlieferung unserer Vorfahren, die ehemaligen Völker
aus Mitteleuropa und dem südlichen Skandinavien.

A germán
irányzata van:

mitológiának

három

jól

elkülönülő

•

az északi regék és mondák, amelyek Skandináviában
és Izlandon honosak

•

a másik a kontinentál-germán mitológia, melyhez
a német ajkú népek tartoznak, de ide tartoznak
a Benelux-államok lakói is, ugyanakkor sok
hasonlóság ismert a lengyel, cseh és francia
mitológiával is

•

a harmadik csoport az angol-szász mitológia melyet
Nagy Britanniában mesélnek, innen ismerjük a
Beowulf történeteket.

A három eltérő változatban sok a közös elem, így a
különböző istenek tisztelete és dicsérete és mindhárom
változatban egyformán mesélnek Yggdrasilról, a
Világfáról, a csodás óriás kőrisfáról (die Esche).
Ő a földi élet teremtésének a kezdete, ő testesíti meg a
kozmoszt és az abban található kilenc világot. A Világfa
a germán mitológia hitalapja mely összeköti a jót és a
gonoszt.
A Világfa három részre tagolódik: Az első a föld
feletti égi sík. Itt található Asgard a harc istene, valamint
Walhall a háborúban elesett hősök lakhelye. Itt van
még Vanaheim a béke szigete; a manók és koboldok
lakóhelye Alfheim, ők a tudás megtestesítői. A második
szint Midgard, a földi síkja a Világfának. Itt laknak az
emberek, ez a való világ színtere. Midgardot körülfonja
Muspelheim a tűzóriások birodalma és Jötunheim az
óriások országa. A harmadik sík a Világfa gyökerei közt
van, ez az alvilág, Svartalheim. Itt trollok, törpék és a
sötét manók laknak. Itt található még Niflhel a jég és
köd birodalma, valamint Helheim a holtak és a sötétség
világa. Ide azok kerülhettek, akik nem harcban estek el,
ilyenek az öregek, a gyerekek, a betegek és mindenki más
a hősökön kívül.

Illusztráció: Neue Zeitung

A magyarországi németek is a germánok nagy családjába
tartoznak, így amikor a germán mitológiáról van szó,
egyben őseink hitvilágáról is beszélünk, mely a vaskortól
egészen a középkorig meghatározta gondolatvilágukat.
A germánok ősi területei a mai dél Skandinávia, északnémetország, majd Izland szigete volt.

Neue Zeitung nyomán közreadja
Kékessy-Herendi Ida
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KOR-KÉP
FŐ U. 20. – A „MÜLLEREI”

A

A leszármazottak minden évben Müller napokat
rendeznek, ahol összegyűlik a népes rokonság, példát
mutatva a családi összetartás terén.

Fő utca ezen szakaszán sok olyan házat találunk,
ami pesti családok nyaralójaként szolgált. Ez az
épület a mai napig így funkcionál, bár állandó lakója is
van Holles Péter személyében. A XIX. század első felében
épült falusi parasztházat Retter Károly budapesti kövező
mester a század végén vette meg nyaralóház céljából.
A Müller család éveken át bérelt házat nyaranként
Visegrádon, majd amikor a dédnagymama eladta
apai örökségét, egy bérházat Budapesten, az összeget
befektetendő, 1920-ban megvásárolta ezt az ingatlant.
Az ingatlan a Fő utcától a Dunapartig terjedt, akkor
még közel 1200 négyszögöles, értékes gyümölcsfákkal
betelepített telekből és egy 4 szoba, konyha, kamra,
cselédszoba, mosókonyha helyiségeket tartalmazó
főépületből állt, a ház oldalán végigfutó nyitott tornáccal,
házmesterházzal az udvarban, nagyméretű faszerkezetű
kerti lugassal és fészerrel. A 11-es út építésekor a telek
megrövidült, az alsó részt kisajátította az állam.
Idősebb Müller Rezső kőfaragó mester volt,
akkoriban Giergl Kálmán építésszel dolgozott együtt,
ő tervezett barátjának szép, modern utcai frontot a régi
parasztházhoz.

Müller Rezső és felesége

Veranda 1941.

A háznak sok tulajdonosa van, hiszen Müller Rezsőnek
öt gyereke volt, és mindegyikük családja rendszeresen itt
nyaral manapság is. A ház bejáratánál találjuk a bekeretezett
családfát, ahol a legifjabbak is fel vannak tüntetve. Mellette
Rezső bácsi és felesége fotója, és az általuk megfogalmazott
iránymutatás, miszerint: “Amint örökbemaradt reánk az
öreg ház,úgy maradjon fent a régi falak közt az egymás
iránti megbecsülés és szeretet, az ódon fák lombjai alatt
megbúvó megértés és kölcsönös bizalom, a kert ezerszínű
virágai közt kacagó derű és mosoly.”

