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"Trianon árnyékában élve feledjünk el 
minden személyi sérelmet, pártoskodást 
és nyújtsunk testvérkezet mindenkinek, 
aki szívében és szándékában magyar 
még, még akkor is, ha nézeteink sok 
mindenben nem egyeznek."

            Wass Albert
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„Ami az egyiknek szabadság, az a másiknak rabságot 
jelent. Ami az egyiknek élet, a másiknak halál” – írja 
naplóbejegyzésében Tarczay Gizella, a kor egyik krónikása.

Százegy esztendeje emlékezünk, és nem térünk 
magunkhoz: 1920. június 4-én az első világháború 
győztes hatalmai egy olyan szégyenletes „békeszerződést” 
voltak képesek Magyarország delegációja elé tenni, amit 
vélhetően saját maguk sem írtak volna alá, ha a történelem 
fi ntora okán a szereplők felcserélődnek. Boldog békeidők 
– mondták a világháború előtti időkre, évtizedekre. 
A boldogság talán tetten érhető volt akkor, ám a 
békeidőnek híre hamva sem volt: Európa ez idő tájt már 
kifordult magából, miként napjainkban is. Wass Albert 
írja: „mély meghatottsággal és fájdalmas aggodalommal” 
emlékezhetünk erre a nemzeti sorstragédiára.

Egy évszázad meg egy év történelmi léptékkel mérve 
nem nagy idő. Lelkiekben viszont nem csekély „adag”, ha a 
trianoni diktátum okozta kifosztottságról, lelkek és javak 
elvesztéséről elmélkedünk. Kell-e megmagyaráznunk, 
ha mind a mai napig eleven a seb, amit elődeink testébe 
mart a huszadik század kezdete. Kezdete, majd a barna, 
később a vörösterror időszaka.

Felejteni nem szabad! Emlékeznünk kell a földrajzi 
értelemben torzóként megmaradt országunkból a 
történelmi Magyarország virágzására, a szétszakított 
családok traumájára. Emlékezünk, de közben nem 
feledjük, hogy a nemzet egy és oszthatatlan, még akkor 

is, ha ezt korunk szabad „gondolkodói” tagadják, s 
próbálják belénk oltani. Nem fog sikerülni!  A helyzet 
nem egyszerű, s jottányit sem könnyebb, mint évszázada. 
A nemzeti öntudat, a hazaszeretet, az anyanyelv tisztelete 
jól körülhatárolható körökben a nacionalista jelzőt 
mondatja velük.

„Emlékezni pedig úgy a leghatásosabb, ha közben új jövőt 
épít az ember. A honosítással megkezdett, határokon átívelő 
nemzetegyesítés, a kettős állampolgárság intézménye, a 
szavazati jog visszaadása minden magyarnak határozott 
lépés e jövő irányába” – írja Gajdics Ottó publicista, 
főszerkesztő.

Látnunk kell, hogy Trianon mérhetetlen 
igazságtalansága semmilyen vonatkozásban nem ad 
választ a „szabad világ” által preferált multikultira. Nem, 
mert Európa jövője nem a globalizmus tévútja, sokkal 
inkább az egyes nemzetek gazdasági és társadalmi 
erejében megnyilvánuló mérföldkövek sokasága. Az a 
nemzet, amelyik hisz saját erejében, szemben egy magát 
birodalomnak gondoló „erő” vezényszavaival, az marad 
életképes. Magyarország nagy lehetőségek kapujában 
áll, s ez természetesen komoly felelősséget ró ránk 
mindenekelőtt gyermekeink, unokáink jövője okán. 
Hinni kell a nemzet erejében!

Eöry Dénes
polgármester

HINNI KELL A NEMZET EREJÉBEN

Trianon után Forrás: m.baznyesz-miskolc.hu
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Minden év júniusának első vasárnapja pedagógusnap. 
A pedagógusok tanítanak, oktatnak és nélkülözhetetlen 
szerepet töltenek be a gyermekek nevelésében. Óvodás 
kortól a gyerekek idejük nagy részét az oktatási 
intézményekben töltik, és oly természetes, hogy nap, 
mint nap a pedagógusra bízzuk legféltettebb kincsünket: 
a gyermeket.  Ezért is különösen fontos, hogy 
emlékeztessük magunkat a pedagógus hivatást választók 
munkájának fontosságára. Köszönetet mondjunk, 
amiért fáradhatatlanul minden nap azon dolgoznak, 
hogy szerető gondoskodásuk, törődésük mellett átadják 
tudásukat a következő generációnak. 

Az idei évben a járványügyi helyzet ismét átírta a 
hagyományos óvodai és iskolai mindennapokat, és a 
nevelő-oktató munka hosszú heteken át a digitális térben 
zajlott, a személyes találkozások hiányoztak. Bízom 
benne, hogy az új tanévben a digitális munkarendre már 
nem lesz szükség és gyermekeink oktatása az új épületben, 

méltó körülmények között, új lendülettel folytatódhat, és 
az építkezés okozta nehézségek is feledésbe merülnek. 

Az óvoda területén történő fejlesztések új feladatok 
elé állítják az intézmény dolgozóit, de számukra sincs 
lehetetlen. Mindkét intézményben kiváló, magas 
színvonalú pedagógiai munka folyik, ezért is szükséges 
elvégezni az infrastrukturális fejlesztéseket, hogy a 
gyermekeink végre a mai kornak megfelelő, méltó 
és motiváló környezetben tölthessék napjaikat és 
bővíthessék tudásukat.

Pedagógus nap alkalmából tisztelettel köszöntöm 
városunk pedagógusait, és minden olyan munkatársat, 
aki az oktató-, nevelő munkában feladatot lát el. 
Köszönöm értékes, lelkiismeretes munkájukat és további 
sok sikert, örömöt és elismerést, valamint jó egészséget 
kívánok Önöknek.

Eöry Dénes
polgármester

PEDAGÓGUS NAP

Vörösmarty Mihály: Drága tanítóm!…

(részlet)

Drága Tanítóm! Mit nyújtsak végtére jutalmul,
Hogy megháláljam teljesen amit adtál.

Nincsen hatalmam alatt méltán lefi zetni adómat,
Vedd Te csak, amit adok, szívem adózva fi zet.

Engedd hálámnak buzgón kirebegni Nevedhez
Intézett szavait, s titkos hevére tekints.

Orgona Fotó: Szilvácska
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A katasztrófavédelmi törvény rendelkezése a koronavírus-
járvány miatti veszélyhelyzet 2020. november 3-ai 
kihirdetésével (478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet) az 
önkormányzatok esetében a képviselő-testületek hatáskörét 
a polgármesterek kezébe adta. Vagyis minden döntést, 
amit eddig a testület, valamint a bizottságok hoztak meg, 
azt a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester hozza meg. 
(Kivételt képez az intézmények átszervezése, megszüntetése, 
azok ellátási, szolgáltatási körzeteinek megváltoztatása.) 
Visegrádon a határozatok meghozatala előtt a polgármester 
és a jegyző egyeztetést tart a Képviselő-testület tagjaival, 
akik megkapják az adott témával kapcsolatos információkat, 
javaslataik, észrevételeik fi gyelembevételével születnek a 
döntések. Az elmúlt időszakban hozott határozatokról az 
alábbiakban tájékoztatunk:

1. A beérkezett árajánlatok alapján Visegrád Város új 
honlapjának üzemeltetésére Szentei Gábor egyéni vállalkozó 
kapott megbízást.

2.  Ahogyan az mindenki előtt ismert, 2020-ban elkészült a 
Rév utcából nyíló Scheili köz. Ezzel párhuzamosan a Kovács 
Kert Étterem tulajdonosa felújította a vendéglátó egység 
új közterület felé néző homlokzatát, aminek költségeihez 
az önkormányzat – a tulajdonossal kötött megállapodás 
értelmében – 1/3 részben hozzájárult.

3. A DMRV Zrt-vel történő gazdasági megállapodás 
megkötéséről született döntés a Csukavölgy utca 
csatornázásával kapcsolatban a szennyvízelvezetés – mint 
közüzemi szolgáltatás – feltételeinek biztosítására.

4. A MAKONA Építész Tervező és Vállalkozó Kft . kapott 
megbízást a Népi Építészeti Program keretén belül a Lang-
ház kiviteli terveinek elkészítésére.

5. Tulajdonosi megkeresést követően az önkormányzat 
lemondott az elővásárlási jogáról a 2025 Visegrád, Lepence 
völgy Harkály utca 10. szám alatt található belterületi 
ingatlan vonatkozásában.

6. A lefolytatott lakásbérleti pályázat eredményeként, 
a Népjóléti Bizottság véleménye és javaslata alapján, a 
Visegrád, Sziget utca 15. / 6. számú önkormányzati lakás 
nyertes pályázója Székely Mátyás Ferenc lett, akivel a 
pályázati kiírásban szereplő 5 év határozott időtartamra 
kötött szerződést a polgármester.

7. Ugyancsak a Sziget utcai bérlakásokhoz kapcsolódó 
döntés, hogy az 1. számú lakás bérleti jogviszonyát a bérlő 
kérelmére, a veszélyhelyzet lejártát követő második hónap 
végéig meghosszabbította az önkormányzat.

8. A városvezetés úgy határozott, hogy pályázatot nyújt 
be az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér” című 
alcélra a Magyar Falu Program keretén belül, illetve ezen 
túlmenően „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények 
építésére és felújítására”.

9.  500.000 forint önkormányzati támogatásban részesült a 
Visegrád Települési Polgárőr Egyesület.

10. Az elmúlt hetekben több fórumon is beszámoltunk 
arról, hogy úgynevezett Hop On – Hop Off  rendszerű 
buszjáratok indulnak Visegrádon. Ezek működéséhez 
az önkormányzat járatengedélye is szükséges, amivel 
kapcsolatban a polgármester megállapodást írt alá az 
üzemeltetővel. A menetrendszerinti személyszállítási 
szolgáltatással kapcsolatos szerződés 2 hónapos próbaidővel 
került megkötésre. Az üzemeltető az állandó visegrádi 
lakosok részére 50%-os kedvezményt biztosít a menetjegy 
árából, illetve évente egy alkalommal a 65 év feletti és 14 
év alatti visegrádi lakosok ingyenesen utazhatnak egy két 
héttel előre leegyeztetett időpontban.

VÁROSHÁZI MOZAIK

AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN HOZOTT POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK

Fotó: SzilvácskaElőttem a múlt (részlet)
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MEGKEZDŐDÖTT JÁTSZÓTEREINK FELÚJÍTÁSA

Ahogyan arra korábban ígéretet tettünk, városunk 
vezetése a költségvetés elfogadását követően – a lakossági 
igényekkel összhangban – nekilátott megszervezni Visegrád 
játszótereinek felújítását. A feladattal megbízott SZAMEI 
Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft . három 
helyszínen (Sportcentrum, Fő utca – Rákóczi utca sarkán 
található „Polgár játszótér”, Mátyás Király Művelődési Ház 
kertje) mérte fel és vizsgálta meg a játszótéri eszközöket, 
továbbá elvégezte a szabványossági felülvizsgálatot. A 
kiállított szakvélemény alapján a Városgazdálkodási Csoport 
munkatársai végrehajtották a szükséges javításokat és új 

eszközök (esésvédő, ütéscsillapító gumilapok; hintaállvány, 
hinta ülőke) beszerzésére, cseréjére is sor került a „Polgár 
játszótér” vonatkozásában. Külön köszönet illeti Schüszterl 
Károly alpolgármester urat, aki nem csak munkájával, de 
tiszteletdíj felajánlással, anyagilag is segítette a kivitelezés 
megvalósulását.

