
11XXXVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2020. MÁJUS

Tégy meg minden jót, ami tőled telik,
Amilyen eszközzel csak tudod,
Amilyen módon csak tudod,
Ahol csak tudod,
Akivel csak tudod,
Ameddig csak tudod. 

JOHN WESLEY
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Bánó László, - számunkra Laci bácsi- sokat 
jelentett a csapatunknak és úgy hiszem mi is 
neki. Mindig önzetlen szeretettel és segíteni 
akarással fordult felénk; fi gyelemmel kísérte 
munkánkat. 

Talán kevesen tudják, de Laci bácsi édes-
apja is cserkész volt, olyan komoly hazai és 
világeseményen is részt vett, mint az 1933-
as gödöllői Jamboree, ahol Bi-Pi a cserkészet 
alapítója, valamint Teleki Pál is megjelent. 
Édes apja cserkészhagyatékát, amely történel-
mi szempontból is jelentős, ránk hagyta. A vezetőség-
gel egyetértésben, majd Mikesy Tamással és a családdal 
egyeztetve arra jutottunk, hogy ebből az anyagból egy 
kiállítást szervezünk az ősszel Laci bácsi emlékére.

Kedves Laci bácsi! Ezúton, utólag is köszönünk Neked 
mindent, reméljük, hogy tevékenységünkkel örömet sze-
reztünk neked. Végezetül Bi-Pi utolsó, cserkészekhez írt 
levelével szeretnénk búcsúzni tőled: 

„Kedves cserkészek!

Ha valaha láttátok már a Pán Péter című fi lmet, emlékez-
tek, hogyan mondta el a főkalóz búcsúbeszédét minden 
alkalommal, attól tartva, hogy amikor eljön a halál órája, 
nem lesz már ideje a búcsúra. Így áll a helyzet velem is, 
és – bár nem haldoklom – most én is búcsúüzenetemet 
akarom elküldeni nektek. Emlékezzetek arra, hogy ez az 
utolsó üzenet, amelyet tőlem valaha kaptok, véssétek hát 
jól emlékezetetekbe. Nagyon boldog életem volt és azt 
akarom, hogy a tiétek is az legyen.

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

tet. Csakhogy a boldogság nem a gazdagság-
ból ered, nem a sikeres karrierből és nem sa-
ját vágyaink kielégítéséből. A boldogsághoz 
vezető út ott kezdődik, hogy fi ú korotokban 
egészségessé és kitartóvá fejlesszétek magato-
kat, hogy felnőttként hasznosak lehessetek és 
élvezni tudjátok az életet.

A természetismeret megmutatja számotokra, 
hogy mennyi teljes szépségű és különleges 
dologgal látta el Isten boldogításunkra a föl-
det. Legyetek elégedettek azzal, amit kaptatok 

és használjátok föl a lehető legjobban. Nézzétek a dolgok 
derűs oldalát, ne a borúsat.

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

Legyetek készen a boldog életre és a boldog halálra. Ra-
gaszkodjatok mindig a fogadalmatokhoz – akkor is, ha 
már nem vagytok gyerekek. Isten segítsen ebben ben-
neteket.

Barátotok: Robert Baden-Powell”

Köszönünk mindent!

A 823. Mátyás király Cserkészcsapat nevében:
Gróf Boglárka

csapatparancsnok

Szomorú szívvel, de a feltámadás reményében tudatjuk, hogy Bártfainé Répás Ildikó, a Visegrádi Hírek szer-
kesztőbizottságának tagja, 2020. április 26-án, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Osztozva a család fájdalmában:

Visegrádi Hírek szerkesztőbizottsága
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2020. február 25-én, életének 76. évében elhunyt Bánó 
László Bedő Albert-díjas, aranyokleveles erdőmérnök, 
az Országos Erdészeti Egyesület korábbi főtitkár-he-
lyettese, a Pilisi Állami Erdőgazdaság Műszaki Erdésze-
tének egykori építés-, majd főépítésvezetője, az UTILIS 
Kft . ügyvezető igazgatója, Visegrád Város Díszpolgára. 
Temetése, a járvány miatt szűk családi körben történt, 
2020 március 20-án. A gyászszertartást és a temetés 
utáni misét barátja, Dr. Török Csaba az Esztergomi 
Hittudományi Főiskola egyetemi tanára Dr. Györök 
Tibor plébánosunk  közreműködésé vel celebrálta. 
A szikár tények és Bánó László hivatalos életrajza alapján 
a kívülállónak, nem lehet igazi képe egy olyan ember-
ről, aki Visegrád életének hosszú évtizedeken keresztül 
meghatározó személyisége volt. A temetésen nem volt 
mód, hogy Bánó László kívánsága szerint elmondhas-
sam gyászbeszédemet, ezért itt az újság hasábjain veszek 
búcsút Tőle.

Életünket a családi háttér döntően meghatározza, ez 
Bánó László esetében is így volt. Kecskeméten született. 
Gyermek és ifj úkorát, a XX. századi magyar történelem 
viharaiban hét gyermekét a szűkös körülmények között 
is keresztényi szeretetben, nevelő szüleinek példája ha-
totta át. Neveltetésében, jellemének kialakulásában a 
család mellett a kecskeméti piarista gimnázium és a Sop-
roni Erdészeti és Faipari Egyetem emberformáló tanítása 
volt meghatározó. Számára a selmeci és soproni erdész 
hagyományok, szertartások, a selmeci regula egy szak-
máját szerető, annak történetiségére büszke erdőmérnök 
életfi lozófi ájának része volt. Mindig nagy tisztelet-
tel emlékezett néhai tanáraira, anyagilag támogatta az 
egyetem kiadványainak megjelentetését és az egyetemi 
ifj úság hagyományápoló rendezvényeit. Erdőmérnöki 
képesítése megszerzésének 50. évfordulóján, 2018-ban 
vehette át az Aranyoklevél tiszteletdiplomát Sopronban.  
A sors úgy hozta, hogy munkásságának színtere – egy 
rövid kitérőt nem számítva - 1968-tól haláláig Visegrád-
hoz kötötte. A Pilisi Állami Parkerdőgazdaság Műsza-
ki Erdészeténél dolgozott beosztott mérnökként, majd 
fő-építésvezetőként. 1993-tól az UTILIS Kft . ügyvezető 
igazgatója volt. Szakmai munkásságát Kiváló Munkáért 
Miniszteri kitüntetéssel, s az egyik legrangosabb erdésze-
ti elismeréssel, a Bedő Albert Díjjal is elismerték. A park-
erdőgazdaságnál eltöltött évtizedek alatt meghatározó 
volt számára Madas László főigazgató szakmai segítsége 
és mély embersége. 

Bánó László életében keresztény hite, magyarságtuda-
ta, családja, barátai, embertársai iránti szeretete és fele-

lősségérzete, szakmai elkötelezettsége volt a meghatározó. 
Minden gondolatát, cselekedetét ezek befolyásolták. 
Nála nem felvett póz és magamutogatás volt, az hogy a 
teremtő által neki juttatott szakértelmet, tudást, a tisztes 
munkával megtermelt anya gi javakat a közjó érdekében 
hasznosítsa. Évtizedeken keresztül vett részt Visegrád 
közéletében konkrét tisztségekben és egyszerű polgárként 
is. Nem szerette, ha nyilvánosan dicsérik és jótéteménye-
it sorolják, de most nemcsak a megemlékezés, hanem a 
példaadás céljával sem tehetjük meg, hogy erről ne te-
gyünk említést.  Az elmúlt évtizedekben a visegrádi ka-
tolikus templom külső és belső felújítását, a parajdi és 
visegrádi gyerekek táborozását, a helyi cserkészcsapatot, 
könyvek kiadását, konferenciák létrehozását, kulturális 
rendezvényeket és még sok minden mást is támogatott. 
Nyugodtan kijelenthetjük, onnét lehetett tudni, hogy 
valamilyen rendezvény, kezdeményezés, program nemes 
célt szolgál, hogy azt Bánó László támogatta. 