Müllerei
Kangas Kinga
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EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)
GONDOLATOK A NAGYBÖJT IDEJÉRE

I

smét elérkezett a nagyböjt időszaka. Bár a járvány miatt
elmaradtak a nagy farsangi mulatságok és többségünk
visszahúzódó életet él, mégis fontos, hogy ebben az
időszakban nem csak külső kényszerből, hanem belső
indíttatásból is tudatosan befelé forduljunk, testünket,
lelkünket egyaránt készítsük Jézus keresztáldozatára és a
feltámadásra.

Néhány hete kering az interneten 10 tanács a böjti időszakra:
Légy hálás mindenért!

2.

Imádkozz többet!

3.

Légy többet szeretteiddel!

4.

Dicsérj többet!

5.

Kerüld a veszekedést!

Kerüld a pletykálkodást!

7.

Kerüld a panaszkodást!

8.

Mobilozz és internetezz kevesebbet!

9.

Költs magadra kevesebbet!

10.

Tévézz kevesebbet!

Látszólag csupa apró, hétköznapi dologról van szó.
Ha azonban próbára tesszük magunkat, kiválasztunk
közülük néhányat - akár hetente mást - és azokat
megpróbáljuk tudatos lemondással vagy tudatos
odafordulással megvalósítani, azt tapasztaljuk, hogy
még a számunkra legkisebb áldozatot követelő dolgokról
való lemondás is sokszor igen nehéz. Kísérletezzünk
bátran a felsorolt ötletekkel vagy egészítsük ki a listát
a sajátjainkkal. Ha pedig az életünkben amúgy is sok
lemondást és megpróbáltatást kívánó helyzet van, akkor
próbáljuk ezeket Krisztus szenvedéséhez mérni és neki
ajánlani. Önkéntes lemondásaink, vállalásaink, „apró
szenvedéseink” minden nap egy kicsit közelebb visznek
majd minket Krisztushoz és a húsvét misztériumának
megértéséhez.

Mivel a járvány most sok lemondást követel tőlünk
azt gondolhatnánk ez épp elég tehertétel, nem kell még
külön is sanyargatni magunkat, hiszen lassan amúgy is
egy teljes éve megvonások között élünk. Nem szabad
azonban megfelejtkeznünk arról, hogy máshogy hat ránk
a külső kényszer által szabott korlátozás és máshogy az,
amiről önként, tudatosan mondunk le, áldozatot és ily
módon közösséget is vállalva Jézussal, aki értünk még az
életétről is lemondott.
1.

6.

Dr. Györök Tibor
plébániai kormányzó

Fotó forrása: https://gyorihirek.hu/ma-kezdodik-a-nagybojt
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KIKIÁLTÓ
EGYESÜLETÜNK SIKERES, ÖRÖMET ADÓ PROGRAMJAI
A VISEGRÁDI SZÖVETSÉG KIEGÉSZÍTÉSE, A V4-EK MEGEMLÉKEZÉSHEZ

N

agyszerű emlékező sorok jelentek meg, a 30
évvel ezelőtt, itt Visegrádon aláírt államközi
szerződésről, melyet akkor, három állam: Csehszlovákia,
Lengyelország és Magyarország írt alá. Később,
Csehszlovákia két álammá vált, így ma már V4-ekről
beszélünk.

valamennyi ország delegációja megkapott. Utólag is,
nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a találkozó hangulatát,
szervezését, az összetartozás szükségét illetően.
A II. Kis-Visegrád Találkozóra – 2011 júniusában, – és
újra Visegrádon került sor. Az alkalom is adta, hogy a
helyszín megint Visegrád legyen, hiszen ebben az évben
ünnepeltük a szerződés aláírásának 20. évfordulóját.
Ennek megfelelően, egy közös, nagy koszorúzást
szerveztünk a Palotában elhelyezett emléktáblához. Ekkor
egyeztünk meg abban is, hogy a jövőben is szervezünk
hasonló jellegű rendezvényeket, minden második évben,
de más, más országban, felhasználva az eddig szerzett
tapasztalatokat. Sajnos erre, az azóta eltelt időben, nem
került sor. Egyébként, a találkozó programja mindenben
ismételte a két évvel korábbit. Illetve egy új program is
volt, és nagyon sikeres. Minden delegációnak valamilyen,
országukra jellemző speciális ételt, esetleg ételeket
kellett készíteni és ezzel a többi résztvevőt, valamint az
érdeklődő lakosokat, személyeket kellett megkínálnia.
A V4-ek országaiból érkezett létszám, most is hasonló
volt, a két évvel ezelőttihez.