Ezzel párhuzamosan Bártfai István a Visegrádi 
Sportcentrum üzemeltetőjének vezetésével, a felülvizsgálatot 
végző cég iránymutatása alapján, a sportpályán található 
játszótér is megújult. 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Idén tavasszal szükségessé vált a Rév utcai virágágyásokban 
a termőföld cseréje. A beszerzésről önkormányzatunk 
gondoskodott, ugyanakkor a munka elvégzéséhez 
támogatást is kaptunk. Hajós József a földmozgatást vállalta, 

a Szent György Lovagrend Katonai Hagyományőrző 
Tagozatának tagjai pedig a föld helyszínre szállítását és 
az ágyásokban történő elhelyezését. Mindannyiuknak 
köszönjük a segítséget!

ÉPÍTÉSZTÁBOR 2021

A Visegrádi Építésztáborok – melyek Makovecz Imre 
szellemi védnökségével és cselekvő támogatásával 
működtek 1981-2001 között – újraszervezése 2014-ben 
a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával kezdődött 
meg és folytatódik évről évre. Az építésznevelés egyik 
hatékony eszköze az építve tanulás, melynek meg-megújuló 
hagyományát életben kell tartani azzal, hogy a felnövekvő 
generáció alkotókedvének teret adunk az építés teljes 
folyamatában. A nyári építésztáborok célja ma is ez.

A diákok, ifj ú építészek és a cselekvő helybeliek az 
idei táborban is megtapasztalhatják – Makovecz Imre 
szavaival – „az építés drámáját”, a gondolat érkezésétől az 
ellentmondásos feltételek között megszülető terven át a 
fi zikai korlátok közötti megvalósításig. Tapasztalataikat 
azután későbbi életük során kamatoztathatják egészlátó 
gondolkodásból kiindulva, a közösségi együttműködésen 
át a szerszámforgatásig. A tábori alkotómunka célja, 
hogy Visegrád számára közvetlen haszonnal járó 
környezetalakítást jelentsen, mely idén a következő 
célterületre összpontosít:

A városmag és a Palotaház között, a 11-es számú főút 
mentén elnyúló zöldterületet évszázadokra visszamenően 
gyümölcsösként használták a település lakói. Ma is 
kiemelkedő értéket képviselnek azok a fák, amelyek 
a korábbi magánkertek hagyatékaként a városvezetés 
döntése szerint itt létesülő közösségi kert, a Tündérkert 
első gyümölcshozói lehetnek. Önkormányzatunk tervei 
szerint a területen belül egy ideiglenes parkolózóna kerül 
kialakításra a városba időszakosan érkező nagyszámú 
vendég részére, amely mellett egy közösségi park is helyet 

kap. A fejlesztés részeként valósul meg az idei építésztábor 
keretében a Tündérkert, mely reményeink szerint a helyben 
élők örömére szolgál majd.

A hallgatók feladata a teljes terület, ezen belül is a Tündérkert 
kialakításának, használatának vázlatos megtervezése, 
illetve egy olyan, padokkal ellátott fedett-nyitott kerti 
pavilon papírra álmodása, melyet a visegrádi közösség és 
az idelátogatók is használhatnak, megpihenhetnek alatta, 
de akár szabadtéri kiállítások helyszínéül is szolgálhat. Ez 
utóbbi, valamint a kert kapuja épül meg a tábor két hete 
alatt. Közvetlen cél a cselekvő helybéliek energiájának 
becsatornázása, alkotó szándékuk segítése a művészi alkotás 
létrehozásában.

A tervezési és építési gyakorlat kiegészül esti 
előadásokkal, beszélgetésekkel, amelyek során a jelenlévők 
megismerkedhetnek a Visegrádi Táborok sajátosságaival, az 
„építve tanulás” további megjelenési formáival, valamint a 
hely szellemének megnyilvánulásaival. Az esti programok 
előadói között találunk építészt, szobrászt, tájépítészt, 
régészt, helytörténészt, kultúraszervezőt. Az előadások 
nyilvánosak. Várjuk az érdeklődő lakosságot, akik a tábor 
során és a jövőben saját erejükre támaszkodva, kalákában 
tehetnek saját lakókörnyezetükért.

Önkormányzatunk „Visegrádi Építésztábor 2021 – Építő 
közösség” címmel pályázatot nyújtott be a Magyar Művészeti 
Akadémia által meghirdetett programba, bruttó 1 millió 
Ft támogatási összeg igénylésével. Lapzártáig a pályázat 
befogadásáról kaptunk tájékoztatást, jelenleg várjuk az 
elbírálás eredményét és bízunk a pozitív döntésben.

Fotó: SzilvácskaVirágok közt
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CSEHORSZÁG NAGYKÖVETÉNEK LÁTOGATÁSA VISEGRÁDON

2021. május 14-én Eöry Dénes polgármester úr meghívására 
Visegrádra látogatott Tibor Bial, a Cseh Köztársaság 
budapesti nagykövete. A nagykövet úrral folytatott 
megbeszélésen szóba került a V4 országok és Visegrád, 
mint névadó kapcsolatainak erősítése, valamint a több 
mint három évtizedes csehországi csoportokkal kialakított 
visegrádi kapcsolat, mely elsősorban a Palotajátékok során 
jött létre. Nagykövet úr ígéretet tett arra, hogy segítséget 
nyújt egy csehországi testvérvárosi kapcsolat kialakításához. 
A kifejezetten rossz idő ellenére nagy érdeklődést mutatott 
Visegrád azon részeinek megismerése iránt, amit korábban 
még nem láthatott. Elismeréssel nyilatkozott Visegrád 
szépségéről, és az épített kulturális örökségéről. Mindkét fél 
a kapcsolatok további erősítését és fejlesztését szorgalmazta, 
és megállapodtak abban, hogy a közeljövőben újabb 
találkozóra kerül sor.

Eöry Dénes polgármester, Tibor Bial a Cseh Köztársaság 
nagykövete, Cseke László a Visegrád és Környéke Turisztikai és 
Marketing Egyesület elnöke

TÜDŐSZŰRÉS

Felhívjuk a lakosság fi gyelmét arra, hogy
VISEGRÁD VÁROSBAN

2021. június 22-én, 23-án és 24-én
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje
Június 22. – 13:00-18:00
Június 23. – 8:00-18:00
Június 24. – 8:00-18:00

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 fi gyelmüket arra, hogy külön (névre szóló) értesítést nem küldünk!

Kérjük, a vizsgálatra hozzák magukkal személyi igazolványukat, TB kártyájukat,
illetve, ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást is!
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A rovatot összeállította: Grósz Gábor
kommunikációs referens,

Visegrád Város Önkormányzata

KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK
– 2021. ÉVI MATRICA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei „kukamatricák”
2021. június 14. és 25. között vehetők át a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban 

ügyfélfogadási időben.

hétfő: 13:00-16:00

szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00

péntek: 8:00 – 12:00

A matrica átvételéhez az első félévi kommunális adó befi zetését igazoló csekkszelvény 
vagy utalási bizonylat bemutatása szükséges!

Felhívjuk szíves fi gyelmüket arra, hogy 2021. július 6-ától a szolgáltató kizárólag az 
érvényes matricával ellátott hulladékgyűjtő edényeket szállítja el.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ügyfélfogadási időt szíveskedjenek betartani! 

Együttműködésüket köszönjük!

A Fellegvár és a Salamon-torony a Dunáról Fotó: Kangas Kinga
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A népszokások azok a jeles napok, amelyekhez 
ősi népi tapasztalatok vagy babonás hiedelmek 

fűződnek és az egyházi liturgiával ötvöződve alakulnak 
ki.  A népszokás egyben közösségi magatartás, egyszerre 
illemtan, erkölcsi előírás és íratlan törvény is. A 
vallás, a hit konzerválja a néphitet ezért élnek sokáig a 
hagyományok ott, ahol erős a vallási kötődés. A nyári 
ünnepek köréhez szinte csak az időjárással kapcsolatos 
hiedelmek, szokások és a mindennapi tevékenységek 
tartoznak.

MEDÁRD JÚNIUS 8.

A hiedelem azt mondja, hogy ha Medárd napján esik 
az eső, akkor 40 napig esni fog. Ez a hiedelem nemcsak 
nálunk, hanem például a szomszédos szlovákoknál is 
dívik.

PÁDUAI SZENT ANTAL JÚNIUS 13.

Kultúráját, kultuszát a ferences szerzetesek terjesztették. 
Különösen a magyarországi katolikus délszlávok tisztelték. 
Ünnepén élő állatokat adományoztak a szerzeteseknek, 
kolostoroknak. Páduai Szent Antalt a háziállatok 
patrónusaként tisztelték. Egyes helyeken a vonójószágot 
nem fogták be aznap, hanem a templom elé hajtották 
szentelésre. Több helyen körmenetben vonultak Szent 

Antal szobrához vagy a kápolnában elhelyezett szobrához 
és fogadalmakat tettek. Baranya északi részén az új tűz 
gerjesztése Szent Antal ünnepén történt. Fadarabok 
összedörzsölésével gerjesztették a tüzet, majd a tűz fölött 
áthajtották az állatokat, hogy egészségesek maradjanak.  
Az otthonokban elaltatott tüzet az új tűzből vett parázzsal 
élesztették újjá. Páduai Szent Antal az egyház „alamizsnás 
mestere”.  Szinte minden templomban áll egy szobra, 
előtte persely. A perselyben gyűlő pénz a szegényeket 
hivatott támogatni, közöttük lesz rászorultsági alapon 
elosztva. A szobor előtti imádkozás a nehéz helyzetben 
lévőknek nyújt lelki megnyugvást. Országszerte több 
helyen az eladó lányok könyörögtek Szent Antalnak, 
hogy küldjön nekik jó vőlegényt. Ő volt a reménytelen 
ügyek legtiszteltebb pártfogója, nyomravezető 
elveszett, ellopott tárgyak ügyében. A régi szegedi 
szőlősgazdák például ezen a napon nem dolgoztak. A 
dohánytermesztők és paprikatermesztők védőszentjüknek 
tekintették.                                                                                                                                                   

PÉTER PÁL JÚNIUS 29.

A hiedelem szerint ezen a napon szakad meg a búza 
gyökere. Már csak a kalász, a mag erősödik, maga a 
növény már nem nő, így el lehet kezdeni az aratást.