Nagy tisztelője volt Görgei Artúr tábornoknak. Amikor 
a 90-es évektől Visegrádon az önkormányzat, a múzeum, 
a parkerdőgazdaság együttműködésével felújították a 
Görgei-emlékhelyeket, a tábornok lakhelye mellett em-
léktáblát helyeztek el, ezekben a munkákban is aktívan 
kivette részét. 2016-18-ban a Görgei-emlékévek ren-
dezvényeit, a Görgei szobor előkészületeit is támogatta.  
A szobor állítás kérdésében némi vita alakult ki a szer-
vező bizottság és Laci között. Ő a tábornok Görgeiről 
szeretett volna szobrot állítani, a többség a „visegrádi 
Görgeiről”, az idős hadvezérről. Bánó László demokra-
tikusan tudomásul vette a többség döntését, majd saját 
költségén az egykori UTILIS Kft  irodaházának udvarán 
felállítatta a tábornok Görgei Artúr szobrát, szándéka 
szerint a nagyközönség számára is látogathatóvá téve. 
2019. szeptember 29-én a szentendrei Görgei Artúr 
nevét viselő MH Altiszti Akadémia zenekarának köz-
reműködésével, Bozó Tibor dandártábornok az Altiszti 
Akadémia parancsnoka és Félegyházi András polgár-
mester avatta fel a szobrot. Ez a Görgei Artúrhoz méltó 
ünnepség volt Bánó László utolsó nyilvános szereplése.  
Felemelő és torokszorító volt látni, hogy a kórházból 
erre a napra kiengedett beteg ember számára milyen erőt 
a dott, hogy meg tudta valósítani ezt a tervét és illő tartás-
sal, méltósággal végig tudta vinni a megemlékezést. És 
természetesen oly módon, hogy ismét ő adott…

Bánó László jelleme, tartása, elvhűsége és önzetlen 
segítőkészsége az emberi természet szokása szerint kivál-
totta egyesek irigységét, rosszindulatát, ahogy Szerb An-
tal írta a „Pendragon legenda c. könyvében: „Minden jó 

BÚCSÚ ÉS EMLÉKEZÉS
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elnyeri méltó büntetését”. Egyesek „népszerűsködés-
nek” tartották mecénási tevékenységét, mások a helyi 
politikai életben kifejtett aktvitását próbálták félremag-
yarázni, s önös érdeket keresni szándékai mögött. Ezek a 
méltatlan vádak és támadások sem hitében, sem közössé-
gi elkötelezettségében nem tudták megingatni. 

Aki közelebbről ismerte őt, az tudja, hogy azt a pre-
cizitást, szakszerűséget, amit magával szemben ter-
mészetesnek tartott, mástól is elvárta. Igen, volt, amikor 
türelmetlen volt, sőt indulatos. Nála az ígéret, az a dott 
szó szent volt. Az udvariasság nem üres forma, ha-
nem neveltetése, jelleme által kialakult életstílus. Ha 
felhívott telefonon, rendre próbáltam nem elfelejteni, 
hogy ő hívott, így ő köszön el és nem én. Természetes 
volt számára, hogy a létező legkisebb autóban is az első 
ülésére tessékelte a társaságában levő hölgyet, majd ő a 
hátsó ülésre szorította be magát. Rá is igaz volt az megál-
lapítás, amit néhai Antall József miniszterelnökről írt egy 
politikus kortársa: "Egy belülről vezérelt ember, a kívül-
ről vezérelt emberek korában"

Legendás hírű volt mérnöki alaposságú szer-
vezőképességéről. Amikor először találkoztam egy ren-
dezvény, kirándulás lebonyolítására összeállított több 
oldalas forgatókönyveivel kicsit csodálkoztam és talán 
mosolyogtam is a percre lebontott teendők listáján. 
Hamar rájöttem, mindez milyen hasznos tud lenni. 2009-
ben Visegrád város millenniumi ünnepségsorozatának 
fénypontja Vigh Tamás „Életfa” szobrának felavatása és 
a bíborosi mise volt. Egy 1800 lakosú kisváros számára 
egy ekkora rendezvény kivitelezése, megfelelő rendezői 
apparátus nélkül igen nagy feladat volt. Ebben a hely-
zetben nagyon meg tudtam becsülni Laci aprólékosan 
kidolgozott, több alkalommal személyesen átbeszélt for-
gatókönyvét. 

Laci nagyon szerette a baráti társaságot, fi gyelmes és 
nagyvonalú házigazda volt. Ilyenkor egy pohár bor mel-
lett szeretett adomázni, felidézni élete humoros történé-
seit. Az általa szervezett legendás kirándulások egyikén, 
a 2015. évi olaszországi zarándokúton a társaság hazafelé 
megállt az első világháború vérzivavataros és sokezer 
magyar életét követelő helyszínén Doberdónál. Itt a Vi-
sintini helységben levő magyar katonák által épített 
kápolnában a zarándokcsapat lelki vezetője, Török Csaba 
atya által bemutatott latin és olasz nyelvű istentisztele-
ten vett részt a helybeliekkel. Bánó László megszervezte, 
hogy a helység lakóit, mind a 23 főt, nemcsak a misére ezt 
követőn egy pohár borra, egy harapás ételre is meghívják, 
s hogy a népek barátsága teljes legyen, a magyar csoport 
elénekli az olasz himnuszt. Laci nevetve mesélte el, hogy 
miközben buzgón tanulták az olasz himnuszt, értesítet-
ték, hogy talán erre nem lenne szükség, mert Visintini 
összes lakója szlovén. 

2012-ben konferenciát és kiállítást rendeztünk Visegrá-
don a település plébánosa és jótevője, a szlovák irodalmár 
Viktorin József emlékére nagyszámú szlovák és magyar 
résztvevővel. A kiállítás vendégkönyvének egyik beírása 
így hangzott: „Ma itt mi magyarok és szlovákok egyek 
lehettünk hitben és szeretetben. Köszönjük Viktorin 
plébános úr”.  Nagy örömmel számoltam be Lacinak, ar-
ról, hogy Érsekújváron, a Matica Slovenská székházában 
is bemutatott kiállítás megnyitóján, amikor beszédemben 
felolvastam Bánó László mondatait, a döntő többségé-
ben szlovák közönség nem várta meg a fordítást, hanem 
elkezdtek tapsolni. 

Kedves Laci!  Sokáig tudnám még róni a sorokat, em-
lékezni közös élményeinkre, jótetteidre, tanácsaidra. 
De búcsúzni kell. Fájó szívvel búcsúzom Tőled, az igaz 
embertől, a baráttól, akinek hiányát mindig érezni fogjuk. 
Azon hitünk mellett, hogy Hozzád méltó barátok, társak 
közé kerültél, emlékezni fogunk Rád, midőn példaadás 
céljával felidézzük tetteidet, szavaidat, mindazt, amit 
Tőled kaptunk.

Önéletrajzi könyvedben – „Szilánkok egy elbitangolt 
erdész életéből” – idézed Ady Endre sorait. Most én is 
ideírom:

„Mikor elhagytak,

Mikor a lelkem roskadozva vittem,

Csöndesen és váratlanul

Átölelt az Isten.

 

Nem harsonával,

Hanem jött néma, igaz öleléssel,:”

Nem jött szép, tüzes nappalon

De háborus éjjel.

És megvakultak

Hiú szemeim. Meghalt ifj uságom,

De őt, a fényest, nagyszerűt,

Mindörökre látom.”

Nyugodj Békében! 

Gróf Péter
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KEDVES ÉDESANYÁK, NAGYMAMÁK ÉS DÉDNAGYMAMÁK!

Május első vasárnapja az a nap, melyről sohasem feled-
kezhetünk meg. Magyarországon 95 éve ezen a napon 
ünnepeljük az édesanyákat. Fontos, hogy az év minden 
egyes napján értékeljük és megbecsüljük őket, de ezen a 
napon ünneplőbe öltözik a szívünk és jobban kifejezhet-
jük hálánkat. A felnőttek virággal a kezükben és pár 
kedves szívből jövő szóval, a gyerekek verssel, rajzzal, dal-
lal köszönetüket fejezik ki mindazért, amit értünk tettek. 
A gyerekek és a felnőttek szívében is az édesanya külön-
leges helyet foglal el. Ő az, aki számára kortól függetlenül 
mindig mi, a gyermekei vagyunk a legfontosabbak. Ő az, 
akivel örömünket, bánatunkat mindig megoszt hatjuk, 
akiben mindig bízhatunk. Ő az, aki minden körülmények 
között képes összetartani a családot, akinek jelenléte, 
gondoskodása, életünk fontos része, aki aggódik miat-
tunk, aki őszintén örül sikereinknek, és akihez mindig 
visszatérhetünk.  Ő az a biztos pont életünkben, akinek 
a szeretete örök. Az anyaság a legszebb, legnemesebb 
és legnehezebb hivatás. A tengernyi szeretet, öröm és 

büszkeség mellett mindig ott van a féltés, az örökös ag-
godalom, a fájdalom és együttérzés, mellyel gyermekeik 
lépteit követik születésüktől a felnőttkor végéig. Példájuk, 
útmutatásuk és feltétel nélküli szeretetük által válunk 
valakivé. Természetesen ne feledkezzünk meg azokról 
az édesanyákról sem, akik már nem lehetnek közöttünk. 
Gondoljunk rájuk is, hiszen emlékeik soha el nem kop-
nak, szeretetük, gondoskodásuk nem csupán a földi élet-
re szól: a Szeretet soha meg nem szűnik. 