Hogy az aláírásra városunkban került sor, annak
történelmi–szimbolikus jelentősége van, és büszkeség
tölthet el bennünket, a város lakosait ezért. Annak idején,
2004-ben, amikor egyesületünk megalakult, a nevünk
választásánál is befolyásolt bennünket ez a nagyszerű
esemény. Szervezetünk már akkor, a kezdetkor céljaiban
fogalmazta meg, a V4-ek országai közötti – civil, kulturális,
sport, szabadidős – konkrét együttműködés szükségét.
Valóságos, közös programokra mégis csak hosszabb
idő után került sor, amikor az alapító országok és mi is
megismertük a Visegrad Fund pályázati pénzalapot, és
ahogy a pályázati lehetőséget egyre szélesebb területre
igénybe lehetett venni.
Első V4-es közös rendezvényünket, nagy előkészületek,
személyes külföldi egyeztetések után, 2009. június
18-22. között sikerült itt, Visegrádon megrendezni.
Az I. Kis-Visegrád Találkozóra Lengyelországból,
Krakkóból, Csehországból Brünóból, Szlovákiából
Nagykérről,
Nagycétényból
és
Zoboraljáról,
Kolon-ból érkeztek résztvevők a szabadidős, sport,
kulturális napokra. Mi, visegrádiak is felkészültünk
erre, közösen a Sportegyesülettel, a kulturális
csoportokkal. Talán a Kulturális Gála-délután sikerült
a legjobban, hiszen erre a környező települések
csoportjait, közösségeit is meghívtuk, Szigetmonostor,
Pócsmegyer Tahitótfalu, Kisoroszi, Dunabogdány és
Leányfalu településekről. Így, a gálán szereplők száma
elérte a háromszáz főt, ez már önmaga biztosította a jó
hangulatot. A legnagyobb feladatot a rendezvény alapját
biztosító pénzalap megteremtése jelentette, amelyhez
a legnagyobb összeggel a Visegrad Fund járult hozzá,
de jelentős összeggel segített a Köztársasági elnök, és a
Külügyminisztérium is, de kaptunk külön segítséget a
helyi önkormányzattól is. A VSZ tagságának a rendezés
és a lebonyolítás, visszarendezés óriási feladatot, de
egyben óriási élményt is jelentett. Az eseményről a
körzeti televízió is folyamatosan tudósított, melyet aztán

A sikereken felbuzdulva egyesületünk 2012-ben, egy
újabb V4-es eseményt szervezett meg: a V4-ek amatőr
fotókiállítását. A kiállított fotókat, a négy ország amatőr
fotósai készítették, melyekből egy nemzetközi zsűri
válogatta ki a legjobb képeket.
Az így kiválogatott képek Krakkóban, Brnoban,
Bratiszlavában, majd Budapesten, egymás után,
kerültek kiállításra. Komoly logisztikával készítették elő,
bonyolították le, majd szállították át a következő helyre.
Visegrádon ugyanebből az anyagból rendeztünk mi is
fotókiállítást. A főszervező alapítvány Kassáról, a másod
fotópéldányokat rendelkezésünkre bocsátotta, így, saját
előkészítéssel, kulturális programmal, a Művelődési
Házban rendeztük meg a kiállítást. Örültünk, hogy a
megnyitón nagy volt az érdeklődés. A kiállítás több hétig
volt látogatható.
Most, amikor már a V4 országok együttműködése a
protokoláris szinten túllépett, és gyakorlati politikai
együttműködés is kialakult a résztvevő államok között,
még inkább szükséges lenne, Visegrádon, hasonló
események, programok szervezése. Ez akkor lenne
eredményes, ha ebbe városunk önkormányzata is nagy
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erő-bedobással venne részt, és akkor, ha a civil szervezetek
minél többen, együttesen szerveznék, készítenék elő
és bonyolítanák le az eseményt. Természetesen eddigi,
konkrét tapasztalatait egyesületünk is hozzáadná egy ilyen
együttműködés megszervezéséhez. Ilyen találkozókat
kétévente jól meg lehetne szervezni. Ráadásul a kultúra,
a szabadidő területén, találkozási alkalmanként,
egy-egy területet kiemelten is lehetne hangsúlyozni,
így hosszú távon is tartható lenne a változatosság.
Ez a lehetőség városunk közösségeit is sokkal közelebb
hozná egymáshoz, hiszen Visegrád érdekei felülírnák, de
nem is zavarnák lakosságunk politikai nézeteit.
A Visegrádi Szövetség
elnökségének egyetértésével:
Kiss Károly elnök

Kis-Visegrád Találkozó

Napi kanyar

Fotó: Gábor Gyula
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ÖKO-AGORA
ERDŐISMERET - 2..RÉSZ
a törvénybe juttatni a természetjárói szempontokat,
érdekeket.

AZ ERDŐTÖRVÉNY
Habár túráinkon ritkán botlik bakancsunk
jogszabályokba, ildomos tudnunk, létezik erdőtörvény!
A paragrafusokról nem, de magáról a törvényről,
történetéről érdemes tudnunk.

A rendszerváltás után megváltozott társadalmi és
gazdasági követelmények miatt az 1996-os erdőtörvény
bevezette a körzeti (148 körzetre) erdőtervezést,
amit a 2009-es erdőtörvény tett tulajdonviszonyoktól
függetlenné.

A gazdálkodáson kívül az erdő a legkülönfélébb
általános társadalmi igényeket (pl. vízmegtartás,
levegőtisztaság, biológiai sokféleség védelme) és a
mindennapos erdőhasználatokat (turizmus, közjólét)
szolgálja. Az erdőtörvény ezekről, magáról az erdőről, az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról rendelkezik.