Kékessy-Herendi Ida

NÉPSZOKÁSOK, NÉPHITEK

DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN

Páduai Szent Antal Forrás: catholic.org
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(Szandtner Egon visszaemlékezései gyermekkora 
Visegrádjáról, lejegyezve 1978-79-ben)
Édesapám úgy mesélte, régen nem volt a Duna partján 
kiépített sétaút. A partot a víz és a jég rombolásától 
nyárfasor védte. A sétautat csak később, a századforduló 
táján építették ki. Ekkor vágták ki a partot védő nyárfasort 
is. A mi kertünk előtt lévő 6 db nagy nyárfát az akkori 
tulajdonos, Szohner ügyvéd nem engedte kivágni, ennek 
köszönhető, hogy legalább ez a néhány fa megmaradt. 
Mindaddig, amíg a Trianoni békeszerződés nem 
nyilvánította a Dunát nemzetközivé, a part melletti 
telkeknek -amennyiben a part és a Duna közé nem 
ékelődött közterület - partjoga volt, ami azt jelentette, 
hogy a telek határa a Duna középvonaláig terjedt. Így a 
telektulajdonosnak módjában állott megtiltani azt, hogy 
telke előtt, jobban mondva telkén keresztül a sétautat 
megépítsék. Így adódott azután, hogy egy telek előtt 
nem volt az út kiépítve. Ez az ásatásokkal szemben lévő 
üres telek volt, a Pénzverde üdülőjétől a templom felé 
eső. Ez Latinovits családi tulajdon volt, és tulajdonosa 
Radnótfáyné Latinovits Dalszi még akkor sem akart a 
sétaút építésébe belemenni, mikor a kertek már régen nem 
rendelkeztek part joggal.  
Mikor a 30-as években az országutat szélesítették és a 
hajóállomástól a kápolnáig kiépítették a partot, azt a 
megoldást kellett választani, hogy ez előtt a kert előtt 
kavics deponiát létesítettek! Azóta is ott fekszik a kavics!
A hivatalos községi strand a rév állomás alatt volt és az 
Anjou közig terjedt. Eleinte nem volt itt semmi, majd 

valamikor a 20-as évek közepén két vállalkozó, Kiss bácsi 
és egy társa kibérelték ezt a területet. Az út felé építettek 
egy sor kabint, csináltak úszó csónakházat, készíttettek 
egy csomó ladikot. Szedtek strand belépőt. kabindíjat, 
bérbe adtak csónakokat. Vállalták a csónakok megőrzését. 
Nem volt valami kifi zetődő vállalkozás. A társ hamarosan 
kereket oldott. Kiss bácsi egyedül tengődött és próbált 
megélni. Szerencséje sem volt, mert két ízben is elvitte 
kabinjait a jég zajlása. A romokból mindég ke vesebbet és 
kevesebbet lehetett újra felépíteni.
A 20-as években minden kerttulajdonosnak volt csónakja. 
Ezeket bójákhoz kötve tárolták a kertek végében. A bóját 
egy nagy kő tartotta.  A másokat bosszantani akaró ifj úság 
nem sajnálva a fáradtságot, a bóját csónakkal együtt 
lejjebb úsztatta. Kínlódhatott azután a tulajdonos, míg 
a bójakövet saját kertje alá visszaszállította. Így azután 
mind több csónakot tároltak Kiss bácsinál, és egymás után 
tűntek el a kikötőbóják.

A Rév töltésén fából készült, fehérre mázolt váróház állott, 
ebben volt az átkelési pénztár is. Ennek sem lett jobb sorsa, 
mint Kiss bácsi kabinjainak, ezt is elvitte párszor a jégzajlás.

Gyakori volt, hogy az állatokat, leginkább az ökröket is itt, 
a rév és a strand között fürdették. Ha gyerek hozta le őket, 
az pucérra vetkőzött, de hogy teljesen meztelen ne legyen, 
egy spárgát kötött a dereka köré. Ha viszont legény vagy 
már felnőtt jött le az állatokat a Dunában fürdetni, akkor 
a fürdőnadrágot a kék kötény képezte. Átvetette lábai 
között, és azt a hátán átbújtatta a kötény madzagja alatt. 
Erkölcsösebb fürdőnadrág volt, mint a mai fecskék.

HISTÓRIA

DUNAPART, DUNA, FÜRDÉS

Közzétette: 
Kangas Kinga
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GYEREKKUCKÓ

Iskolánkban az idén először nemzetiségi projekthetet 
tartottunk. (A korábbiakban ez egy kiemelt nap volt.)

Az éves munkatervünk szerint tavasszal, április 19-
23. között rendeztük meg. Az alsó tagozatban egy 
magyarországi német nemzetiségi költő, Josef Michaelis 
verseit vittük be a gyerekeknek. A 3. osztályosok a fent 
nevezett költő Reimschnitzerei c. versével ismerkedtek. 
A vers olvasása és fordítása után választottak egy sort-, 
ami megtetszett nekik-, jelen versben ez egy szakma volt 

és a hozzá tartozó tevékenység. Ehhez készítettek 
illusztrációt, amiből egy kis mini kiállítást rendeztünk 
az osztályteremben. Külön öröm számomra, hogy azok 
a gyerekek is elkészítették a rajzot és beküldték nekünk, 
akik valamilyen ok miatt most otthon kényszerülnek 
tanulni. A legvégén pedig elmondták, eljátszották a 
verset, amit meg is örökítettünk. Fogadják szeretettel a 
videó felvételt és a rajzokat:

Bene Éva Rita és a 3. osztályos tanulók

NEMZETISÉGI PROJEKTHÉT
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Nehéz jó és jól használható képzéseket találni, ezt már 
többen is megtapasztaltuk. A képzés helye messze van, túl 
sok az utazási idő. Hiányzunk a munkából, kollégáinkra 
hárul a helyettesítés a saját óráikon kívül. Nincs olyan 
képzés, amely érdekelne, vagy már elvégeztük azokat… 
Akkor hol és hogyan tanuljunk, mi, pedagógusok? 

Az online oktatás előtt is kiemelt terület volt Visegrádon 
a digitális tudásmegosztás. Mesterprogramomban 
ezt vállaltam fel, különös tekintettel a LearningApps 
alkalmazásra, amelynek lényege és nagy értéke, hogy 
interaktívan támogatja a tanulási-tanítási folyamatot. 
A használók alkalmazhatják munkájuk során a már 
meglévő (mások által készített) tankockákat, vagy 
módosíthatják is azokat saját igényeiknek megfelelően. 
Újakat készíteni sem bonyolult, hiszen a sablonok nem 
köthetőek konkrét kerethez vagy tanulási helyzethez, 
csupán a megfelelő tanulási környezethez kell igazítani 
a tankocka tartalmát. A miniképzéseket nem csupán 
saját intézményemben kínáltam és tartom/tartottam 
meg többször is kollégáimnak, hanem a tankerület 
más iskolájába is elvittem, és már a tankerületen 
kívül is van partneriskolám. Aki egyszer belekóstol 
a tankockák készítésébe, egyre inkább függővé válik 
tőle, mert nagyszerű tanulási lehetőségeket tart diák és 
pedagógus számára egyaránt. A 2020-ban életbe lépett 
új NAT-ban belépő digitális kultúra tantárgyban nagy 
hangsúlyt kap a programozás. A kívülálló számára túl 

komolynak tűnhet a téma, de egyszerű a BeeBot-tal, 
amely egy gyerekbarát, programozható játékrobot. A 
tantestületből ketten végeztük el a használatát bemutató 
és ösztönző képzést tavaly ősszel. A tankerület támogatta 
három „robotméhecske” beszerzését, amelyek már be is 
mutatkoztak a gyerekeknek. 

Ebben az erősen korlátozott részvétellel járó időszakban 
kínált egy remek lehetőséget a Tempus Közalapítvány, 
hiszen újra meghirdette több éve futó népszerű képzését, 
idén „A tanulás jövője MOOC 2021” címmel. A MOOC 
egy betűszó, a Massive Open Online Course rövidítése, ami 
magyarul annyit tesz, hogy tömeges, nyílt online kurzus.

DIGITÁLIS TUDÁSMEGOSZTÁS VISEGRÁDON, AZ ÁPRILYBAN

BeeBot (programozható játékrobot)
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Lényegében egy olyan tanulási forma, amit az internet 
tesz lehetővé és szabadon hozzáférhető bárki számára. 
A tartalom irányából a tevékenység felé mozdulnak el 
ezek a kurzusok, azaz nem csak tananyagot kínálnak, 
hanem arra is ösztönzik a résztvevőket, hogy közösen 
konstruálják tudásukat. Több száz lelkes pedagógussal 
kerültem közös digitális térbe. 

A modulokat idén tanárpárok fejlesztették, akik szintén 
mindannyian elkötelezettek a tudásmegosztás iránt. 
A folyamatokat kiválóan menedzselték a facilitátorok. 
Rendszeresek voltak a modulok végén a mérésék a 
részvevők elégedettségéről, persze ez is olyan felületeken 
történt, amelyeknek a használatát meg tudtuk mi is 
tanulni. 

A legkülönbözőbb szakmai háttérrel rendelkező 
pedagógusok találkozási pontja volt ez, hiszen 
mindannyian nyitottak voltunk tanulni egymástól 
és közösen gondolkodni a saját gyakorlatunkról. 
Megtapasztaltuk, hogy hogyan és milyen célra tudnánk 
jól használni a technikai eszközöket. Az idei témák 
nagyon időszerűek és népszerűek is voltak: 

• Az együttműködő tanulás és tanítás módszerei és 
eszközei

• Online mérés - értékelés

• Játékosítás (gamifi cation)

Iskolánkból három különböző területen dolgozó 
pedagógus kapcsolódott be a képzésbe, egymást 
is ösztönözve a részvételre. A képzés végeztével 
bátran állíthatom, hogy igen magas színvonalú és 
tevékenységközpontú volt. Olyan innovatív közösség 
jött létre, amelyben a közös gondolkodás, a tanulás, 
a tapasztalatok megosztása és megbeszélése nagyban 
elősegítette a digitális kompetenciáink továbbfejlődését.  
Rengeteg újat tanulhattam, amelyeket már be is építettem 
az éppen véget ért digitális időszakban is a tanítási 
folyamataimba. Több kollégám számára – akik nem 
vettek részt a képzésen – már küldtem az új, megismert 
alkalmazásokkal elkészített feladatokat, ösztönözve 
őket is a megismerésükre, használatukra. A kurzus 
elérte célját: a pedagógusok közötti együttműködés és 
a digitális eszközhasználat erősítését, amely kiemelten 
fontos számomra is. A változás kulcsa most is az ember, 
jelen esetben a tudásvágyó pedagógus személye. 

 A Tempus Közalapítvány az iskolák digitális 
munkarendre történő átállását elősegítve közzétette A 
tanulás jövője MOOC kurzusa keretében készült összes, 
tanároknak szóló oktatóvideóját, amelyek elérhetőek a 
mellékelt linken bárki számára.

https://tka.hu/hir/13492/tanaroktol-tanaroknak-avagy-
mutitemiveltanitaszonline

Pauluszné Tóth Anna 
mesterpedagógus

Vegyük fel egy hétköznapon a magyarországi német 
népviseletünk egy darabját, és tegyünk ünneppé 
egy átlagos pénteket! Idézzük meg őseink emlékét 
és mutassuk be örökségünket a mindennapokban. 
Erről szól a TrachtTag, immár hetedik éve. Iskolánk 
is csatlakozott az országos kezdeményezéshez néhány 
harmadik osztályos lánykával. Képünkön a múlt, a jelen 
és a jövő megelevenedik: a gyerekek boldogan viselték a 
nemzetiségi viseletet.

(Köszönjük a képet Kubicskó Katának)

TRACHTTAG
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Április 18-án véget ért kecskéink és bárányaink 
hat hétig tartó magányos legelése az Apátkúti Erdei 
Általános Iskola udvarán: visszatértek az alsósok. Május 
10-től pedig újra teljes a gyerekzsivaj a patakparton és 
az épületben, és már nem csak az állatok foglalják el a 
focipályát.