Anyák napja alkalmából Isten éltessen minden kedves 
édesanyát. Az alábbi verssel kívánok nekik hosszú, 
boldog, örömteli életet és jó egészséget!

Eöry Dénes
polgármester
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VÁROSHÁZI MOZAIK

KÖSZÖNJÜK, VISEGRÁD!

Az idei húsvét rendhagyó ünnep volt. Ami sok-sok 
éven át magától értetődően zajlott a kereszténység leg-
nagyobb ünnepén, az most feledésbe merült. Le kellett 
mondanunk családunk távolabbi tagjainak megláto-
gatásáról, hiányoztak a személyesen együtt töltött órák, a 
közös beszélgetések a rokonokkal és barátokkal. Miként 
mi nem mehettünk szeretteinkhez, úgy városunkba sem 
vártuk ezúttal a hozzánk látogatóba vágyókat: kirán-
dulókat, túrázókat, kerékpárosokat. Aggódva tekintet-
tünk a közelgő húsvéti hétvége elé, mert annak ellenére, 
hogy március második felében a város és közvetlen 
környezetében lévő parkolókat a Pilisi Parkerdő Zrt-
vel együttműködve lezártuk, szigorítottuk az utcákon 
történő parkolást, ugyan csökkenő tendenciát mutat-
va, de még mindig sokan jöttek Visegrádra. Ezért a ki-
járási korlátozás meghosszabbításával párhuzamosan 
megszületett kormányrendelet – 95/2020. (IV.9) 3. § – 
által kapott felhatalmazással élve és a képviselő-testület 
egyetértésével, lakosaink védelmében 2020. április 10. és 
13. közötti időszakra vonatkozóan Visegrád lezárásáról 
döntöttem. A korlátozások forgalomtechnikai tervező 
által készített terv alapján valósultak meg, tükrözték 
a visegrádi lakosok többségének akaratát és érdekeit. 
A város húsvétkor elcsendesedett, a hosszú hétvége nyu-
galomban telt. Többen az ünnep alatt az útlezárásoknál 
felügyelték a forgalmat, tájékoztatták a kirándulókat, így 
segítve városunk „békéjét”. Mint az polgáraink előtt is-
mert: önkormányzatunk és a képviselő-testület a helyi 
szervezetek és lakosság bevonásával hosszú hetek óta 
a mindent megtesz annak érdekében, hogy a kormány 
határozataival összhangban Visegrád polgárait megvédje 
a jelenlegi világméretű járványtól. Ennek érdekében az 
utóbbi időben szinte naponta születtek új, és a helyzetnek 
megfelelően egyre szigorúbb intézkedések. 

Köszönöm a város vezetése nevében mindazok munká-
ját, akik közreműködtek a járvány miatt hozott intéz-
kedések végrehajtásában. Köszönöm minden visegrá-
di lakosnak a türelmet, a fegyelmezett és példamutató 
magatartást, betartva így a kényszer szülte korlátozó 
intézkedéseket. Külön köszönet illeti az önzetlen fela-
jánlókat és segítségnyújtókat, akik ismét azt bizonyítják, 
mennyire összetartó közössége van városunknak; sok a 
segítő kéz a bajban is. Bízom benne, hogy ez a szívből 
jövő lelkesedés a veszélyhelyzet végéig megmarad, és si-

kerül együtt megoldanunk a sokszor váratlanul felmerülő 
problémákat és feladatokat. Meggyőződésem, hogy erős 
hittel és kitartással közösen átvészeljük ezt a krízishely-
zetet!

Eöry Dénes
Polgármester

ÜNNEP UTÁN
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RIPORT EÖRY DÉNES POLGÁRMESTERREL

Milyen intézkedéseket hozott az önkormányzat a ko-
ronavírus okozta veszélyhelyzet kapcsán?

• első intézkedések között szerepelt az idősebb korosz-
tály védelmében Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületével közösen elindított program: minden 
Visegrádon élő, időskorú, egyedül élő vagy élők (gyer-
mek és családtag nincs, vagy messze lakik) részére az 
Egyesület tűzoltói gondoskodnak az alapvető élelmisze-
rek beszerzéséről és a gyógyszerek kiváltásáról. Meggye-
si Balázs az Egyesület elnöke koordinálja a szolgáltatás 
lebonyolítását. Az egyesület tagjai személyesen juttattak 
el minden érintettnek egy tájékoztatót a segítségnyújtás 
lehetőségeiről. Készült egy külön levél is a veszélyeztett 
korcsoportnak a koronavírushoz kapcsolódóan.

• a Fellegvár Óvoda március 16-tól alapügyeleti munka-
rendre tért át. Gyurián Mária óvodavezetővel közösen 
arra kértük a szülőket, hogy csak abban az esetben vi-
gye gyermekét óvodába, ha elhelyezését más módon 
nem tudja megoldani (pl: mindkét szülőnek továbbra 
is munkába kell járnia, csak idős rokonra tudná bízni a 
gyermeket)

• a Városi Konyha további működéséről egyezte-
tett az Önkormányzat Muckstadtné András Enikő 
élelmezésvezetővel. A konyha továbbra is biztosítja az 
étkezést igénylők számára az étel kiszállítását, illetve sze-
mélyesen is el lehet menni az ebédért a higiéniai feltéte-
lek betartásával. Az óvodás és az iskolás szülők e-mailen 
keresztül tájékoztatást kaptak az óvodai és iskolai étkezés 
lehetőségéről. Az igénylők számára az Önkormányzat 
biztosítja az étkezést.

• Mikesy Tamás igazgatóval egyeztetve a Mátyás Király 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár, valamint a Duna 
Mozi határozatlan ideig bezárt.

• Visegrád Város hivatalos honlapján és facebook ol-
dalán folyamatos tájékoztatást nyújtunk a járvány helyi 
és országos fejleményeiről, intézkedésekről. A honlapon 
létrehoztunk egy aloldalt „Koronavírus” néven, ahol 
szin tén minden ide vonatkozó információ megtalálható.

• Balogh Zoltánné védőnő is jelezte, hogy a védőnői 
fo gadóórák elmaradnak. Személyes tanácsadás, oltás 
beadása csak szükséges esetben kérhető, egyéb helyzet-
ben távkonzultáció keretén belül továbbra is rendelkezés-
re áll.

• Számos intézményben, közöttük a Polgármesteri Hi-
vatalban is ügyeleti munkarend került bevezetésre. Több 
kolléga is otthonról látja el feladatát, ehhez a Hivatal biz-
tosította az informatikai feltételeket.

• A játszótereket a járványügyi helyzet végéig lezártuk.

• A Városgazdálkodási Csoport munkatársai három 
egységben látják el feladataikat. A rendelkezésükre álló 
fertőtlenítőszerek segítségével szükség szerint fertő-
tlenítik a buszmegállókat, illetve egyéb közterületeket. 
A nagyobb mennyiségű, fás szárú zöld anyag - előzetes 
egyeztetést igénylő - elszállítása határozatlan ideig szüne-
tel!

• Dr Balogh Mónika háziorvos kérésére az Önkormány-
zatnak sikerült rövid időn belül szerződést módosítani a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal, melynek ered-
ményeként a Rendőrség által használt épületrészből 10 
m2 területet a háziorvosi rendelő részhez csatoltunk. 
Így elegendő hely állt rendelkezésre ahhoz, hogy az 
előírásoknak megfelelően a Városgazdálkodási Csoport 
munkatársai átépítéssel kialakítsanak egy elkülönítésre 
alkalmas helyiséget.

• A járvány elleni védekezéshez szükséges eszközöket 
(fertőtlenítőszer, gumikesztyű, maszk, védőszemüveg,  
stb…) beszereztük. A jelenlegi készleten felül továb-
bi maszkok és gumikesztyűk kerülnek beszerzésre. 
Az egyéni, közösségi és vállalkozói felajánlásokat ezúton 
is köszönjük.

• Visegrád az ország egyik legkedveltebb turisztikai 
célpontja. Az országos #maradjotthon felhívás miatt a 
kirándulók száma csökkent. Azonban még mindig so-
kan jönnek Visegrádra. A közeli erdőben kirándulnak, 
piknikeznek sajnos nagyobb csoportokban is. Betérnek 
a helyi élelmiszer boltokba, pékségbe, a még nyitva tartó 
éttermekbe. Az erdő látogatása – amíg Magyarország 
Kor mánya ettől eltérően nem rendelkezik – továbbra 
is lehetséges. A parkerdők, tanösvények, turistautak 
továbbra is látogathatóak, azonban ebben az esetben is 
kerülni kellene a csoportosulást, és fokozottan fi gyelni 
a járványügyi intézkedések betartására. Sajnos ezt a tu-
risták nagy része fi gyelmen kívül hagyja. Több csatornán 
keresztül is felhívtuk a Visegrádra látogatók fi gyelmét, 
hogy halasszák el tervezett programjukat, a turisztikai 
célpontok, szállodák, éttermek zárva vannak. A még 
nyit va tartó éttermekkel eredményes egyeztetés történt a 
további célokról.