A 2009-es törvényt 2016-ban úgy módosították, hogy az
összehangolta 22 állami erdészet szempontjait az állami
erdőterületek kezelésére. (A módosítás lényege az volt,
hogy a vagyonkezelési szerződésekben megszüntette az
évtizedeken át tartó függő, ideiglenes jogi helyzetet.)

Megelőzve az erdőtörvényt, elsőre Mária Terézia
szabályozta hazánkban az erdei haszonvételt. Az
erdőrendtartás „anyai kegyes gondviselésünk és
szorgalmatosságunkból” a „Kedves Magyar-országunkra”
vonatkozóan 1770-ben lépett hatályba. A „rendelés” a
fáknak és erdőknek neveléséről és megtartásáról szólt.

Az erdőtörvény módosítása újólag 2017-ben került az
országgyűlés elé vitára. Azon kívül, hogy lényegében
a törvénymódosítás központjába a fenntartható
erdőgazdálkodás tartalmi kereteinek kikövezése
állt, még egy tartalmi törekvése megemlítendő!
A természetvédelmi szempontok két évtizeden keresztül
kizárólagosságot élveztek. Változás, a jövőben néhány
kiemelt jelentőségű esetben más közérdekű szempontok
(pl. árvízvédelem, honvédelem) fölülírhatják a
természetvédelem prioritását. Továbbá, a közérdekű
gazdálkodás is, az ésszerűség keretein belül igazodhatnak
a természetvédelemhez.

Először 1879-ben jelent meg a korszerű, európai
színvonalú polgári erdőtörvény. Megjegyzendő, az első
erdőtörvény rögzítette, hogy hatálybalépését követő tíz
éven belül az állami erdők területén kizárólag szakképzett
erdészek dolgozhatnak. A törvény egyrészt az állandóan
változó körülmények miatt időről-időre felülvizsgálatra
és módosításra szorul, ami számos esetben megtörtént.
Másrészt újólag és újólag az erdő szociális, közjóléti
feladata a törvényben igényli a megerősítést. ”Az erdőnek
nem ugyan anyagi hasznára nézve, de testi, lelki jólétünkre
gyakorolt /…/ társadalmi hatására nézve köztulajdon”,
írták 1898-ban az Erdészeti Lapokban. A továbbiakban
kiemelünk törvénymódosításokból egy pár állomást.

A GAZDASÁGI JELLEGŰ ERDŐTERÜLETEK
Az erdőknek hármas rendeltetési célja van, amit 1972ben a Buenos Aires-i Erdészeti Világkongresszuson
magyar kezdeményezésre határoztak meg:

Már az 1879-es és az 1935-ös erdőtörvények is az
erdők köztulajdonná válásával, akkor még a véderdők
fogalmának bevezetésével, illetve fenntartásával
igyekeztek szolgálni a jóléti erdőt. Az 1935-ben megjelent
erdőkről szóló törvény, egyben természetvédelmi törvény
is lett.

-

a gazdálkodási célok,

-

a védelmi szempontok,

-

és a szociális, közjóléti szerep.

Kezdjük a gazdasági rendeltetéssel! Magyarország
erdőterülete közel 2 millió hektár, az ország területének
erdősültsége 21%, tehát az ország több mint ötödét
erdők borítják, amelynek 56%-a állami tulajdon.
Megjegyzendő, hogy a tervek szerint 27%-ra tervezik
növelni az erdőségünket!

Az 1961-es törvény a véderdő kategóriát szintén
megújította, elismerve, hogy az erdő nem csak fát és
egyéb anyagi javakat ad, hanem nem anyagi jellegű, azaz
immateriális rendeltetése is van.

A védő- és szociális célú erdő mellett hazai faállományok
80 százaléka gazdasági célokat szolgál. A kitermelt fa
65%-ából tűzifát vagy aprítékot készítenek.

Maradva a saját házunk táján, megemlítendő, hogy 1987
után Peták István lett egy időre a Magyar Természetjáró
Szövetség (MTSZ) elnöke. Az elnök urat élénken
foglalkoztatta az erdőtörvény, fáradozásaival igyekezett

Szempont, a faanyag igény hosszú távú kielégítése
ellenére se csökkenjen az ország erdőterülete, az
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erdők állapota ne romoljon, a természeti értékek
fennmaradjanak. Ezt a célt az erdészek nyelvére fordítva
fenntartható erdőgazdálkodásnak nevezzük. A célt az
úgynevezett körzeti erdőterv szolgálja. De a körzeti
erdőterv alapján nem csak gazdálkodni kell, a tervezés
vonatkozik a védelmi és a közjóléti erdőkre egyaránt.
A fakitermelés és az erdőtelepítés egy folyamatos
és hosszú távú erdészeti feladatkör. Lényegében egy
véget nem érő munkafolyamat. Az erdőgazdálkodásról
annyit érdemes megjegyeznünk, hogy az erdészeteknek
a tervezéshez két jelentős adatot tudniuk kell az
erdőterületükről. Az erdőgazdálkodás szempontjából
nagyon fontos a faállomány mennyiségének ismerete, a
hektáronkénti élőfa-készlet (m3/ha), és az, hogy az erdő
fáinak összessége mennyit nőtt egy év alatt (m3/ha/év).
A felmérési és becslési módszerek ismertetését – még
a hagyományosakat sem-, nem engedi meg keretünk,
de érdekességként megemlítünk egy új módszert.
Ez a repülőgépről történő digitális erdőtérképezés.
A szenzoros és hiperspektrális méréssel másodpercenként
félmillió lézersugárral pásztázzák, és centiméteres
pontossággal tapogatják le az erdőt. Hetven féle adathoz
juttat ez az eljárás, többek közt képet kapunk vele a fák
mennyiségéről, az erdő fáinak fajtáiról, egy fa esetében
annak alakjáról, törzsátmérőjéről, magasságáról, netán
betegségéről, stb. A digitális erdőtérképezéssel naponta
akár egy megyényi terület mérhető föl.