A visszatérők kíváncsian lesik odú-programunk 
alakulását is: iskolánk diákjai jelenleg közel 40 
általuk készített odút kezelnek. Ezekbe kistermetű 
énekesmadarakat várunk. Reményeink szerint ismét 
végig követhetjük a teljes fészkelési folyamatot, egészen 
a fi ókák kirepüléséig. Egyelőre cinke, légykapó, csúszka 
rakott fészket az odúinkban és már több pár a költési 
időszakba lépett, ami azt jeleni, hogy 10-12 tojáson 
kotlanak, érdeklődve várjuk a fi ókák kikelését.

A heti menetrendünk nem változott: négy nap 
tanítás után az ötödik napon különböző programokon 
vehetnek részt tanulóink, ezek az úgy nevezett projekt-
napok. Ha az időjárás engedi, péntekenként lovagolni 
járunk, esős időben az iskolában és az udvaron tartunk 
különböző foglalkozásokat: íjászkodás, falmászás, 
drámafoglalkozás, kézműveskedés és solymászkodás is 
rendszeres élménye az ide járó diákoknak.

Az újranyitás és újratalálkozás öröme mellett 
készülünk már a nyárra is: nyári táboraink előkészítése 
zajlik, amelyekre a jelentkezést megnyitjuk azok 
számára is, akik nem az iskolánkba járnak. A táborokkal 
kapcsolatos részletekért kövessék facebook-oldalunkat 
(Apátkúti Erdei Iskola Visegrád), illetve honlapunkat: 
www.apatkutisuli.hu. Érdeklődni, jelentkezni az info@
apatkutisuli.hu email-címen is lehet.

AZ APÁTKÚTI ERDEI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Projektnap az iskola udvarán (Fotó:Földi Péter)

Kisállataink már nagyon várták a gyerekek visszatérését (Fotó: Földi Péter) Odú-program mikor kelnek ki a fi ókák (Fotó:Földi Péter)
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EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)

Közeledik Úrnapja, június 6-a vasárnap, amikor 
is a hagyományoknak megfelelően, a jelenlegi 
járványhelyzettől függetlenül, elkészítjük a virágszőnyeget 
templomunkban.

A virágszőnyeg elkészítéséhez várjuk és köszönettel 
vesszük a nagylelkű pénzadományokat, melyet a 
templom nagyperselyébe kérünk bedobni vagy 
Schandlné Tubinak lehet átadni.

Néhány fontos tájékoztatás:

A virágszőnyeg elkészítéséhez szükséges a moha-
szőnyeg leterítése. Ezt a plébánia padlásáról kell lehozni és 
a templomban kiteríteni. Ezt az asszonyok már fi zikailag 
nem bírják, ezért kérnénk vállalkozó férfi ak segítségét.

Előre láthatólag csütörtökön (06.03.) délután hozzák 
a virágokat. Ehhez kérjük, aki tud, hozzon vödröt a 
templomba, amibe a virágokat vízbe tudjuk helyezni. 

A virágok érkezésekor is szívesen fogadjuk a segítő 
kezeket.

Nagyon fontos, hogy akinek a kertjében a 
virágszőnyeghez használható virágja, virágszirma 
van, péntek délutántól a templomba vagy előterébe 
elhelyezheti. Minden kisebb-nagyobb mennyiségre 
szükség van!!

A virágok „fejelése” szombaton (06.05.) reggel 6 órától 
lesz a templomban, aki tud és kedvet érez a munkához 
kérjük jöjjön segíteni, és ollót hozzon magával. Ez kb. – 
a virág mennyiségétől függően – 1 ½ - 2 órát vesz igénybe.

A virágszőnyeg készítését szombaton reggel 9 óra körül 
kezdjük. Ide is várunk minden vállalkozó szellemű 
felnőttet illetve fi atalt, hogy segítse munkánkat. 

Előre is köszönjük a részvételt és segítséget!

KÉRÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS AZ ÚRNAPI VIRÁGSZŐNYEGGEL KAPCSOLATBAN
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KIKIÁLTÓ

EGY RÉGI-ÚJ EMLÉKKŐ

Mintegy öt éve kezdődött ez a történet. Egy téli 
kutyasétáltatás közben a Salamon-torony feletti 
erdőrészben találta Molnár Zsóka azt a kettétört feliratos 
emlékkövet, melyet most bemutatunk. Aztán kiderült, 
hogy többeknek is volt tudomása róla, vagy ismerték, 
vagy megtalálták ők is. De erről majd egy későbbi írásban 
részletesen szólunk.

A „megtalálást” követően először ki kellett deríteni, 
hogy mi is ez az emlékmű? Ki, mikor és miért állította 
fel? Van-e ennek értéke, üzenete ma is? Ahogy ezekre a 
kérdésekre sorra érkeztek a válaszok, egyre érdekesebbé 
kezdett kerekedni a történet. De ezekre szintén a 
következő cikkben térnénk ki.

Tehát miután kezdett összeállni az emlékkő története, 
egyre biztosabb volt, hogy fel kellene újítani, meg kellene 
menteni az utókornak.

Első lépésként a Visegrádi Erdészet hozzájárulását 
kértük a restauráláshoz, hiszen az ő területükön fekszik 
a kő. Az erdészet pozitív hozzáállása után, – melyet 
ezúton is köszönünk – kerülhetett sor a további lépések 
megszervezésére.

Összeállt egy kis csapat tehát, mely elhatározta, hogy 
elindítja az emlékkő „új életét”. Meg kellett szervezni a 
kő felállítását és restaurálását: Ehhez a szakértelmen túl 
oda kellett juttatni az összes anyagot, eszközt és gépet, és 
nem utolsó sorban vizet, ami nem is volt olyan egyszerű. 
A Visegrádi Önkéntes Tűzoltók segítségével azonban ez 
is sikerült. Köszönet érte nekik! De megtisztítottuk az 
emlékkő közvetlen környezetét, és az oda vezető ösvényt 
is némiképp, amihez leginkább kézi erőre volt szükség. 
De ne felejtkezzünk meg arról sem, hogy természetesen 
pénzre is szükség volt, hiszen akadt olyan feladat 
is, melyet ki kellett fi zetni. Ezt a Visegrádi Sport- és 
Kulturális Létesítményeiért Közalapítvány támogatásával 
tudtuk megoldani. Köszönjük nekik is!

A korábban már megemlítetteken túl munkájáért 
köszönet illeti Molnár Erzsébetet, Gróf Pétert, 
Hintenberger Andrást, Grósz Zsuzsannát, Csengery 
Árpádot, Tóth Gábort, Ralf Sickerlinget, és Németh 
Tamást.

Ahogy az írásom elején már említettem, a kő 
keletkezéséről és történetéről a következő havi számban 
olvashatnak majd bővebben.

Mikesy Tamás
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HORNYÁK ALAPÍTVÁNY – 
„FELLEGVÁR TÁMOGATOTT LAKHATÁS”

A Hornyák Alapítvány 1992-ben alakult, azzal a 
céllal, hogy otthont, biztos jövőt, és egy élhető életet 
teremtsen azoknak a fogyatékkal élő értelmi sérült 
és vak fi ataloknak, akiknek az otthoni ellátása nem 
biztosított. 2003-ban nyitotta meg kapuit Budapest 
XV. kerületében az Alapítvány ápoló, gondozó 
otthona, mely hosszú és rögös utat bejárva mostanra 
elmondhatja, hogy országos szinten is kiemelkedően 
magas színvonalú szolgáltatást nyújt az ellátottak számá
ra.                                                                                                                                                                    

2020-ban fogalmazódott meg az a gondolat, hogy azon 
fi atal felnőttek számára, akik kis segítséggel, támogatással 
önálló életet képesek élni, nyissa meg kapuit az Alapítvány 
támogatott lakhatás szolgáltatása. Visegrád városában 
sikerült rátalálni arra a csodálatos ingatlanra, mely ennek 
a kezdeményezésnek fog otthont adni. 

A „Fellegvár Támogatott Lakhatás” szolgáltatás 
kezdetben négy, majd nyolc főig bővülő, kizárólag 

értelmi fogyatékossággal élő, vak fi atal felnőttnek kerül 
kialakításra. Mindennapjaik hasonlatosak bármelyikünk 
mindennapjaihoz, napi tevékenységük saját maguk 
és környezetük ellátása. Hangoskodás, bárminemű 
rendbontásra okot adó viselkedési forma nem része az 
életüknek, viszont a munkába járás, a szabadidő hasznos 
eltöltése jelentős részét képezi, melynek megvalósításában 
részben segítő személyek segítsége szükséges. 
Az Alapítvány gyakorlati helyként is működik, így 
lehetőség van szakmai gyakorlat és közösségi szolgálat 
elvégzésére is.

Az Alapítvány szeretne együtt dolgozni Visegrád 
városában a fejlődésért, a kompetenciáját érintően aktív 
résztvevője lenni a közösség életének, és ennek érdekében 
lehetőségeit fi gyelembe véve áldozatokat hozni. A 
Hornyák Alapítvány idegenként érkezett Visegrádra, 
de szeretne alkalmazkodni, illetve beilleszkedni, közös 
célokat találni és azokat együttesen elérni. 

Fenntartó: Hornyák Alapítvány
Székhely: 1151 Budapest, Gubó u. 8.
Telephely: 2025 Visegrád, Fő utca 59.

Számlaszám: 16200120-00261102
Telefon: +36 30 522-2022
Honlap: hornyakalap.hu

E-mail: alap@hornyakalap.hu
Adószám: 18000294-1-42
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ÖKO-AGORA

A PILISI PARKERDŐ ZRT. HÍREI
A Pilisi Parkerdő a Magyar Természetjáró 

Szövetséggel konzorciumban végrehajtott fejlesztései 
keretében újította fel a visegrádi Apátkúti-völgyben 
található Kaán-forrást. Nemcsak a forrásfoglalás 
kapott új köntöst, a munkálatok az odavezető ösvényt 
és az erdészeti utat is érintették.

A magyar természetvédelem atyjáról, Kaán Károly 
erdőmérnökről elnevezett forrás eddig is népszerű volt 
a helyi lakosság és kirándulók körében, a Parkerdő 
márciusban kezdte meg a kirándulóhely és környezetének 
fejlesztési munkáit. A feladatok között szerepelt a forrás 
kifolyócsövének tisztítása és meglévő vízgyűjtő medence 
bővítése, renoválása, és a támfallal harmonizáló, terméskő 
burkolatot kapott a medence előtti tér is. A munka 
részeként új burkolatot kapott az erdészeti aszfaltútról a 
forráshoz vezető út, ennek rézsűje mentén bővítették a 
terméskőfalat is.

Április folyamán az erdészek kicserélték a fa korlátokat 
és a gyalogos ösvény fa lépcsőit, a kifolyónál pedig már 
új fa vályún keresztül érkezik a víz a szintén terméskőből 
kialakított folyókába, amely a forrás vizét az Apátkúti-
patak medrébe vezeti. 

A Parkerdő ezúton is köszöni Visegrád lakosságának 
türelmét és azokat a pozitív visszajelzéseket, amelyek a 
felújítást követően érkeztek. Az erdőgazdaság célja a 
völgy természeti értékeinek fenntartható kezelése, ezzel 
összhangban a fenntartható erdei turizmus megvalósítása. 
Ez utóbbi fontos eleme, hogy az erdőt látogatók létszáma 
és magatartása összeegyeztethető legyen az erdei élővilág 
érdekeivel, hiszen az erdőben mégiscsak mi, emberek 
vagyunk a vendégek, a vadon élő növények és állatok 
pedig az erdő lakói.