• A Pilisi Parkerdő Zrt vezérigazgatójával és kommu-
nikációs szóvivőjével folyamatos egyeztetés történik. 
Az együttműködés keretében az Önkormányzat meg-
tiltotta a parkolást a kezelésében lévő CBA mögötti, il-
letve a városi parkolóban. Behajtani tilos táblák kerültek 
ki az érintett területekre, a rendőrség és a polgárőrség 
fokozott ellenőrzést tart. A Pilisi Parkerdő Zrt lezárta a 
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Mogyoró-hegyen található parkolóhelyeket és a Felleg-
vár parkolóját. Az Apátkúti-völgybe autóval bejutni csak 
a Visegrádi Erdészettől igényelhető behajtási engedéllyel 
lehetséges. 

• Néhány utca teljes hosszában „Megállni tilos” jelzőtáb-
la „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával került kihe-
lyezésre a lakosság védelme érdekében. Engedély a Hi-
vatalban a megadott elérhetőségen kérhető.

• Létrehoztunk egy telefonos segítségnyújtó vonalat 
városunk idős vagy egyedül élő polgárai számára. Szalai 
Dóra a Fellegvár Óvoda dolgozója várja hívásukat, ha 
segítségre szorulnak, vagy ha csak egy kis beszélgetésre 
van szükségük.

• Adománygyűjtést indítottunk a járvány miatt nehéz 
anyagi helyzetbe került visegrádi lakosok megsegítésére. 
Az Önkormányzat felkérte a Keresztelő Szent János 
Visegrád Alapítványt, hogy a pénzadományok gyűjtését 
és az érintettekhez való eljuttatását a Népjóléti Bizottság-
gal közösen koordinálja. 

• Egyeztetés történt Halmschláger Antal úrral a CBA 
üzlet nyitvatartási idejéről. Megállapodás született arról, 
hogy az élelmiszerüzlet hétköznapokon rendes nyitva 
tartás szerint üzemel. A turizmus visszaszorítása érdeké-
ben, a helyi lakosok védelmében szombaton 13 órakor 
bezár. Vasárnap az üzlet zárva tart.

• A Termelői Piac a szigorú előírásokat betartva to-
vábbra is üzemel. Szabados Ákos piacfelügyelő tájékoz-
tatja a lakosságot az intézkedésekről, kordonnal biztosítja 
a vásárlók részére a piacon az útvonalat. 

A városban kik vesznek részt az óvintézkedésekben, 
mely civil szervezetek segítenek a feladatok végrehaj-
tásában?

Az egyéni, közösségi és vállalkozói felajánlásokat 
ezúton is köszönjük. Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülete elsősorban az idősek ellátásában segít. Keresz-
telő Szent János Visegrádi Alapítvány az adománygyűjtés 
koordinálásában segít. A településen Szabó Ágnes és 
Schandl Jánosné (Tubi) közösen varrnak szájmaszkot, 
melyet díjmentesen lehet igényelni a helyi lakosoknak. 
A maszkok házhozszállításában szintén segít a Tűzoltó 

Egyesület is. A maszk varrásához szükséges alapa-
nyagokat felajánlásokkal a helyi lakosok biztosítják.

Visegrádon megjelent már a koronavírus? Tud 
fertőzött lakosról vagy olyanról, aki karanténban van?

Jelenleg nincs arról információnk, hogy városunkban 
igazoltan koronavírus fertőzött beteg lenne. Természe-
tesen vannak személyek, akik házi karantéban vannak 
(esetleg külföldről érkezett haza, érintkezett fertőzés 
gyanús személlyel). 

Mit tegyen az, aki felfedezi magán a koronavírus 
fertőzés tüneteit? 

Ez esetben teljes mértékben követni kell a Kormány 
utasításait:

• Maradjon otthon, ne menjen közösségbe!

• Kérjük, hogy ne személyesen menjen a háziorvosi 
rendelőbe, hanem telefonon hívja fel háziorvosát!

• A háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt.

• Ha felmerült a koronavírus fertőzés gyanúja, és 

 •  a, a tünetei enyhék, és nem tartozik a betegség 
szempontjából kockázati csoportba, tehát nem igényel 
kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. A házi-
orvos értesíti az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) a 
légúti mintavétel céljából. Ennek eredményéről a házior-
vos értesíti Önt.

 • b, a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyul-
ladás) és kórházi ellátást igényel, akkor a mentő a 
területileg illetékes kórház infektológiai osztályára vagy 
járványkórházba, vagy kijelölt intézménybe szállítja 
Önt, ahol az elkülönítése, az ellátása és a mintavételezés 
megtörténik.

• A kórházban minden szükséges vizsgálatot elvégeznek 
és laborvizsgálatot végeznek, amely kimutatja, hogy ko-
ronavírussal fertőzött-e vagy nem.

• Ha a laboreredmény megerősíti, hogy Ön koro-
navírussal-fertőzött, akkor kórházi megfi gyelés alá kerül. 
A kezelés attól függ, hogy a betegség mennyire enyhe 
vagy súlyos lefolyású.
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AZ ÉN NAPJAIM NAGYON MOZGALMASAN TELNEK

Az én napjaim nagyon mozgalmasan telnek, annak 
ellenére, hogy március 17-től önkéntes karanténba 
vonultam, mégpedig két okból. Sajnos már veszélyezte-
tett korú vagyok, valamint volt olyan jellegű műtétem, 
amiből ugyan úgy tűnik kigyógyultam, de soha nem le-
het tudni. Szeretek élni és ezt nem akarom kockára tenni

Menyem ötletéből adódóan szájmaszkokat varrunk, 
melyből bárki kaphat ingyenesen. Mikor felvetette az 
ötletet tőlem megszokott vehemenciával azonnal bele-
kezdtünk.  Első alkalommal saját anyagból, majd sorra 
jöttek az adományok, így a munkához mindig van alapa-
nyag. Nagy boldogság ám ilyesmit csinálni ebben az idő-
ben, sorra kapjuk a hálás köszöneteket. 

Közben a szép nappalim átalakult varrodává. Nem baj, 
megéri, takarítani bármikor lehet. 

Öröm, hogy folyamatosan együtt lehetünk a családom-
mal, unokáimmal. Ennek következtében a nap néhány 
órájára a nappali nemcsak varrodává, de zajos játszótérré 
is alakul.

 Mi varrunk, a háttérben az unokák hancúroznak. Hát 
kell ennél csodálatosabb dolog!!? Mondhatnám kelle-
mesebben, mozgalmasabban telnek a napjaink, mintha 
csak a szürke hétköznapokat élnénk.

Mellette persze egy kicsit a háztartással, főzéssel is kell 
foglalatoskodni, valamint néha egy másik szenvedélyem-
mel is foglalkozom, a sütéssel, főleg, ha unokám megkér: 
Mami süss valami fi nomat! A múlt héten fi nom túrós 
kuglófot sütöttem, meg kellett már ismételnem, kb. fél 
óra alatt el is fogyott.

Hívő, templomba járó ember lévén, fi ammal min-
den vasárnap este misére megyünk. Félrevonulunk 
egy szobába és Tibor atya aznapi miséjét végignézzük, 
együtt énekelünk, imádkozunk, ha kell, letérdelünk, ha 
kell, felállunk, ahogy a liturgia előírja. Nagy erőt ad a 
folytatáshoz!! 

Ebből is látszik az életünk nem sokat változott, csak 
beszűkült, de van kertünk, ahol levegőn lehetünk, van 
mit ennünk, értelmesen tudjuk eltölteni az időnket. 
És akkor még nem is került sor a tavaszi nagytakarításra, 
olvasásra, a felnőttek együtt játszására. Nincs idő! Attól 
félek lesz még bőven ezekre is alkalmunk.

Persze hiányoznak a barátokkal, társaságokkal együtt 
éneklés, beszélgetés, sétálás, kirándulás, nagybevásárlás, 
kártyázás,stb., de most a legfontosabb, hogy túléljük, 
hogy ne engedjük be ezt a „fenevadat” szeretett kis váro-
sunkba!