A gazdálkodás egyike a lékvágás. A lékvágás már a
folyamatos erdőborítást szolgálja, az idősebb erdőkben
gyakran kisebb foltokat vágnak. Erdész szakmailag ezek
az úgynevezett lékvágások, amikor az idős fák csak kis
területről tűnnek el. A lékvágásnál néhány fa kivágásával
fél vagy egy fahossznyi átmérőjű területet (léket)
alakítanak ki. A lékeket az úgynevezett és kiválasztott
javafák szomszédságában helyezik el. A javafák így nagy
koronát fejlesztenek, ami által nagy magtermést hoznak,
a további erdősítés szolgálatában. De, helyenként a
terepviszonyok is a lékvágásra adnak lehetőséget!
Az erdészeti szaknyelvben az erdőket különböző
erdőalakokkal
jellemzik.
Ennek
alapján
megkülönböztetnek egykorú, homogén szerkezetű
vágásos erdőt, és vegyes-korú, változatos szerkezetű
örökerdőt. Az utóbbiban többféle fajú és korú fa él együtt,
hiszen az örökerdő gazdálkodás alapelve tiltja a tar- és
végvágást. Ennek köszönhetően hatékonyan megőrizhető
az erdők biológiai sokfélesége, miközben az ilyen erdők
ellenállóbbak a klímaváltozás káros hatásaival szemben
is. Hazánkban ezeket az erdőket korábban szálalóerdő
kifejezéssel jelölték, azonban ma már a nemzetközileg

Tehát, a faanyag kitermelése gazdasági érdek, az milyen
módokban történhet?
A fakitermelés egy lejáróban lévő módja a tarvágás, amit
az örökerdő gazdálkodás szorít ki egyre inkább. Szokás
volt a tarra vágott területen egy jól fejlett, szép, egészséges
fa meghagyása. Egyik formája a magas tuskóval történő
tarra vágás volt, majd a tuskósarjak levágásával nevelték
az új erdőt.
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elfogadott elnevezést átvéve, a magyarul is igen kifejező és
szépen hangzó örökerdő kifejezést használják. A szálaló
és az örökerdő elnevezéseket harmadsorban szokás lett
természet közeli erdőgazdálkodásnak is titulálni.

A kivágott faállományt pótolni kell! Az erdősítés során
az erdészek 1 hektárnyi területen általában 10 000
facsemetét ültetnek, ami azt jelenti, hogy egy csemetére
1 m2 „növő-tér” jut, ahol az első pár évben fejlődhet.
Majd a gyérítés egy növedékfokozó munkálat, azért
szükséges, hogy a véghasználatra, vagyis a kivágásra
jelölt fák teret kapjanak a növekedésre, és a hízásra.
Ezt követően termelődhet a faanyag, mégpedig hazánk
erdeiben másodpercenként 0,41 m3, ami egy 74,4 cm élő
kockának felel meg.

Az örökerdő fogalom gyökerei Alfred Möller német
erdészeti kutatóhoz (1860-1922) köthetők. Ennek fő
célkitűzése az erdő tarvágás (végvágás) nélküli kezelése
a talaj védelmének érdekében; hogy az erdőborítás a
terület minden részén, állandóan fennmaradhasson.
Az ilyen erdőgazdálkodás jellemzői: az erdőborítás
folyamatossága,
az
állományklíma
folyamatos
fenntartása, a horizontális és vertikális erdőszerkezet
változatossága, az őshonos fafajok előnyben részesítése,
a vegyes-korúság, az elegyesség, a válogató (szálankénti)
erdőművelés, az öreg és holtfák védelme, a kíméletes
fakitermelési módszerek alkalmazása és az ökológiai
szempontokat is figyelembe vevő gazdálkodás.
Az örökerdő faji, szerkezeti és genetikai szempontból is
különösen változatos.

A VÉDELMI SZEREPŰ ERDŐ
Mindenekelőtt különbséget kell tennünk a védett
és a védelmi célú erdők között! Hazánkban az erdők
42,5 %-a, 80 000 hektár védett. A biodiverzitás, azaz
a biológiai sokféleség fenntartása végett ezen erdők
részben a NATURA 2000 hálózatba soroltak, 21 %-a
pedig természetes vagy természet közeli állomány. Az
arányok az erdőtörvény értelmében nem csökkenhetnek!
A hazai faállományok 16 százalékát védelmi célúként
tartjuk nyilván és négy fő kategóriába sorolhatók:

Mellékesen megjegyzendő, hogy a vörös mókusok
szaporulatának is kedvez, illetve gyarapodásukat
köszönhetik az örök-erdőnek is.