Az Apátkúti-völgy bejáratánál elhelyezett sorompó is 
a fenntartható turizmus eszköze: , egyrészt szabályozza, 
mérsékeli az Apátkúti-völgy és a Telgárthy-rét autós 
terhelését, másrészt a szolgáltatásból befolyó árbevétel 
forrást biztosít a terület gondozására, folyamatos 
tisztítására, karbantartására. A Pilisi Parkerdő reményei 
szerint az apátkúti fi zetőparkoló elindítása jelentős 
és a Parkerdő látogatói számára is érzékelhető lépés a 
jelenleginél rendezettebb és fenntarthatóbb visegrádi 
turisztikai környezet megvalósítása felé.

A sorompó üzembe helyezését a Parkerdő a járványügyi 
helyzet miatt határozatlan ideig elhalasztotta, a vonatkozó 
szabályok feloldása esetén ugyanakkor értesíti majd a 

visegrádi polgárokat és a térségbe induló kirándulókat a 
változásokról. Eöry Dénes polgármester és Reinitz Gábor 
vezérigazgató megállapodtak abban, hogy a visegrádi 
lakosok számára az erdőgazdaság jelképes összegért (évi 
2.000 Ft / gépjármű) biztosítja a behajtást az Apátkúti-
völgybe. A Kaán-forráshoz behajtási engedélyt továbbra 
is a Parkerdő központjában (Mátyás Király u.6) illetve a 
Visegrádi Erdészeténél (Pilismarót, Ady Endre utca 47.) 
lehet igényelni, munkaidőben.

A környezettudatos ember magával viszi a szemetet

Az ember alapvetően vágyik az őt körülvevő világ 
természeti szépségeire, ugyanakkor természet és ember 
együttélése nem mentes a konfl iktusoktól. A Pilisi 
Parkerdő számára az egyik legnagyobb kihívás ezeknek 
a konfl iktusoknak a kezelése és olyan megoldások 
keresése, amelyek egyaránt megfelelnek az erdőnek és 
a társadalomnak . Az egyik ilyen konfl iktusforrás nem 
más, mint az erdőben hagyott hulladék.

Az elmúlt két évtizedre visszatekintve a Parkerdő 
erdészei azt tapasztalják, hogy a turisták és kirándulók 
erdőlátogatási kultúrája érzékelhetően javult. Az emberek 
egyre körültekintőbbek és fi gyelmesebbek. Ha összevetjük 
a Pilisi Parkerdő látogatottságát és a kirándulók, turisták 
által hátrahagyott szemét mennyiségét, azt látjuk, utóbbi 
jóval kisebb mértékében növekszik.

A turistautak mentén egyre kevesebb szeméttel 
találkozunk, ami azt mutatja, hogy a Parkerdő „Vidd 
magaddal a szemeted!” üzenete több kirándulónál is 
„célba ért”. Bízunk benne, hogy a megindult pozitív 
változás hosszú távon is tartós marad és tiszta erdőket 
tudunk átadni az eljövendő generációknak.

Tény, hogy a pandémia az erdőkre és a hulladékhelyzetre 
is hatással volt. A járvány és a bezártság miatt az erdők 
szinte egyedüliként nyújtottak biztonságos helyet az 
embereknek a kikapcsolódásra, pihenésre, így egyre 
többen éltek is ezzel a lehetőséggel.  Ugyanakkor az 
utóbbi időben számos helyről érkeztek jelzések, hogy 
szemetesebbé váltak erdeink. A bejelentések elsősorban 
a közkedvelt, autóval is könnyen megközelíthető 
kirándulóhelyeket érintették, noha ezeken a helyszíneken 
az erdőgazdaság szemétgyűjtő edényeket is üzemeltet. 
Jó hír, hogy az erdészek tapasztalatai alapján a belső 
erdőterületek továbbra is tiszták maradtak, pedig a 
turistautak mentén nem találkozni erdei kukákkal.
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A probléma feloldására a Parkerdő a jövőben egyrészt 
olyan fejlesztéseket tervez, hogy az erdőbe érkező 
tömeget kezelni, irányítani tudja. Erdeink a fővárosban 
és az agglomerációban élő mintegy hárommillió ember 
számára nyújtanak természetközeli kikapcsolódási 
lehetőséget: ennek a tömegnek pedig el kell oszlania 
időben és térben ahhoz, hogy a kirándulók és túrázók 
vigyázhassanak egymásra és a természetre. 

A másik fontos feladat a meglévő hulladék felszámolása 
és a további illegális lerakás megelőzése. A tavaly indított 
„Tisztítsuk meg az Országot!” akció mintaprogramja 

a Pilis Parkerdő Zrt. területén tette meg az első 
lépést, közel 200 köbméter szeméttől mentesítettek 
egy budapesti erdőfoltot a IX. kerületben. Hosszabb 
távon a megelőzésen van a hangsúly, ezért az állami 
erdőgazdaságok elkészítették azokat a terveket, amelyek 
alapján a megtisztított területekre a jövőben 900 kamerát, 
és több mint 300 sorompót helyezhetnek ki annak 
érdekében, hogy megakadályozzák a hulladék újbóli 
lerakását.

Pilisi Parkerdő Zrt.

ERDŐISMERET – 5. (BEFEJEZŐ) RÉSZ
Erdei tarka-barka
Fagyrepedés
Az erős téli lehűlés az erdőkben fagykárokat okozhat, 

leginkább az atlantikus vagy déli fafajokban (pl. cser, 
óriás nyár, fehér nyár, szelíd és vadgesztenye, szil, 
jegenyefenyő). A hirtelen érkező téli hideg egyik kártípusa 
a fagyrepedés. A fákon hosszirányú repedések jelennek 
meg. Az erdőt jól ismerők gyakran számolnak be arról, 
hogy gyakran lövésszerű hang kíséri a jelenséget. A 
repedés mindig rost irányú, hossza akár 10 méter is lehet.

Csapos fák
A forrásvizekben szegény vidékeken a csapolt fák nedve 

volt a pásztorok egyetlen folyadékforrása. A somogyi 
pásztorok bodzacsőből készült állandó csapokkal látták el 
a legjobb nedvet adó csertölgyeket. A csertölgyeket a fagy 
okozta repedéseken lehetett megcsapolni. A bodzacső-
csap belenőtt a fatörzsekbe, amit használat után mindig 
lezártak.

Derült az ég, mégis esik
Verőfényes meleg napokon, folyó menti füzesek alatt 

néha arra leszünk fi gyelmesek, hogy esik az eső, holott 
nincs felhő az égen. Az ismerteken kívül, hogy a hegyes 
fűzlevelek elcsöppentik azt a vízmennyiséget, amelyet 
nem tudnak elpárologtatni, egy másik, kevésbé ismert 
oka is lehet! A jelenség a fűzfavesszőkön és leveleken 
szívogató kabócákra vezethető vissza. A rovarok 
táplálkozásuk során habos nyálat választanak ki, és ha 
abból sok összegyűlik, egy-egy folyadékcsepp távozik a 
szívogatás helyéről. Az erdőlátogató ezt is esőnek vélheti.

A mannakabóca
Ha már a rovarok okozta kéregszívási sebeknél tartunk, 

tegyünk említést a mannakabócáról (Cicada orni)! A 
virágos kőris másik magyar neve: mannakőris. E fa 
kérgét szívogatja a mannakabóca, s a szívás nyomán édes 
mézillatú nedv csordul ki. Ez a kellemes, kevés cukrot 
tartalmazó manna. De nem csak a kabócák kedvence 
a manna! A görög mitológiában a csecsemő Zeusz 
kecsketejen és a kőris mannájával táplálva cseperedett 

föl. A begyűjtött manna jó köhögés ellen, hashajtóként, 
cukorbetegségre.

Erdei élőlények kapcsolatai
Az erdő jóval több. mint fák összessége. Élettér, ahol 

állatok és növények élnek egymással kölcsönhatásban. 
Lássunk egy példát!

Az orchideák, magyar nevükön kosborfélék családjának 
hazánkban több mint 70 fajuk ismert. Közös jellemzőjük, 
hogy minden fajnak szüksége van bizonyos gombákra 
magjaik fejlődéséhez. Ez különösen igaz az erdőben 
élő piros madársisakra. E növény léte olyan gombáktól 
függ, amelyek egyben az erdőalkotó fák hasznos segítői, 
a gyökereiken alakulnak ki, s a madársisaknak is össze 
kell kapcsolódnia az erdőalkotó fákkal. Ám, ezzel még 
közel sincs vége az orchideák más élőlényekhez fűződő 
„bensőséges” kapcsolatának! Ahhoz, hogy virágai 
megporzódjanak, át kell vernie bizonyos hengeres-
méheket (Chelostoma-fajok), amelyek a harangvirágon 
gyűjtenek. Hogy a méhek a madársisak virágaira is 
rátévedjenek – habár abban a méh semmit sem talál – 
részben virágzatának hasonlítania kell a harangvirágéhoz, 
s annak közelségét kell keresnie. Így, a baracklevelű 
harangvirág a madársisak „mágnes-faja”. De a növény-
rovar kapcsolat még ennél is tovább szövődik!  Vissza a 
fához, mégpedig a kidűlt, korhadó fához! A holt faanyag 
gombák, mohák, xilofág rovarok, odúlakó madarak és 
egyebeken kívül e bizonyos méhek „társasháza” is, így 
a korhadó fa eltávolítása az erdőből a madársisakot is 
veszélyeztetné.

Északi elterjedési határ
Az Északi-Kárpátok déli lábáig tart több ismert 

növényfajunk északi elterjedési határa, ezek: virágos 
kőris, molyhos tölgy, csertölgy, sajmeggy, cserszömörce. 
A házi növények közül pedig: a borszőlő, az őszibarack, a 
királydió, a házi berkenye, a mandula és a dohány.

Drótkötélpálya, de nem sífelvonó
A hegyoldalakban nemcsak sífelvonókkal, hanem 

faanyagmozgató köteles rendszerekkel is találkozhatunk. 
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A kitermelt faanyag mozgatásának módja alapvetően 
a terepviszonyoktól függ. Hegyvidéken a meredek –
sokszor köves, sziklás vagy vízmosásokkal szabdalt- 
oldalakban már a ló és a speciális erdészeti gépek sem 
tudnak dolgozni; egyetlen faanyag-közelítési technológia 
marad csak, a kötélpályás fakitermelés.

Karácsonyfa
Környezetvédelmi szempontból nem kell ragaszkodnunk 

a műfenyőhöz, mert a valódi fenyő vásárlásával sem 
károsítjuk környezetünket. A fenyők kivágása nem jelent 
erdőpusztítást. Több dunántúli megyében kimondottan 
karácsonyfának szánt fenyőt termesztenek. A vágás 
frissességéről meggyőződhetünk, ha meghajlítjuk az 
egyik tűlevelet. Ha görbe marad régebbi kivágású a 
fa, válasszunk másikat! A földlabdás vagy konténeres 
fákat több fokozatban szükséges a szobahőmérséklethez 
szoktatni, a helyiségben rendszeresen locsolni. Az 
ünnepek után amint lehet, ültessük ki!