Itthonról próbáljuk mi képviselők a Polgármester Úr-
ral és a Jegyző Úrral karöltve megoldani a kialakult 
problémákat, a kritikus helyzetbe kerülők megsegítését, 
miközben, a hivatal dolgozóival együtt, más folyamatban 
lévő beruházások, pályázatok és egyéb feladatok elvég-
zése is fontos. Folyamatos levelezésben vagyunk, meg-
vitatjuk, megtárgyaljuk az ügyeket. Hetente video-kon-
ferenciákon hozunk döntéseket. Igyekszünk a legjobban 
eljárni minden ügyben, remélhetőleg mindenki mege-
légedésére.

Arra kérek MINDENKIT, aki csak teheti, MARADJON 
OTTHON, főleg az idősebbek és betegek!! A várostól, 
a helyi önkéntes tűzoltóktól, a városi konyhától – nem 
is tudok mindenkit felsorolni, de sokan vannak – bárki 
megkaphat minden téren minden segítséget! Használ-
ják ki, hogy találkozhassunk, hogy találkozzunk néhány 
hónap múlva az utcán többen összeverődve és jót ne-
vetve, vidáman, hogy TÚLÉLTÜK!!

Nagy és hálás köszönet mindazoknak, akik ebben a ne-
héz helyzetben bármi téren fi zikai vagy lelki segítséget 
nyújtanak!! Az A naponta megvalósuló esti 8 órai taps 
értük és minden olyan emberért szól, aki önfeláldozó 
munkájával hozzájárul e súlyos helyzet jobbá tételéhez, 
megsegítéséhez!!

JÓ EGÉSZSÉGET;

AZ ISTEN ÁLDJON MINDENKIT!!

Schandl Jánosné Tubi
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OTTHON MARADTAM
(AZ ELMÚLT MÁSFÉL HÓNAPOM DIÓHÉJBAN)

Képviselői mandátumom megszerzése után összeférhe-
tetlenség miatt fel kellett mondanom köztisztviselői 
státuszomat, majd március elején eredeti hivatásom-
nak – pedagógus/fejlesztőpedagógus – megfelelő állást 
találtam egy sérült embereket gondozó intézetben. 
A sors azonban úgy gondolta, ad még nekem egy kis időt, 
hogy felkészüljek erre a szép, de nem egyszerű feladatra. 
Munkába állásomat átmeneti és egyelőre beláthatatlan 
időre megakadályozta a koronavírus járvány és az azzal 
járó korlátozások. Úgyhogy, itthon ragadtam. Az élet 
azonban nagy rendező, mert ezzel gyakorlatilag egy idő-
ben úgy alakult, hogy lányomék (2 felnőtt és a 4,5 éves 
unokám) a járvány és a korlátozások idejére Budapestről 
hozzánk költöztek, párom pedig „home offi  ce” -ban dol-
gozik. Így most együtt a család és szüleim otthona végre 
újra „teltházzal” működik! Persze időnként aggódom 
a jövő miatt, de ilyenkor arra gondolok, hogy „normál 
hely zetben” pedig azon aggódnék, hogy nincs időm 
főzni, nincs időm kimenni a kertbe, vagy nem tudunk 
összehozni egy családi ebédet, mert mindenki rohan. 
Szóval, ki van ez találva, csak fel kell nőnünk hozzá! 

Képviselői munkánk is teljesen megváltozott. Utolsó 
„személyes” ülésünk 2020. március 16-án volt, amikor 
megvitattuk a veszélyhelyzettel járó intézkedéseket. Azó-
ta e-mailen, vagy telefonon kommunikálunk, illetve he-
tente egyszer Skype-on testületi „ülést” tartunk. Ebben az 
időszakban a várost érintő ügyek mellett a legnagyobb fe-

ladatot a járványügyi helyzet, az azzal kapcsolatos intéz-
kedések és mindezek kommunikációja jelenti számunk-
ra, de úgy gondolom, hogy eddig Visegrád közössége jól 
vette az akadályokat!

Személy szerint érdekesnek és tanulságosnak tartom 
azt, ahogyan reagálunk erre a mindannyiunk számára új 
helyzetre. Folyamatosan aggódunk és mérgelődünk va-
lamin, de emellett segítünk a szomszédnak, maszkot var-
runk, várost zárunk, tapsolunk, szivecskéket ragasztunk 
az ablakba, időseknek vásárolunk, ételt szállítunk, szent-
misét közvetítünk, telefonon lelki segítséget nyújtunk, ha 
csak digitálisan is, de megünnepeljük a Költészet Nap-
ját, autóból komolyzenét játszunk a települések utcáin és 
még sorolhatnám. Egyszóval összetartunk, mert csak így 
lehet!

Virológiai kutatások, gazdasági és matematikai 
számítások, illetve járványgörbe elemzések nélkül is 
látható, hogy ez a helyzet nagy próbatétel az embe-
riségnek. Álljuk ki a próbát!

Köszönet mindenkinek!

Ja, és aki teheti, MARADJON OTTHON!

Gerstmayer Bea
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OTTHON TÖLTÖTT NAPOK

Én is azon védett korúak közé tartozom (mindannyiunk 
nevében mondhatom, hogy sajnos!), akikre külön ren-
deletek vonatkoznak ezekben a vírusos napokban, mivel 
a statisztikák azt mutatják, hogy 60-70-től felfelé válik 
veszélyessé a dolog. Nagyon okosan ki lett találva ránk 
nézve elsősorban a „Maradjon otthon!” jelszó, mert ez a 
legegyszerűbb és legolcsóbb formája a védekezésnek. És a 
legkönnyebben megjegyezhető, ami szintén nem hátrány. 
Ráadásul ebben a korban már nem az a jellemző, hogy a 
felesleges energiákat le kellene tudni vezetni valamilyen 
testgyakorlat formájában, mint a fi tnesz termekben fu-
tópadon kilométereket teljesítő huszonévesek esetében. 
Marad az otthon, a négy fal között, szerencsésebb esetben 
a kert, a szabad levegő. Persze boltba menni, sétálni sza-
bad, már amennyire a gyerekek, vagy unokák „terrorja” 
engedélyezi. De nagyobb részben csak otthon marad az 
ember a fenekén. Itt most ahányan vagyunk kor és sorstár-
sak, annyiféle technikát és megoldást tapasztal az ember. 
Főként, ha az internetet is szokta böngészni. Hatalmas 
értéke az emberi fajnak, hogy sokan ilyen helyzetben is 
tudnak igazán szellemes, humoros megoldásokat, vicce-
ket, képeket kitalálni és közzétenni. Némelyiknél perce-
kig nem tudom abbahagyni a nevetést. Visszatérve a napi 
programhoz: Mindenki másképp csinálja. Én például 
minden reggel ugyanúgy készülök, mintha munkába 
mennék. Tulajdonképpen megyek is, mert most a divat-
tal együtt haladva én is „home offi  ce” rendszert vezettem 
be, ami azt jelenti, hogy minden este átgondolom, hogy 
másnap mit szeretnék elvégezni és szépen sorrendbe rak-
va, reggeli kezdéssel, ebédidővel és délutáni folytatással 
„otthonról” dolgozom. Ez eléggé vegyes és változatos 
munkakör, mert a pénzügyek intézésétől kezdve, a kerti 
munkáig sok mindent felölel, megfejelve az önkormány-
zati képviselői feladatokkal is, amelyek a számítógép 
segítségével viszonylag könnyen elvégezhetőek. Igazából 
mindegy is, hogy mi a feladat, hogy mi a munka, számom-
ra az a lényeg, hogy ha lehet, akkor ne csak a testemet, 
hanem az agyamat is próbáljam távol tartani a vírusos 
világtól és az állandó félelem légkörétől már amennyire 
ez egyáltalán lehetséges. Emellett nagyon fontosnak tar-
tom, hogy az ember ne érezze egyetlen napját sem hiába-
valónak, mert kiváltképpen így, a hetvenhez közeledve a 
gyorsan múló napok értékének árfolyama igen magasba 
tud szökni, ha az ember belegondol, hogy mennyi van 
mögötte és mennyi előtte. Mindenesetre most legalább tíz 
o lyan dolgot fel tudnék sorolni, amiket rendbe raktam, 
amit megjavítottam, amit végre megtaláltam, vagy amit 
saját kezűleg megcsináltam, holott eddig mindig meg-
kértem valaki mást a munkára. Ezeknek a dolgoknak a 
nagy többsége évek óta várt hiába a sorára és valószínűleg 

soha nem került volna rájuk idő, ha nincs ez a helyzet. 
És ha már az utolsó csavarnak is megtaláltam helyét, ak-
kor jöhetnek azok az új dolgok és feladatok, amiket az 
ember maga gondol ki magának, legyen az visszaem-
lékezések megírása, vagy egy új kutyaól összebarkácsolá-
sa. De szétnézve a ház körül és számba véve a még rám 
váró munkákat ez még odébb lesz, és nagyon remélem, 
hogy a vírusunk ezt már nem fogja megérni. Mindent 
egybe véve, minket, mint „veszélyeztetett kor osztályt” 
talán nem kell annyira félteni, hiszen ha nem nyomja 
nagyobb betegség a vállunkat, akkor önfegyelemmel és 
pozitív hozzáállással ez a helyzet számunkra kezelhető 
és átvészelhető, ha akár még hónapokig tart, akkor is. 
Én inkább a gazdasági nehézségek következtében munká-
jukat, vagy vállalkozásukat vesztett emberek további 
sorsát gondolom nehéz kilátásúnak és segítségre szor-
ulónak a jövőt illetően. És természetesen vala mennyien 
ebből a korosztályból hálával gondolunk mindazokra - 
az ápolónőktől a buszvezetőkig minden munkáját végző 
emberre -, akik működtetik az egészségügyet, az idős 
otthonokat, az oktatást, a közlekedést, a közbiztonságot, 
az élelmiszerellátást, és minden-minden mást, ami élet-
ben és mozgásban tartja az országot. És nem mellékesen 
biztosítja a mi számunkra is, hogy ezek a „Maradjon ott-
hon!” napok minél elviselhetőbbek, minél könnyebben 
átvészelhetőek legyenek. Köszönet érte!