A településvédelmi erdőkhöz a zöldövezeti erdők egy
része tartozik.
A talajvédelmi feladat egyaránt jellemző a hegyés dombvidéken, továbbá a volt futóhomokon álló
erdőtelepítésekre. A vízgazdálkodási berendezések, gátak
környéke és egyéb műtárgyak védelme esetében az erdők
az elhabolás, jégtörés, netán egyéb víz által szállított
anyagok káros hatása elleni védelmet szolgálják.

A véghasználatok után meghagyott idősebb,
esetenként odvas hagyásfák vagy egybefüggő hagyásfa
csoportok célja az állatvilág (madarak, denevérek, stb.)
életfeltételeinek támogatása, úgy mint az otthagyott fekvő
holtfáknak (rovarok, gombák és egyebek élőhelyei) is.

Az 1970-es évektől kihangsúlyozott feladattá vált az
erdők természetvédelmi szerepe. Kiemelt fontosságot
tulajdonítottak a kis területekkel, gyakran csak néhány
erdőrészlettel képviselt erdőterületeknek is, amelyeknek
nem volt gazdasági jelentőségük. Ezekben a túlzott
természetvédelmi szempont nem okozott gazdasági kárt.
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szálláshelyet, 25 látogatóközpontot és 36 erdei
iskolát tartanak fenn, illetve kezelnek. A kilátókról
megjegyzendő, hogy a Föld gömb alakja miatt tiszta
időben 70 km-re lehetne ellátni. Az ennél távolabbi és
a látóhatár fölé magasodó hegyek miatt 120-140 km-re
is elláthatunk! Az állami erdészetek által működtetett
közjóléti létesítmények éves látogatottsága meghaladja
a 3 300 000 vendéget. Helyenként erdei parkolókat
alakítottak ki, illetve olyan autósmegállókat ahonnan
a panorámát, esetleg különleges fákat lehet szemlélni.
A tájékoztató táblák, térképek szintén a közjóléti erdők
tartozékai, de előfordulnak a másik két célú (gazdasági és
védelmi) erdeinkben is.

A KÖZJÓLÉTI ERDŐ
A hazai faállományok 4 százalékát szociális, üdülési
célzatúként tartják számon.
A szociális, üdülési, a nyilvántartásokban gyakran
közjóléti erdőket elsőre, a településektől való távolságuktól
függő csoportokba sorolták. Így, például a sétaerdők
közvetlenül a városokhoz kapcsolódnak, míg az üdülőilletve kirándulóerdőket kedvelt turistacélpontok,
netalán fürdőhelyek, üdülőtelepek környékén alakultak
ki. A későbbiekben viszont változtak a közjóléti
erdővel támasztott követelmények, hiszen az erdészetek
azon fáradoznak, hogy bakancsos természetjáróként
bejárhassuk egész Magyarországot. Gondoljunk az
erdészek által is támogatott Kék Kör megvalósulására!

a sorozat folytatódik

A közjóléti célú erdőket el kellett látni úgynevezett
közjóléti berendezésekkel, például turistautakkal,
esőbeállókkal, kilátókkal, szemétgyűjtőkkel, tűzrakó
helyekkel. Az állami erdészetek 81 kilátót, 159

Jancsó Ottó
a Magyar Természetjáró Szövetség
Aranyjelvényes Túravezetők Klubjának elnöke

Mátrix

Fotó: Gábor Gyula
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NŐNAP ALKALMÁBÓL
Ez a nap legyen hát a tisztelet és köszönet napja, hiszen
a hölgyek életünk meghatározó részei, legyen az család,
munkahely vagy közösség. A nők szerepe és helyzete
az évszázadokon keresztül jelentős változásokon ment
keresztül, de van, ami állandó: a nőknek köszönhetjük a
létezésünket, és tőlük kapjuk életünk legszebb ajándékait,
a gyermekeinket is.

„Két okból szoktuk bámulni a csillagot, mert ragyog, és
mert kifürkészhetetlen. Közvetlen közelünkben azonban
van egy sokkal elbűvölőbb és sokkal mélységesebb titok: a
nő.”
Victor Hugo francia romantikus költő, regény- és
drámaíró szavai csak megerősíthetik bennünk a nők
iránt érzett csodálat és tisztelet érzését.

Nőnap alkalmából köszöntöm városunk valamennyi
hölgy lakóját, és kívánom, hogy életük szeretetben,
boldogságban és jó egészségben teljen!

Minden ünnepnek megvan a maga üzenete. Március
8-án, nőnapon, az év többi napjához képest egy kicsit
még jobban halmozzuk el szeretettel, figyelemmel és
gondoskodással a hölgyeket. Az idők kezdete óta a
férfiak feladata, hogy védelmezzék és szeressék a nőket.
A hölgyekkel való bánásmód és feléjük tanúsított tisztelet
a mai napig az illemtudó férfi fokmérője.