Erdőtérkép
Mint a szakemberek, mint a nagyközönség számára 

elérhető a https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ honlapról a 
címben szereplő ERDŐTÉRKÉP. A térkép alkotói célul 
tűzték ki, hogy minden információ elérhető legyen 
erdőinkről. A sokféle szolgáltatását nem soroljuk föl, csak 
példaként említhető: megtudhatjuk azt is, hogy gombát 
gyűjthetünk–e, vagy nem, mert magánerdőben járunk. A 
sokféle szolgáltatás bármelyike kiemelhető és személyre 
szabható. Természetjárás szempontjából kereshetjük a 
turistautakat, az út hosszát mérhetjük, elkészíthetjük 
vetületét, tehát igazán hasznos információkkal segíti 
a túratervezést. Az alkalmazás átvihető GPS-re, 
okostelefonra, tabletre, segítve a terepi navigálást.

Szénmegkötés
Az üvegházhatású gázokból a hazai erdeink évente 4-5 

millió tonna szén-dioxidnak megfelelő mennyiségű gázt 
kötnek meg, amely az ország összes kibocsátásának 7-8%-
a. További 5 millió tonna fosszilis szén-dioxid kibocsátást 
pedig a fa energetikai fölhasználása csökkent. Az újabb 
erdőtelepítések tovább fogják javítani a fentiekben közölt 
értékeket.

Ilyen is van!
A magyar erdők nagykövete Reviczky Gábor 

színművész.
Erdőfürdő
Hát ez mi fán terem? Tehetjük föl a kérdést. Egy különös 

stressz oldó – relaxáló módszer, amelyet erre képesített 
irányítóval csoportok részére tartanak. A módszer a Japán 
Erdészeti Ügynökség igazgatója, Tomohide Akiyama 
nevéhez fűződik, japán elnevezése shinrin-yuko. A 
módszer fő célja a természettől elszakadt, szorongós, 
depressziós, stressz gyötörte, no meg bárki kezelése. A 
szükséges erdőterapeuta végzettséget Írországban lehet 
megszerezni, az Európai Erdőterápiás Intézetben (FTI).

Trianon hatása az erdőállományra
A diktátum nem csak a magyar népet szakította szét, 

erdeink is drasztikusan csökkentek! Nagy Magyarország 
területét 26%-ban fedték erdők, 7,3 millió hektáron. Az 
ország csonkítás után 1,1 millió hektár maradt, 11,8 %-ot 
képviselve. Mára több mint 22 % az erdőségünk, melyet 
27%-ra kívánunk emelni.

Az őserdők
Most ne a forró égövi dzsungelekre gondoljunk! 

A Kárpát-medencében is vannak őserdők. Az őserdők 
általános tulajdonságait és rendeltetésüket tekintsük 
át! Az ökológusok a nagyobb, 30-50 hektár kiterjedésű, 
érintetlen erdőket szokták őserdőnek nevezni. Ezekben 
a művelés alól kivont erdőkben különböző korú és 
fajtájú fák növekednek, élnek és halnak el. A matuzsálem 
korú faóriásokat, fényért küzdő fi atal fák veszik körül. 
Adottságukból adódóan az őserdők ellenállóbbak a 
szélviharokkal, tűz és rovarkárokkal szemben, ráadásul 
állatállományával életképes populációt tud fenntartani. 
Az őserdők egyéb iránt a tudományos kutatások fontos 
színterei. 

Ismeretbővítés
Nyilvánvaló, hogy természetjáróként nem célunk és 

lehetetlen is összeszednünk annyi ismeretet, amivel –
mondjuk,- egy idősb erdész rendelkezik. Ő az erdőben 
olvasni tud a természet jeleiből, a fák törzséből, az állatok 
nyomából, az erdő hangjaiból. Ránk természetjárókra, 
kirándulókra, csak úgy erdőszeretőkre zömében 
az sem jellemző, hogy erdészeti szakiskolai vagy 
egyetemi végzettségünk lenne. Akkor honnan bővítsük 
ismereteinket?

Csak egy pár lehetőséget vessünk föl! A föntiekben már 
hivatkoztunk az országszerte mindenhol megtalálható 
tanösvényekre (pl. Erdőanyai tanösvény a Visegrádi 
hegységben, amely örökerdő témájú. Elérhető az 
OKT útvonaláról, a Vízverés tisztásáról nyugatra az 
Erdőanyai-rét felé). Csipegethetünk az ismeretekből a 
természettudományi témákat érintő múzeumokban, 
példaként egy, a gyöngyösi Mátra Múzeum. Továbbá az 
erdészetek kezelésében lévő kiállításokon, egy-egy példa 
az Alföldről és a Dunántúlról: Alföldfásítási Múzeum 
(Bugac) és a Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti 
Múzeum (Csákberény). De, ne feledkezzünk meg az 
erdészeti szaklapokról sem!

Végszó
Írásunkat egy idézettel kezdtük, egy másikkal fejezzük 

be!
„Szeressétek a fát, az erdőtöket, emberek.”  /Fekete István/

Jancsó Ottó
a Magyar Természetjáró Szövetség

Aranyjelvényes Túravezetők Klubjának elnöke
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A TURISTA-MESTER – 
KIRŐL VAN ELNEVEZVE A BARÁT-HALMON A MOLI-PIHENŐ?

A Visegrádi-hegység főgerincének egyik 
kiemelkedésén, a Barát-halmon áll a MOLI-

pihenő. Azonban a megkapóan szép kilátást nyújtó hely 
névadójáról a legtöbben alig tudnak valamit.

„Karácsonyra hátizsákot vett magának, pedig ruha 
és civil cipő is kellett volna, de hát hátizsák nélkül nem 
lehet meg az ember. Sok mindent elvitt a háború, a kis 
fi zetésből nehéz pótolni, de ha valahogy összegyűl egy 
kevéske pénz – persze, hogy első a túraholmi. Egyszerű 
hivatalnok ember, ír. számol, összead hétköznapokon, 
de ha eljön a vasárnap, őt mindig ott látod a hegyek 
között. Gyorsan megy, türelmetlen, mint aki hat napon 
át nehezen várta, hogy ismét a természetben lehessen. 
A társaság panaszkodik: nagyon szalad a vezető… De 
mire este lesz, megbékél még a leglustább is. Varázslatos 
szép tájakat láttak pedig „csak” a Visegrádi-hegységben 
jártak. Sose hitték volna, hogy itt is vannak merész 
hegyoldalak, vad ösvények, különös sziklaszirtek.  Már 
nem haragszaknak a vezetőre. – Szép volt? – kérdezi ő. 
–Szép felelnek a részvevők. És még sokáig emlékeznek 
egy-egy túrára. – Meg kell adni, jól tud túrát vezetni ez az 
ember – mondják, s eljönnek a következő vasárnapon is. 
Tudják, hogy bizonyosan sokat fognak megint járni, de 
közben látnak is sok-sok természeti csodát. 

Szerény mosolyú, csendes modorú, nagyon 
egyszerűnek látszó ember. Nincsenek különös igényei, 
nincsenek merész mondásai, semmiféle feltűnést nem 
keres. Szerényen, szegényen él a városban, de odafenn a 
hegyek között ő a mester, a turista mester. Sokan ismerik, 
akik a Természetbarátok Turista Egyesületével járnak, 
de különösen azok, akik azon belül a magántisztviselő 
osztályhoz tartoznak.  Túrát vezet minden vasárnap 
és már akkor is eljárt kirándulni, amikor még csak 
tarisznyája volt. Gondoljatok a legszebb túráitokra! Na 
kivezette? Ugye, hogy Moli, ahogy mindenki nevezi, 

Molnár Lajost. – Emlékszik rá egykori túratársa Kántor 
Lászlóné1947-ben.

Molnár Lajos 1898-ban született Makón egy nyolc 
gyermekes családba. Az apja asztalosként dolgozott. 
Összesen hat elemit végzett, 12 éves korában rövidárú-
kereskedő inas, majd segéd lett.  Családi okok miatt 18 
éves korában egyedül feljött Budapestre, de egy év múlva 
bevonultatták katonának. Az első világháború után, 
altiszt, irattáros, mázsakezelő, állatkereskedő-segéd volt. 
1924-től húsz évig az Est lapok kistisztviselőjeként kereste 
a kenyerét.  A II. világháború után kilenc évig a Szabadság 
Lapkiadó Vállalat alkalmazottja, majd ismét raktárosi, 
előadói munkakört töltött be. Már nyugdíjas volt, amikor 
a turistaegyesületében pénztárosi feladatokat látott el.  
Amikor feljött Budapestre, vasárnaponként magányosan 
kirándulgatott a közeli hegyekben, mígnem 1925-ben az 
egyik túráján összetalálkozott a hasonszőrű emberekből 
álló TTE (Természetbarátok Turista Egyesülete) tagjaival 

Csak kevesen tudták Molnár Lajosról, hogy a II. 
világháború alatt a Szentendrei szigeten, hamis 
papírokkal többeket rejtegetett, a későbbiekben ezzel 
nem nagyon dicsekedett. Általános műveltsége – annak 
ellenére, hogy mindössze hat elemi-iskolai osztályt 
végzett – igen széleskörű volt, leginkább az irodalomban 
és a komolyzenében. Összesen 76 évet élt.

Molnár Lajos egyik kedvenc helyén, a Barát-halmon 
kapott köbe foglalt emlékpadot, 1975 október 19-én 
avatták fel túratársai, akiknek aznap nem igazán kedvezett 
az időjárás, ködös-esős időben emlékeztek a tisztelt és 
becsült túratársukra.  Ezen a napon a TTE jogutódja, a 
Vörös Meteor Természetbarát Egyesület összes hivatalos 
túrája ide vezetett. Sokan jöttek Pap rét vagy Nagyvillám 
felől. 

 Szerző Kertész Z. István 
/Fotó: Székely Ildikó/
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A MÁTYÁS KIRÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a kormánynak 
a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának 
intézkedéseit szabályozó 194/2021. (IV. 26.) Korm. 
rendeletének értelmében, 2021. május 1-től a művelődési 
ház, a könyvtár és a mozi is újra megnyithatta kapuit. 

A művelődési ház és a könyvtár 2021. május 3-a hétfőtől, 
míg a mozi május 15-től szeretettel vár mindenkit. A fent 
említett rendelet értelmében az intézményeket a korona 
vírus ellen védett személyek (aki rendelkezik védettségi 
igazolvánnyal), és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak 
látogathatják. Természetesen továbbra is kérhetnek 
tőlünk könyvtári kölcsönzés esetén házhoz szállítást a 
korábban megszokott módon. Ebben az esetben egy-
két napos átfutási idővel esetlegesen számolni kell, 
megértésüket köszönjük.

Rendezvények megtartásáról egyelőre nem tudunk 
pontosat, de amennyiben lehetőség lesz ilyen alkalmak 
szervezésére, haladéktalanul értesíteni fogjuk Önöket.

Kérem, fi gyeljék a gyorsan változó szabályzók alakulását 
az országos és a helyi fórumokat, hogy az életbe lépő 
intézkedések kapcsán lehetőségük legyen minél több 
szolgáltatást igénybe venni.

Ha kérdésük van a szabályokkal kapcsolatban, vagy 
egyéb más módon tudunk Önöknek segíteni, keressenek 
minket a könyvtár telefonszámán, vagy a 30/210-8580-
as számon, illetve a mikesytamas@gmail.com levelezési 
címen. Szívesen állunk rendelkezésükre!

Mikesy Tamás

Fotó: SzilvácskaTavasz a part mentén
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MÁTYÁS KIRÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 
a "Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény alapján 

pályázatot hirdet

könyvtáros 
munkakör betöltésére. 