Abonyi Géza
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KARANTÉN-LÉT

Február elején, a sportpályán elvégzendő feladataimat 
próbáltam fontossági sorrendbe rakni, mikor már hal-
lottam ezt-azt a vírusról, de a több elvégzendő mun-
ka, a határidők, nem sok időt hagytak a töprengésre. 
Készültem a minden évben elvégzendő egy - másfél hóna-
pos tavaszi munkálatokra a sportpályán. Március elején 
már egyértelművé vált, hogy komoly lépéseket kell tenni 
mind a családom, mind a település biztonsága érdekében. 
Akkor kaptam a hírt, hogy április 1-ig le kell bontanom a 
csónaktárolót és a műfüves pályát. Ez gyakorlatilag felül 
írta az addigi terveimet és annyira lefoglalt, hogy néha 
szinte elfeledkeztem az amúgy nem egyszerű helyzetről. 
Számomra fenekestől felfordult a világ, befejezni az eddig 
elkezdett munkákat, bontani a sportpályán, nehogy én 
miattam ne tudják elkezdeni a gátberuházást, folyamatos 
megbeszélések, a történések elemzése és ezer ismeretlen 
új helyzet és kérdés. Otthon hasonló, bevásároljunk vagy 
ne, ha igen miből mennyit, mi lesz ez után, hogyan tovább, 
stb. Aztán pillanatnyi megtorpanás és az első változások 
után helyre kezdett állni szűkebb és tágabb világomban 
valamiféle új rend. Feladataim visszatértek az eredeti 
mederbe, a tempó némileg lelassult. Mivel feleségemnek 
és lányomnak egy ideig megszűnt a munkája, több nyire 
együtt reggelizünk, ebédelünk, vacsorázunk, többet 
beszélgetünk. A nagymamákat maszkkal látogatjuk és 
„távolság tartók vagyunk.” Már kezdünk hozzászokni, 
hogy telefonon és sokszor csak kapun keresztül tartjuk a 
nagyszülőkkel a kapcsolatot, de ha bizonyos szokások át 
is alakultak, igyekszünk mégis többet foglalkozni velük 
mint eddig. Érdekes egy-egy ebéd, mikor jó időben az 
udvaron tudunk ebédelni, mama az asztal egyik sarkán, 

mi pedig a másik sarkán és mindenki viszi a saját étkész-
letét. Megváltozott képviselői munkánk is, a modern 
technika lehetőségeit használva tudjuk megvalósítani a 
kapcsolattartást és így segítjük a most egyedüli döntésho-
zatalra jogosult polgármester munkáját. Mire egy felada-
tot megoldunk, lesz egy következő. Az első ijedtség után 
fantasztikus érzés volt megtapasztalni, milyen összefogás 
alakul ki nehéz helyzetben a visegrádiak között. Gomba 
módjára szaporodtak a felajánlások, ki maszkot varr, ki 
az idősebbeket segíti, ki virágot ültet, ki a lehetőségeihez 
képest szolgálatot vállal. Van aki tanácsot ad és van aki 
tevékenyen részt vesz a végrehajtásban, szervezésben. 
Jó érzés ilyen közösségben élni és így kevésbé érzi tragi-
kusnak az ember, az egyébként súlyos helyzetet. Sze-
rencsére összefogással azt is meg tudtuk oldani, hogy 
a turisták hada ne árassza el húsvétra Visegrádot. Túl 
vagyunk egy nagyon csendes ünnepen, de nem volt 
nyomasztó. Nagypénteken a kálvária csendje szinte 
érinthető volt. A húsvétot csak szűk családi körben ün-
nepeltük, élveztük a szokatlan csendet, madárcsicsergést 
hallgattunk. Bár bizonyos dolgok változtak a család éle-
temben, végzem a dolgom, mint eddig és igyekszem a 
megváltozott körülményekben felfedezni a jót. Szóval 
sokkal óvatosabban bár, de az élet nem állhat és nem is 
áll meg. Amíg ilyen összefogással tudunk szembe nézni 
a problémákkal nem aggódom, feltétel nélkül bízom 
közösségünk erejében! 

Vigyázzunk egymásra!

Bártfai István   
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FOLYTATÓDIK A GÁTÉPÍTÉS

A Zöld Út-Építő Kft . 2020. április 7-én elkezdte a Viseg-
rád megvédését szolgáló gátrendszer II. üteméhez tar-
tozó, úgynevezett külsőségi szakasz és az Apátkúti-pa-
tak új, zsilipes műtárgyának megépítését. A kivitelezési 
munkálatok részeként a régi földgátat átépítik, sajnos 
ennek nyomvonalában ott található a Városi Sportcen-
trum íjászpályája, műfüves focipályája és csónaktárolója. 
Ezek áthelyezése a jövő egyik feladata lesz.

Mi ennek az oka? Miért kellett a nyomvonalon változ-
tatni?

Ez a „probléma” az alábbi okra vezethető vissza:

Az eredeti tervek a még 2009-ben érvényes Mértékadó 
Árvízszintet vették fi gyelembe, ezt azonban 2014-ben a 
Belügyminiszter a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletével 
módosította. Ekkor már a kivitelezési szerződést meg-
kötötte az Önkormányzat a közbeszerzési eljárás nyer-
teseként, az I. ütem kivitelezését végző Konzorciummal. 
A módosítás ezt a szerződést is érintette, mivel a projek-
tet szakaszolni kellett. A szakaszolást követően a külsősé-
gi földmű, az Apátkúti-patak műtárgya, valamint egy 370 
m hosszúságú, belvárosi szakasz került át a II. ütembe.

A II. ütem kivitelezésének előkészítési szakaszában az 
építendő elsőrendű árvízvédelmi műtárgy leendő kezelő-
jeként a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2018. 
április 4-én új műszaki megoldásokat írt elő a földmű 
kialakításával kapcsolatban, amit az új Nagyvízi Meder-
kezelési Terv (NMT) előírásai alapján határozott meg az 
Önkormányzat, mint Beruházó számára.

A Nagyvízi Mederkezelési Terv (NMT) egyik legfontos-
abb kritériuma, hogy a meder és a gát között egy 10 méter 
széles, úgynevezett fenntartási sávot kell kialakítani. En-
nek a későbbi fenntarthatóság szempontjából is nagy 
szerepe van. A végleges tervek meghatározását egyéb-
ként számos más tényező is befolyásolta.  A fentiekben 
felvázolt körülmények miatt fog tehát új nyomvonalon 
megvalósulni a gátrendszer külsőségi földmű szakasza. 
A 2018-ban elfogadott végleges tervek alapján az elmúlt 
hónapokban sürgőséggel zajlottak az előkészítő munkála-
tok (pl. tulajdonosi hozzájárulások és különböző engedély-
ek beszerzése a fakivágáshoz, bozótirtáshoz), melyek ered-
ményeképpen végre megkezdődhetett az építkezés.

Eöry Dénes
polgármester

KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK
(2020. ÉVI MATRICA)

Ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt Visegrádiakat, hogy 
a 2020. évre szóló „kukamatricákat” a személyes ügyfél-
fogadás szünetelése miatt nem áll módunkban a lakosság 
részére kiosztani.

Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató továbbra is kiürít 
minden, 2019. évi matricával ellátott hulladékgyűjtő 
edényt.

Amint lehetőség lesz az idei évre szóló matricák át-
vételére, értesíteni fogjuk Önöket. 

Megértésüket köszönjük!