Eöry Dénes
polgármester

Kéri János: Nőnapi köszöntő

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.
Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.
Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.
Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.
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OLVASS, HOGY LÁSS!
JELET HAGYNI – ÚJ VISEGRÁDI SÉTAKÖNYV

Ö

römhírrel kezdődött számunkra az újév: Január
elején értesültünk, hogy megjelent a már régóta
készülő Jelet hagyni, Visegrádi séták képek, szobrok,
emlékek nyomában című könyv a Soproni Sándor
Egyesület kiadásában. A Visegrádi Hírek februári
számában már meg is jelent a közlemény, hol kapható,
valamint a kötet bevezető gondolatait is olvashatták
Gróf Péter tollából. Engedjék meg, hogy könyvajánló
sorozatunkban most kicsit részletesebben is bemutassam
Önöknek e kiadványt.

felfelé, a Temető mellett elhaladva az Apátkúti völgyben
a Kaán-forrásig. Ezen az úton megismerhetjük az elhunyt
erdészek emlékfáját a Parkerdő székházának kertjében,
majd a valamikori erdei kisvasút emléktábláját elhagyva
a Telgárthy réten át a Bertényi Miklós Füvészkertbe,
végül a Kaán-forráshoz érünk. A hatodik séta a
Kálvárián át a Fellegvárba és a Mogyoró-hegyre vezet
a Zsitvay-kilátóhoz, majd visszafelé a Silvanus-oltárkő
megtekintésével a Panoráma út emléktáblájáig. Végül
utolsó ajánlott túránk Szentgyörgypusztáról az Áprilyvölgyben fel a Mogyoró-hegyre, az Erdészek Barátság
Parkján át a Mátyás-forrás érintésével a Sibrik-dombra
visz.

Egy igazi hiánypótló sétakönyvet vehetünk kezünkbe,
ami az ismert vagy még felfedezésre váró helyi
emléktáblák, szobrok, képek, a különböző köztéri és
erdei műemlékek vagy történelmi relikviák között
vezet minket ismertetve történetüket és jelentőségüket.
A többezer éves római feliratoktól a kiemelkedő művészek
köztéri alkotásain át az egyszerű emléktáblákig rendkívül
sokszínű kulturális értékekkel találkozhatunk Visegrádot
járva. Mindezeket összegyűjtve ez a kis könyv valódi
értéktár, jelenkori kulturális leltára kőbe vésett és fából
faragott emlékeinknek.

Rengeteg emlék került bemutatásra, felsorolni is
lehetetlen lenne mind. Persze a könyv így sem lehet teljes,
egy majdani újabb kiadás további elemekkel gazdagodhat,
melyek ebből a kiadásból még kimaradtak – ilyenek
többek között Kalász István emléktáblája a templom
előterében és a Sekrestye mellett, vagy akár a Borjúfőn
található kőbe vésett Wass Albert idézet, a Stefániahíd és még számos erdei emlékhely. Az idelátogató
turisták számára pedig egy térképmelléklet teheti majd
könnyebben követhetővé az ajánlott útvonalakat.

Hét különböző sétát kínál keresztül-kasul a városon és
környékén minden irányba. Az első út Gizellatelepről
indul, a kórház kertjében található Mészáros Dezső
által készített díszkúttól a római őrtornyokon át a
Kőbányai fogadalmi keresztig. A második a Katolikus
Templomtól a Rév utcán át, majd tovább a Duna-parton
a nagymarosi révtől az 1820-as útépítést megörökítő
tábláig tart. Bemutatja a templom és a Rév utca
emléktábláit, a Duna-parti szobrokat és kopjafákat, a
Mária kápolna feliratait, valamint az árvízi emlékeket
és végül a Királyi Palota szobrait. A harmadik séta
ugyancsak a Plébániatemplomtól indul a Fő utcán
végig a Mátyás-szobor felé, majd a Salamon-tornyon
át a Görgey-bércre. Érinti például Árpád-házi Szent
Margit szobrát, a História-táblákat és a Salamon-torony
emléktábláit, majd a Görgey-emlékeket. A negyedik
a Nagy Lajos utcai Áprily-szobortól vezet a Széchenyi
utcán át a 48-as emlékműhöz, majd vissza a Fő utcán a
Szentháromság szobortól a Hegedűs Géza emléktábláig
ismertetve a műemlékeket. Egy újabb kirándulást
tehetünk a Templomtól indulva a Mátyás király utcán

Végül essék szó a kiadvány készítőiről is. A szövegét
Gróf Péter írta, szerkesztését Mikesy Tamás végezte, az
egészen kiváló grafikai tervezés pedig Mohácsi-Nagy
Ildikó kezét dicséri. Lektorálta Gróh Dániel, korrektora
Molnár Erzsébet volt. A fotókat Mudrák Attila, Gróf
Péter, Gróh Dániel és Molnár Erzsébet készítették.
Meg kell említenünk a kiadás mecénásait is: Visegrád
Város Önkormányzata, Visegrád Sport- és Kulturális
Létesítményeiért Közalapítvány, Szent György Lovagrend,
Honti József valamint Kováts Ildikó támogatása nélkül ez
a könyv nem valósulhatott volna meg.
Jó szívvel ajánlom városunk újrafelfedezésére bárkinek,
hisz bizonyára mindenki számára tartogat majd valami
újdonságot – örömteli sétákat kívánok hát mindenkinek!