Az alkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű alkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
2025 Visegrád, Széchenyi utca 11. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Teljes körű könyvtári feladat- és szolgáltatás ellátása, számítógépes nyilvántartás folyamatos üzemeltetése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény és a juttatások megállapításakor a korábbi közalkalmazotti jogviszonynál alkalmazott rendelkezések az 
irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Főiskolai végzettség (informatikus-könyvtáros, könyvtáros), 
• Könyvtárosi - legalább 1-3 év - szakmai tapasztalat, 
• Integrált könyvtári rendszerek gyakorlott szintű használata, 
• Bűntelen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetem, 
• Középfokú nyelvvizsga, 

Elvárt kompetenciák: 
• Jó szintű kommunikációs készség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, szakmai elképzeléseket tartalmazó motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok 

másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15. 
A pályázattal kapcsolatosan további információt Mikesy Tamás tud adni a 06-30/210-8580-as telefonszámon, vagy a 
mikesytamas@gmail.com levelezési címen.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Mátyás Király Művelődési Ház címére történő megküldésével (2025 Visegrád, Széchenyi 

utca 11. ). 
• Személyesen a Visegrád, Széchenyi utca 11. szám alatt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 20. 



JÚNIUSI MOZIMŰSOR 
 

Belépőjegy: 1.000,- Ft, Kedvezményes jegy: 700,- Ft (18 év alatti és nyugdíjas) 

Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át. 

Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel; Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi 
 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

Június 3. csütörtök, 18:00  

FŰZFA 
feliratos, macedón-magyar-belga filmdráma, 101’, 2020  

Rendező: Milcho Manchevski 

Főszereplők: Sara Klimoska, Natalija Teodosieva 
 

A film hosszú útra viszi a nézőt a 17. századi kuruzsló mitikus 

fogantatás rituáléitól kezdve a ma is megosztó témáknak számító 

adoptálás és abortusz kérdéséig. Három anya szerelemvágyának 

és gyermekvállalási küzdelmének az ábrázolása ez a megkapóan 

emberi film. A karaktereknek az anyává válási küzdelmük során 

balladai mélységű hősnőkké kell válniuk, hogy egymás történetét 

is értelmezve megküzdhessenek az ősi és modern társadalmi 

elvárások rendszerével.  
 

Június 4. péntek, 17:00 

FŰZFA 
feliratos, macedón-magyar-belga filmdráma, 101’, 2020  
 

Június 4. péntek, 19:15 

SZUPERAGY 
szinkronizált, amerikai akció-vígjáték, 106’, 2020  

Rendező: Ben Falcone 

Főszereplők: Melissa McCarthy, Bobby Cannavale 
 

Egy tipikus háziasszonnyal sosem történik semmi, és Carol 

tipikus háziasszony – volt eddig. Most azonban hirtelen egyre 

furcsább dolgok történnek vele. Először visszabeszél a tévéje, 

azután beszól a telefonja, majd a mikrohullámú sütője is 

szemtelenkedni kezd. Azt hiszi persze, hogy valaki viccelni 

próbál vele. Vagy megőrült kicsit. Pedig a helyzet ennél is sokkal 

súlyosabb: a világ első szuperintelligenciája őt választotta 

kísérleti alanyául, hogy meg-vizsgálja a kimeríthetetlen gépagy 

hatását az emberekre: és a tanulságok leszűrése után átvegye a 

hatalmat a Földön.  
 

Június 5. szombat, 15:00 

LELKI ISMERETEK 
szinkronizált, amerikai animációs családi film, 90’, 2020  

Rendező: Pete Docter 
 

Tűnődtél már azon, honnan erednek a szenvedélyeid, az álmaid, 

az érdeklődéseid? Mitől vagy te... TE? A Pixar Stúdió Oscar-

díjas animációs filmje New York City utcáiról egy különleges, 

kozmikus világba repít, hogy megismerd a válaszokat a 

legnagyobb kérdésekre.  
 

Június 5. szombat, 17:00 

ÍGÉRETES FIATAL NŐ 
feliratos, angol-amerikai thriller, krimi-dráma, 113’, 2020  

Rendező: Emerald Fennell 

Főszereplők: Carey Mulligan, Adam Brody, Clancy Brown 
 

Mindenki úgy vélte, hogy Cassie ígéretes fiatal nő, mígnem egy 

rejtélyes esemény kisiklatta a sorsát. De a nő életében semmi 

sem az, aminek látszik: gonoszul okos, fájdalmasan rafinált, és 

éjszakánként kettős életet él. Ám egy váratlan találkozás esélyt 

adhat neki arra, hogy jóvátegye a múlt tévedéseit ebben az 

izgalmas és veszettül szórakoztató történetben.  
 

Június 5. szombat, 19:15 

MONSTER HUNTER - SZÖRNYBIRODALOM 
szinkronizált, amerikai-német fantasy, 103’, 2020  

Rendező: Paul W.S. Anderson 

Főszereplők: Milla Jovovich, Tony Jaa, Ron Perlman 
 

Artemis hadnagy és emberei egy távoli bolygóra kerülnek, de a 

lakók nem fogadják őket szeretettel. A hatalmas, elképesztő erejű 

szörnyek kérdés nélkül, azonnal végezni akarnak látszólag 

védtelen ellenfeleikkel. Ám az emberek kis csapata nem adja fel 

könnyen. És minél többen halnak meg közülük, annál 

elszántabban harcolnak tovább a kiismerhetetlen terepen.  
 

Június 10. csütörtök, 18:00 

ÍGÉRETES FIATAL NŐ 
feliratos, angol-amerikai thriller, krimi-dráma, 113’, 2020  
 

Június 11. péntek, 17:00 

A NAGY VISSZATÉRŐK 
szinkronizált, amerikai akciófilm, 104’, 2020 

Rendező: George Gallo 

Főszereplők: Robert De Niro, Tommy Lee Jones 
 

Max Barber producer új filmje hatalmas bukás a mozikban. 

Mivel emiatt az adósságát sem tudja visszafizetni, a hírhedt 

maffiafőnök, Reggie Fontaine markába kerül. Max úgy próbálja 

menteni az irháját, hogy meggyőzi Reggie-t, finanszírozzon egy 

újabb forgatást. Ez azonban már nem a nézők kedvéért készül, 

csupán azért, hogy egy biztosítási csalással óriási összeget 

zsebeljenek be. A vén, részeges főszereplő, Duke Montana 

azonban áthúzza minden számításukat.  
 

Június 11. péntek, 19:15 

A NOMÁDOK FÖLDJE 
feliratos, amerikai filmdráma, 108’, 2020  

Rendező: Chloé Zhao 

Főszereplők: Frances McDormand, David Strathairn 
 

Az egyetlen cég által ellátott nevadai kisváros gazdasági 

összeomlását követően Fern mindent bepakol furgonjába és 

elindul, hogy modern nomádként a hagyományos társadalmon 

kívüli életet folytasson. A rendező harmadik játékfilmje valódi 

nomádokat vonultat fel Fern társaiként, amint Amerika nyugati 

felének végtelen vidékeit rója. A film számos más kitüntetés 

mellett elnyerte a legjobb filmnek járó Oscar-díjat is.  
 

Június 12. szombat, 15:00 

LELKI ISMERETEK 
szinkronizált, amerikai animációs családi film, 90’, 2020  
 

Június 12. szombat, 17:00 

A NOMÁDOK FÖLDJE 
feliratos, amerikai filmdráma, 108’, 2020  
 

Június 12. szombat, 19:15 

A NAGY VISSZATÉRŐK 
szinkronizált, amerikai akciófilm, 104’, 2020 
 

Június 17. csütörtök, 18:00  

WENDY 
feliratos, amerikai fantasztikus film, 111’, 2020 

Rendező: Benh Zeitlin 

Főszereplők: Devin France, Yashua Mack, Gage Naquin  
 

Wendy édesanyja pincérnőként robotol, hogy eltartsa 

gyermekeit. Fiatalon lemondott álmairól, Wendyt azonban még 

hajtja a kalandvágy. Megismerkedik Peterrel és barátaival, 

akikkel mágikus utazásra indulnak az örökké tartó gyerekkor 

reményével kecsegtető mesebeli szigetre. Amikor Wendyben 

később felébred a honvágy, kiderül, hogy a hazatérés szinte 

lehetetlen. A rendező ezúttal Pán Péter történetét értelmezte át 

Wendy szemszögéből, a felnőtt közönség számára adaptálva.  

mailto:mozi@visegrad.hu
http://www.visegrad/mozi


Június 18. péntek, 17:00 

WENDY 
feliratos, amerikai fantasztikus film, 111’, 2020 
 

Június 18. péntek, 19:15 

EGY IGAZÁN DÜHÖS EMBER 
szinkronizált, amerikai-angol akcióthriller, 118’, 2021  

Rendező: Guy Ritchie 

Főszereplők: Jason Statham, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett 
 

H. a legutolsó halálos kimenetelű rablást követően újoncként 

érkezik a Fortico Security csapatához, ahol a biztonsági őrök 

több millió dolláros szállítmányok védelmét látják el. Amikor az 

egyik pénzszállítót megtámadják, H. felfedi speciális harci 

képességeit: a kezdetben visszahúzódó férfiról kiderül, tökéletes 

lövész, és szemrebbenés nélkül iktatja ki áldozatait. Az őrök 

kezdenek egyre bizalmatlanabbá válni a mindenre elszánt 

férfival, akiben tombol a bosszúvágy. Hamarosan világossá válik 

H. indítéka, aki kegyetlen fordulatot tartogat sokak számára.  
 

Június 19. szombat, 15:00 

TOM ÉS JERRY 
szinkronizált, amerikai animációs film, 101’, 2021  

Rendező: Tim Story 
 

Jerry egy elegáns New York-i szállodába költözik, élvezi a 

luxust, de a boldog napok véget érnek. A hotelt ugyanis kibérlik 

a Világ Legszuperebb Esküvője számára. Az ifjú pár mindenből 

a legjobbat akarja, és egyáltalán nem akar egérvendéget hívni. A 

hotel ifjú és buzgó alkalmazottja ötlettel rukkol elő: szerez egy 

nagyon ismerős macskát. Úgy látszik, az ősi ellenségek nem 

tudnak megszabadulni egymástól, és újra összemérik az erejüket. 

És nem érdekli őket, hogy körülöttük romba dől a hotel, és az 

esküvő is kicsit másképp alakul, mint ahogy a fiatalok tervezték.  
 

Június 19. szombat, 17:00 

TANÍTS MEG REPÜLNI 
szinkronizált, francia-norvég családi kalandfilm, 113’, 2019  

Rendező: Nicolas Vanier 

Főszereplők: Jean-Paul Rouve, Louis Vazquez, Mélanie Doutey 
 

Christian, aki ornitológus, élete fő művén dolgozik. Az árván 

maradt nagy liliket szeretné megtanítani a költözésre egy 

sárkányrepülő segítségével. Fia először értetlenül nézi apja 

tevékenységét, majd később megváltozik az álláspontja. A filmet 

Christian Moullec igaz története inspirálta: a férfit nem 

véletlenül nevezték el Birdmannek, hiszen 1995-től kezdve 

rendszeresen repült együtt vadludakkal, hogy őket védettebb 

területekre vezetve megakadályozza számuk csökkenését.  
 