VVÖ

MÁJUS 1-TŐL TILOS AZ ÉGETÉS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Visegrád 
Város a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 5/2018. 
(III.22.) számú rendelete alapján a lakosság egészségének 
és a környezet tisztaságának védelme érdekében a május 
1-től augusztus 31-ig tartó időszakban tilos a nem kom-
posztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar 
és kerti hulladék égetése. Az önkormányzat rendelete 
kizárólag belterületen érvényes, a külterületi részekre 

az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szabályai 
vonatkoznak. Az égetés szabályait megszegővel szemben 
hatósági eljárás indul. A rendelet, mely Visegrád Város 
hivatalos honlapján az Önkormányzat/Rendeletek, sza-
bályzatok/Hatályos rendeletek menüpontban található 
meg, nem terjed ki a kerti szalonnasütésre, valamint 
grillezésre.

VVÖ
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DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN

FRIEDRICH GÜLL:
Meine Mutter

Kein Vogel sitzt in Flaum und Moos 
in seinem Nest so warm 

als ich auf meiner Mutter Schoß, auf meiner Mutter Arm.

Und tut mir weh mein Kopf und Fuß, 
vergeht mir aller Schmerz, 

gibt mir die Mutter einen Kuss und drückt mich an ihr 
Herz.

ALLES LIEBE ZUM MUTTERTAG – ANYÁK NAPJÁRA

Hier in Ungarn feiern wir den Muttertag am ers-
ten Sonntag des Monats, also in diesem Jahr am 

3. Mai. Habt ihr schon Ideen gesammelt, womit ihr den 
Tag eurer Mutter, Grossmütter, Urgrossmütter oder 
Tanten verschönern möchtet? Macht ihr einen schönen 
Blumenstrauss, bastelt etwas, singt Lieder, erzählt Mut-
tertagssprüche. Sie werden sich über die kleinen Überra-
schungen freuen, aber das Wichtigste ist, dass ihr einen 
wunderschönen Tag im Kreise der Familie verbringt.

Muttertagssprüche

„Gott konnte nicht überall zur gleichen Zeit sein, und des-
wegen erschuf er die Mütter.”

„Es gibt nur eine ganz selbstlose, ganz reine, ganz göttli-
che Liebe, das ist die Liebe der Mutter für ihr Kind.”                                                                          

Alte Bauernregeln für den Mai:

Ein rechter Mai fürwahr, ist der Schlüssel fürs ganze Jahr.

Was viel Hände erbau’n, kann ein Eismann verhau
’n.                                                   Wenn im Mai die Bienen 
schwärmen, so soll man vor Freude lärmen.

Ein kühler Mai ist hochgeacht’, hat immer reiche Frucht 
gebracht.

Ida Kékessy-Herendi

LIEBE KINDER!

Fotó: Greguss Tamás
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EGY KIS TÖRTÉNELEM: PÜNKÖSDHÉTFŐI MULATSÁG A SVÁBHEGYEN
/GARAY JÁNOS: A PESTI VIZSGÁLÓ CÍMŰ ÍRÁSÁBAN 

A TRAGIKUS 1837-ES DONNERWETTERRŐL ÍGY EMLÉKEZIK MEG./

A pünkösdhétfői-mulatság Budán a Ligetszugban és 
a Svábhegyen szomorúan végződött. Amily kel-

lemes meleg volt Pünkösdvasárnap, éppoly rémítőn lőn 
a hétfő. Ez utóbbi napfénnyel ugyan, de ködös levegővel 
s alszéllel derült fel. Mind ezen jele a változó időnek nem 
ijesztve vissza számos budapestit, hogy az elég búsító ko-
mor napok után ki ne ránduljon a budai hegyek közé, 
részint, hogy a budaközi, budakeszi vagy remetemáriai 
ájtatosságban, részint a budapestiek május második nép-
mulatságában részt vehessen. Korán reggel tódult a so-
kaság kifelé s a Leopold mezeje, Ligetszug és Sváb hegy 
regényes oldalait festőleges csoportulatokkal hímezé. 
Itt muzsika zengett, ott dalok hangzottak. Mások a nyílt 
termekben táncoltak. Egyebek a fákra aggatott köteleken 
hintáztattak, majd ismét a fi atalság enyelegve s játsza-
dozva dévajkodék, míg a korosabbak a negyed, fél, egész, 
sőt két akós hordókból csurogtatták a becses szőlőned-
vet, a nőnem pedig a már jóformán zöld fák alatt részint 
készíté, részint kiosztá az ebédet.                                                                                                   

A vendéglő házaknál már tizenegyed fél órakor voltak 
elfoglalva az asztalok, s még két órakor is mesterség volt 
helyet nyerni.                                                                                                   

A felhők azonban mindjárt dél után komolyan kezdték 
borítani az eget, s a korábban hullani kezdett rövid eső 
sok mulatót hazatérésre intett. Kik az előérzettől ösz-
tönözve még dél előtt kezdtek levonulni a hegyről, sze-
rencsésebbek voltak amazoknál, kik a jobb jövendőben 
bizakodva fennmaradtak. Mert nemcsak két és három 
óra közt iszonyú zápor következett, hanem a mindunta-

lan újrakezdett eső sűrűn ömlött éji tíz óráig. Legbúsítóbb 
volt azonban a három s öt óra között hatízbéli jégeső, 
melynek némely szeme galambtojásnyi nagyságú vala, s 
oly rémítő zúgással hullott az egyre hangzó jégdörgés és 
villámlás között, hogy a házak fedeleit is keresztülveréssel  
fenyegeté. Hosszas ideig a zöld gyep hófehérségű volt a 
jégszemektől. Rémítő szép volt bár innen látni e borzasz-
tó égi tüneményt, de következményei sajnos nyomokat 
hagyának. Az égi víz átvonult Buda-Pest vidékeire is, s az 
eső felhőszakadásként omlott. Budán a Krisztinaváros-
ban egypár hidat járhatatlanná tett.                               

A hegyekről rettentő erővel zuhant le a víz, kocsikat 
döntött fel, s tört ketté, embereket ragadott a mély árkok-
ba. A bér-és egyéb kocsik nem mehettek vagy nem 
mertek kimenni az emberekért, vagy csak legnagyobb 
veszedelem közt érték el a várost, vagy útközben ki-
fogattak másnapig. Igy történt, hogy a mulatóknak nagy 
része, kicsinye és nagyja kénytelen volt a vendégházak 
kis szobáiban összeszorulva álmatlanul, s miképp le-
hete, magát mulattatva,derítgetve tölteni az éjt, s másnap 
reggel részint gyalog, részint az érettök jött kocsikon a 
városba térni. Kik a zápor ellenére még azon estve gya-
logoltak haza a dühöngő vizeken és agyagos sáron, csak 
nagy nehezen, sőt életök veszélyével gázolhattak keresz-
tül, s többnyire éjfél felé juthattak ágyaikba. Igy tehát 
második népünnepünket sem engedé az idei mostoha 
idő az örömnek teljes mértékével ízlelnünk.”

Kékessy-Herendi Ida

Fotó: Greguss Tamás
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KOR-KÉP

Visegrádon a 20. század közepén több kis üzlet gon-
doskodott a lakosság ellátásáról, pékség, hentes, 

vegyesbolt. A hatvanas években országszerte elkezdődtek 
az úgynevezett ABC áruházak építése, a megnövekedett 
lakossági igényekhez igazodva. A név arra utalt, hogy 
a lapvető háztartási cikkeket forgalmaztak, egyesek sze-
rint a név az alapvető beszerzési cikkek rövidítése. Viseg-
rádon 1965 őszén került átadásra ez az akkor nagyon 
modernnek számító üzlet, párhuzamban a vele szemben 
épült étteremmel. Ez is mutatja, Visegrád már ekkor is 
kiemelt helyen állt, mivel az első ilyen üzletek 1964-ben 
jelentek meg Budapesten, az ország többi részében pedig 
jóval később.

A névváltozás a rendszerváltás után történt, amikor 
is 1991-ben megalakult a CBA élelmiszerkereskedelmi 
csoport, és átvette az egykori Közérteket és Ábécéket.

Ma a visegrádi üzlet a Halmschlager Trade Zrt. kisk-
ereskedelmi láncának tagja. Az üzlet külseje igen meg-
kopott az elmúlt évtizedekben, ráfért már a felújítás, és 
idén örömmel láthattuk, hogy megkezdődött a külső-
belső megújulás. Ennek első lépései már le is zajlottak, és 
egy megnövekedett eladótérrel rendelkező, megszépült, 
jól felszerelt boltba térhetünk be nap, mint nap vásárol-
ni. A bolt dolgozóinak és az üzlet vezetésének köszön-
hetően a felújítási munkák során sem kellett hosszasan 
nélkülöznünk az üzletet.