Dobri Imre
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OLVASÓINK KÜLDTÉK
HÁROM, SZÁMOMRA FELEJTHETETLEN MÁRCIUS 15.
1. A naptár 1942 -t mutatott, 5 éves voltam. Édesapám
különösen ügyelt arra, hogy gyerekeit már fiatal
korukban hazaszeretetre és nemzeti ünnepeink méltó
megemlékezésére tanítsa. Így történt, hogy 1942 -ben
nemcsak bátyámat, hanem engem is magával vitt a
Szabadság
téren tartott március 15 -i ünnepségre.
Nekem ez voltaz első nemzeti ünnepem! Rövidnadrágos
ünnepi ruhámban kissé fáztam ugyan, de az ünnepség
végén felhangzó himnusz valamelyest felmelegített.

egy bombatámadás következtében a ház óvóhelyén,
lakótársaival együtt szörnyethalt.
3. Az itt leírt március 15. az előzőt 30 évvel követte.
Családunknak két személyét érintette -sajnos csalódást
okozva -5 éves Béla fiamat és engem. Az ünnepnap
délelőttjén felkerestük az Erzsébet hídnál álló Petőfi
-szobrot. Fiam a Kossuth-címeres papírzászlóját
boldogan lengette és izgatottan készült arra, hogy
zászlóját a szobornál elhelyezze.

2. 1943. március 15.
Bár valamilyen oknál fogva én nem lehettem ott. Talán
azért, mert apám katona volt, vagy talán beteg lehettem.
A mellékelt fotó a Petőfi-szobor helyett az Eskü téren
(Március 15. tér) készült. Bátyám ekkor emlékezhetett

Sajnos nem sikerült, kudarcot szenvedtünk, ugyanis a
szobornál strázsáló rendőrök közül egyik sem engedte
meg, hogy a kis " trikolórt " a virágágyásba szúrjuk. Ez nem
szerepelt az ünnepség hivatalos protokolljában, tehát tilos!
A szobornál és környezetében mások is ügyeltek a rendre:
párosan sétálgató, civilruhás nyomozók. Nem lehetett
nem felismerni őket. Kedveszegetten tértünk haza.
Utcánk végén, a Kossuth térnél még mindig ott volt - a
reggel is látott, leponyvázott teherautó a maga fegyveres
munkásőreivel. Vajon mire várhattak? Talán arra, hogy
az ünnepnap véget érjen.
Budapest, 2021.február 15.

meg utoljára az 1848-as szabadságharc kezdetéről,
ugyanis 3 hónappal később, egy visegrádi közlekedési
baleset következtében életét vesztette. Augusztusban lett
volna 10 éves! És milyen kegyetlen tud lenni a sors: a
fényképen mellette álló osztálytársa 1944 decemberében,

Tisztelettel:
Scheili Béla
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VISEGRÁDI ÍZEK
SZÉKELYKÁPOSZTA – IFJ. HOLLES PÉTER RECEPTJE
HOZZÁVALÓK:
•

füstölt szalonna, sonka, kolbász

•

sertés lapocka

•

vöröshagyma, babérlevél, majoranna, köménymag,
fokhagyma, pirospaprika, só, kapor

•

savanyú káposzta

•

gersli

A szalonnát zsírban kisütjük, az apróra vágott
vöröshagymát aranysárgára pirítjuk. Babérlevél,
köménymag, majoranna, fokhagyma és pirospaprika
kerül a hagymára. Pici vízzel összerottyantjuk, rátesszük
a kockára vágott sertés lapockát és az apró kockára vágott
füstölt nyers sonkát. Picit főzzük, majd beletesszük a
savanyú káposztát és a gerslit. Puhára főzzük a húst,
addigra a káposzta és a gersli is elkészül. A végén
beletesszük az apró kockákra vágott füstölt kolbászt, és
igény szerint csípős paprikát. Pici tejfölös habarással
sűríthetjük. ízlés szerint pici kaprot is tehetünk bele.
Lejegyezte: Kangas Kinga

Tejföllel, friss zölddel tálaljuk

Fotó: 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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2021. MÁRCIUS
RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS
VISEGRÁDON ÉS KÖRNYÉKÉN!
.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

8É\I½\HŅVÅUU\GTGNÅU
,05-QPUVTWMV
«S¾OHWJ«S«V]HW

Garázs kiadó Visegrádon!

8É\I½\HŅVÅUU\GTGNÅUVMCTDCPVCTV½UVXCNCOKPV
VGNLGU MÒTŅ HGNÖLÉV½UV ÅU MKXKVGNG\ÅUV X½NNCNWPM

06-30/3060-516

,ÏP½U2ÅVGT

 

" KPHQ"LPUMQPUVTWMVJW

LPUMQPUVTWMVJW
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Fotó: Lénárd Máté