Június 23. szerda, 18:00 

VAD VÍZ – AQUA HUNGARICA 
magyar természetfilm, 72’, 2021  

Rendező: Fehér Zoltán 
 

A WWF Magyarország ajánlásával mozikba kerülő új magyar 

természetfilm hazánk legkülönlegesebb vízi és vízközeli 

életközösségeit mutatja be, rendkívül látványos képsorokkal. A 

kis-balatoni vadon gazdag mocsárvilágától az Aggteleki Nemzeti 

Park érintetlen erdőségein át a Hévízi-tó víz alatti dzsungeléig 

számos hazai táj mutatja meg eddig ismeretlen arcát a filmben. A 

stáb 9 hónapon át, 27 helyszínen forgatott a filmhez, számos 

speciális technikát alkalmazva, ami a különböző fajok 

megfigyelésének egy merőben más dimenzióját tette lehetővé.  
 

Június 24. csütörtök, 18:00  

LUFI 
feliratos, kínai filmdráma, 102’, 2019  

Rendező: Pema Tseden 

Főszereplők: Jinpa, Yangshik Tso, Sonam Wangmo 
 

Dargye és felesége, Drolkar állattartással foglalkoznak Tibet 

egyik eldugott szegletében. Három fiúgyermekük közül még 

csak egy iskolás, a másik kettőről nagyapjuk segít gondoskodni. 

Egy apró félreértés azonban megtöri a család harmóniáját, és 

kínos komplikációkkal kell szembesülniük. A fiatal házaspárnak 

döntenie kell: a buddhista tanítások, vagy a modern társadalom 

által diktált értékek szerint folytassák az életüket?  

Tibet legendás krónikásának filmjei a tibeti kultúra eddig 

ismeretlen arcát mutatják meg. A Lufi egy költői, filozofikus 

meditáció a kínai egykepolitikáról, a modern és tradicionális 

értékek konfliktusáról egy fiatal tibeti pár életén keresztül.  
 

Május 25. péntek, 17:00 

LUFI 
feliratos, kínai filmdráma, 102’, 2019  
 

Június 25. péntek, 19:15 

SOKKAL TÖBB MINT TESTŐR 2. 
szinkronizált, amerikai-angol akcióthriller, vígjáték, 116’, 2021  

Rendező: Patrick Hughes 

Főszereplők: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek 
 

Michael Bryce kényszerszabadságra megy, ám pihenésre, 

feltöltődésre tett próbálkozása rövidéletűnek bizonyul: feltűnik a 

színen Darius felesége, Sonia , aki megmenti a testőrt egy 

gyilkossági kísérlettől. A temperamentumos nő azonban 

segítséget vár a „szívességért” cserébe, így Bryce-nak nincs más 

választása, össze kell fognia Soniával, hogy kiszabadítsák 

Dariust. A bökkenő csak annyi, hogy a kényszerszabija miatt 

Bryce nem használhat semmilyen halálos fegyvert a bevetés 

során, így egyedül csak az eszére és szerencséjére hagyatkozhat a 

bérgyilkos kiszabadításában.  
 

Június 26. szombat, 15:00 

LUCA 
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 101’, 2021  

Rendező: Enrico Casarosa 
 

A gyönyörű olaszországi tengerparti településen játszódó Luca 

hőse egy kisfiú, aki feledhetetlen, fagylalttal, tésztával és 

végeláthatatlan robogózásokkal teli nyarat él át. Lucával együtt 

részese a kalandoknak újdonsült barátja is, ám a sok mókázást 

beárnyékolja egy súlyos titok: mindketten tengeri szörnyek a víz 

alatti világból.  
 

Június 26. szombat, 17:00 

SZÖRNYELLA 
szinkronizált, amerikai vígjáték, 134’, 2021  

Rendező: Craig Gillespie 

Főszereplők: Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry 
 

A Disney vadonatúj játékfilmje a mozitörténet egyik 

leghírhedtebb – és híresen divatos – gonosztevőjének lázongó 

ifjúkorát mutatja be. Az 1970-es évek Londonjában, a punk rock 

forradalom forgatagában játszódó történet Estellát, a fiatal 

csavargót követi nyomon, aki eszét és kreativitását hasznosítva 

igyekszik nevet szerezni magának ruhaterveivel. 

Összebarátkozik két tolvajjal, akiknek tetszik a csínytevésre 

hajlamos lány; együttes erővel boldogulnak a londoni utcákon. 

Egy napon Estella divathoz való érzéke felkelti von Hellman 

bárónő, a lefegyverzően sikkes divatlegenda figyelmét, akit a 

kétszeres Oscar-díjas Emma Thompson alakít. Újdonsült 

munkakapcsolatuk azonban olyan események és felfedezések 

láncolatát indítja el, amik előcsalják Estella galád oldalát, s így 

lesz belőle a harsány, divatos és bosszúszomjas Szörnyella.  
 

Június 26. szombat, 19:30 

SOKKAL TÖBB MINT TESTŐR 2. 
szinkronizált, amerikai-angol akcióthriller, vígjáték, 116’, 2021 
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VISEGRÁDI ÍZEK

A hagyományos sváb étrendben a péntek bablevest, és 
valamilyen édes tésztaételt jelentett. Időnként a mákos 
vagy diós, grízes tészta helyett rizskoch volt a második 
fogás, amit fi nom házi baracklekvárral tálaltak. Apukám 
úgy készíti, ahogy édesanyjától, Manci nénitől tanulta.

Hozzávalók:

20 dkg rizs

3 db tojás

30 dkg cukor

½ liter tej

5 dkg vaj

1 dl víz

mazsola ízlés szerint

Felforraljuk a vizet, beleszórjuk a rizst, majd egy pár 
perc múlva a tejet is ráöntjük. Újabb pár perc forralás után 
beletesszük a vajat, átöntjük egy tepsibe, és kb.70 fokos 
sütőben pihentetjük egy fél órát, amíg a rizs megpuhul.

Közben kikeverjük a tojások sárgáját a cukorral, 
beleforgatjuk a felvert fehérjét, és a mazsolát. Ha a rizs 
langyosra hűlt, összekeverjük az egészet, és egy kivajazott, 
kis prézlivel megszórt tepsibe terítjük.

Nem túl forró, kb. 100 fokos sütőben nagyjából fél órát 
sütjük, amíg megszilárdul, és a teteje egy kis színt kap.

Legjobb sárgabaracklekvárral, de házi málna, 
szilvalekvár is fi nom lehet hozzá.

Lejegyezte:
Kangas Kinga

RIZSKOCH
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OLVASÓINK KÜLDTÉK

Hetven évvel ezelőtt, 1951.április 18. napján, a 
Pestvidéki Járásbíróság az 10848/1951/2 sorszámú 

ítéletében keresztapámat, Niedermüller Bélát, a Béla 
vendéglő tulajdonosát hivatkozva a 8800/1946. évi 
törvényre, a közellátás érdekeit veszélyeztető 2 rendbeli 
bűntett elkövetésében bűnösnek találta. A két rendbeli 
bűntett a következő volt: 1950 novemberében egy 10 kg-
os malacot, majd december 5-én egy 90 kg súlyú hízót 
engedély nélkül levágatott.

Persze tudni kell, hogy azokban az években 
beszolgáltatási kötelezettség – köznyelven a „padlás 
lesöprésének” korszaka volt. A vidéki gazdáknak minden 
terményből, nevelt háziállatából bizonyos mennyiséget 
be kellett szolgáltatnia! 

A bírósági ítélet indoklásában „kuláknak minősíthető” 
-ként jellemzett keresztapámra a következő büntetést 
szabta ki: 8 hónap letöltendő börtön, 5 év a közügyektől 
való eltiltás, valamint 1000.-Ft pénzbüntetés. Keresztapám 
szabadulása után szinte könnyezve mesélte, hogy Hartán 
gyilkosokkal, rablókkal közös cellában volt elhelyezve.

De nézzük csak, mivel is veszélyeztette a Béla vendéglő 
tulajdonosa a közellátást. Nem szolgáltatta be a levágott 
malac, illetve hízó húsdézsmáját, illetve annak forint 
ellenértékét. Csak, hogy a mai visegrádi fi atalok, 
középkorúak értsék, - a még élő idősebbek igazolhatják 
-  pl. Zöld József hentesüzlete hetente olyan kevés árut 
kapott, hogy nem volt biztos, hogy a szombat reggel 
sorba álló vevők közül az utolsóknak is jut belőle! 

Közismert, hogy a vendéglőbe betérők egy része étkezni 
szeretne. Az előbb ismertetett állami húsellátással nem 
volt biztos, hogy aki pl. rántott vagy sült húst rendelt 
az étteremben, az hozzá tudott-e jutni. Egy élelmes 
vendéglősnek más árubeszerzési utat is ismernie kellett 
ahhoz, hogy vendégei bécsi szelet igényét ki tudja 
elégíteni. Hát ilyen vendéglős volt keresztapám!

Ám a 8 hónapos börtönnel nem volt letudva a 
közellátást veszélyeztető cselekedet miatti büntetés. 
A bírósági végzésben ugyan nem szerepelt, de hogy-
hogy nem, a Béla vendéglőt, az egykori Niedermüller 
családi házat szőröstül-bőröstül államosították, 
pontosabban kisajátították úgy, ahogy akkortájt szokás 
volt, mindenféle végkielégítés nélkül. Keresztszüleimnek 
ki kellett költözni! Bérlakók lettek. 

Keresztapám először Nagymaroson, a Postás üdülőben, 
majd később, nyugdíjazásáig Gizella telepen, a 
Gyomorszanatóriumban dolgozott, pincérként. Hosszas 
betegség, (rák) következtében 1970. június 20-án hunyt el. 
69 évet élt meg. Gyakran gondolok rá, és keresztanyámra, 
akik sokat segítettek az életre nevelésükkel.

Hálával és szeretettel, keresztfi úk, 
Scheili Béla, Budapestről.

...A NÉPKÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Béla vendéglő

Niedermüller Béla munkahelyén, a Gizella-telepi gyógyszanatóriumban
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A májusi lapban, az Olvass, hogy láss! rovatban megjelent könyvajánló írás végéről lemaradt a szerző, Dobri Imre neve. 
Imi rendszeres szerzője a Visegrádi Híreknek, így különösen sajnáljuk ezt a fi gyelmetlenséget. Ezúton is szeretnénk 
elnézést kérni tőle ezért a hibáért!

a VH szerkesztői

HELYREIGAZÍTÁS

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik drága halottunk, Schandl János temetésén részt vettek, vagy gondolatban velünk 
voltak és ezzel fájdalmunkat enyhítették.

Schandl család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fotó: Kangas Kinga

Visegrádon sétálva sok érdekes tárggyal találkozhatunk, íme kettő közülük. 

1.Ki tudja hol található, és mit jelképez?

2.Visegrád melyik részén található ez a kút?

REJTVÉNY

Fotó: Kangas Kinga1.

2.
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SZERETNÉ TUDNI, MENNYIT 
ÉR AZ INGATLANA? 

INGATLANFORGALMI 
ÉRTÉKBECSLÉS  

 
RÖVID  

OKLEVELES 
 

TELEFON: +36-30-426-1192 
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Fotó: SzilvácskaSzirmok
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 Értesítjük kedves betegeinket hogy 
a Visegrádi Gyógyszertár

Június Július és Augusztus hónapokban
minden szombaton 9-től 13-óráig nyitva tart.

Tisztelettel Dr. Schuszter Péter