Az épület előtti terület is megváltozott: eltűnt a repe-
dezett aszfalt és a kopott vaskorlát, helyette térburkoló kő 
borítja a járdát, új biciklitartó, padok, virágtartók szépítik 
a környéket. 

     Kangas Kinga

MEGÚJUL A BOLTUNK
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EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)

Nem feledkezhetünk meg köszönetet mondani dr. 
Györök Tibor plébániai kormányzó úrnak, vagy-

is Tibor atyának azért a sok lelki táplálékért, amit a böjt 
idején, a nagyhétben és húsvétkor kaptunk és kapunk fo-
lyamatosan. Mikor  teljesen beszüntették a templomok-
ban a szentmiséket, nem csak a nehézségeket, hanem 
a lehetőségeket is meglátta és  néhány nap átállási idő 
után az internet adta lehetőségeket kihasználva, a sze-
mélyes kapcsolattartástól eltekintve, semmiben nem 
szenvedtünk hiányt. Szinte azonnal lehetővé vált, hogy 
részt vehessünk online a saját templomunkban tartott 
szentmiséken, kaptunk gyönyörű imádságokat, nem 
maradtunk egyedül sem az elcsendesedésekben sem az 
ünnepi alkalmakkor. Talán sokan bele sem gondolunk, 
milyen furcsa és talán magányos érzés lehet egy teljesen 
üres templomban, a hívek jelenléte nélkül szentmisét 
tartani legszentebb keresztény ünnepünkön, hiszen a 
húsvét egy közösségi ünnep, az egyházközség ünnepe, a 
családok ünnepe. 

Köszönjük, Tibor atya, hogy Isten népe  nem érzi magát 
magára hagyva a nehéz időkben és, hogy a járvány te-

remtette elszigeteltségben a közös imákkal, elcsen-
desedésekkel lehetőségünk van új keresztény értékek 
felfedezésére.

Köszönjük, hogy bármi is történik, Krisztus örömhírét 
hozod közénk!

A hívők közössége nevében: 
Bártfai Ildikó

HÚSVÉT UTÁN
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 ADOMÁNYGYŰJTÉS

Kedves Visegrádi Lakosok! Tisztelt Vállalkozók!

A koronavírus településünk valamennyi lakójának 
életére hatással van. A szerencsésebbeket csak az otthon-
maradás érinti, sokan azonban kényszerszabadságukat 
töltik, egyesek pedig már el is veszítették munkájukat. 
A kialakult helyzet miatt visegrádi családok, lakosok 
kerültek és kerülnek majd ezután nehéz anyagi helyzetbe, 
ezért a város vezetése úgy döntött, hogy adománygyűj-
tést kezdeményez a rászorulók megsegítésére. Visegrád 
Város Önkormányzata felkérte a Keresztelő Szent János 
Visegrád Alapítványt, hogy a pénzadományok gyűjtését 
és szétosztását a Népjóléti Bizottsággal közösen koor-
dinálja.

Az Alapítvány várja mindazon cégek és magánszemé-
lyek felajánlásait, adományait, akik segíteni szeretnének 
a nehéz helyzetbe került visegrádiaknak. 

A pénzbeli adományokat az alábbi számlaszámra vár-
juk, a közleményben kérjük tüntessék fel: 

Koronavírus 

Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány:

64700038-30100220-00000000 (Takarékbank)

Külföldről történő utalás esetén szükség lehet a BIC 
kódra és az IBAN azonosítóra is:

BIC kód: TAKBHUHB

IBAN: HU02 6470 0038 3010 0220 0000 0000

Felhívjuk az adományozók fi gyelmét, hogy mivel az 
Alapítvány közhasznú civil szervezet, így a gazdasági 
társaságok által nyújtott támogatás 20%-a csökkenti az 
adományozó adózás előtti eredményét. Ezen kedvez-
mény igénybevételéhez az Alapítvány igazolást állít ki az 
adományozó részére.

Az Alapítvány a befolyt támogatások teljes összegét 
a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került személyek, 
családok megsegítésére fordítja. Az Alapítvány kuratóri-
umának tagjai a munkát önkéntesként végzik, tevékeny-
ségükért semmilyen juttatásban nem részesülnek. 

Köszönjük, hogy adományával segít a járvány miatt baj-
bajutottaknak!

Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány,
Visegrád Város Önkormányzata

HELYREIGAZÍTÁS

Az előző lapszámban, a Kor kép rovatban tévesen jelent 
meg templomunk fő oltárképének festője. A képet nem 
Vinzent Fischer festette, ahogy a korábbi vélekedés 
a lapján közismert volt, hanem Johann Josef Hauzinger. 
Ő Mária Terézia kedvelt festője volt, 1766-ban alkotta 
a kérdéses művet, „Krisztus a kereszten Máriával, Mag-
dolnával és ev. Szent Jánossal” elnevezéssel, és eredeti-
leg a Budavári Palota Zsigmond kápolnájának oltárát 
díszítette. Visegrádra azután került, hogy a kápolnát 

átépítették és átnevezték Szent Jobb kápolnának az 1930-
as években.

A tévedésre Fehér Ildikó művészettörténész világított 
rá a régi oltárkép restaurálásáról készült felvételen, ami 
megtekinthető a Danubia televízió honlapján.

Köszönet Szőke Mátyásnak, hogy felhívta fi gyelmemet 
erre a tévedésre!

Kangas Kinga

Fotó: Greguss Tamás
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GYEREKKUCKÓ

SPIEL MIT MIR!
Egy kis játékra invitálom az olvasókat, gyerekeket, fel-

nőtteket egyaránt!
Az alább olvasható történetből hiányzik néhány név, 

kifejezés. Egy kis kutatómunkával, kérdezgetéssel azon-
ban könnyen megoldható. A helyes megoldást az óvoda 
e-mail címére várjuk vissza (visegradiovoda@gmail.com). 
A legjobb, leggyorsabb megfejtést ajándékkal jutal-
mazzuk!

A………(1.) család meséje
Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer a Dunakanyar-

ban, a Duna partján egy takaros kis sváb falu. Úgy hívták, 
hogy……………(2.)Ebben a faluban szorgalmas, dolgos 
sváb emberek éltek. Fehérre meszelt házaikban rend és 
tisztaság, a házak körül konyhakertek, az ablakokban 
muskátli virított.

A családban, melyről a történetünk szól, Opa és Oma 
voltak otthon a gyerekekkel. A legkisebb a bölcsőben 
fekvő……..(3.), …….(4.) már óvodás. A nagylány,(5.) 
…….. ősszel kezdte az iskolát. ……..(6.) a családban a 
nagyfi ú, sokat segített a ház körül. 

Tavasszal mindig sok volt a munka, a gyerekek mindig 
ott sürögtek-forogtak nagyszüleik körül. Opa nap mint 
nap a hátára vette a …..…..t(7.magyarul vagy visegrádi 
svábul), abban cipelte haza a termést. Unokái ott jártak 
a nyomában, s meg sem álltak a földekig. Harangszóig 
kapáltak, gyomláltak, Opa kötözött, metszegetett. 
A gyerekek sok mindent eltanultak tőle. A munka végez-
tével igyekeztek hazafelé, hisz Oma már várta őket a 
fi nom ebéddel. A…………en(8.) ott főtt, gőzölgött  a 
bableves (Freitag-…..….tag(9.). Másodikként az unokái 
kedvencét,……….……t készített (10. „igazi visegrádi 
fi nomság”- a Scheili család kedvence).

Ebéd után mindannyian készülődni kezdtek, ünnep-
lőbe öltöztek. Nagyanyó elővette az imakönyve alól az 
összehajtogatott fekete ünnepi………    ………-t(11.). 
Opa levette a lábáról a ………….-t(12.) és belebújt a 
fényesre suvickolt csizmájába. A kertben leszakított egy 
illatos …………ágat(13.) és a kalapjába tűzte. Már indul-
hattak is látogatóba a komáékhoz, ahol kisbaba született. 
Oma régi jó sváb szokás szerint……...-t(14.gömbölyű 
sütemény, borleves „társaságában” fogyasztották) sütött 
a kismamának. Hansi titkon remélte, ők is megkóstolhat-
ják majd. A kislány a bölcsőben feküdt, éppen sírdogált. 
Lisi ringatni kezdte és énekelt neki: 

Schlof Kinder, schlof
Im Khortn san ti Scofn,

Ti Schwarzn un ti Weißen,
Ti wed ti Kinde beis’n.
Schlof Kinder, schlof.

A vendégség végén, éppen mikor ……….-ot(15. vacso-
raidő) harangoztak, elindultak hazafelé. Útközben a kis 
Kindlik ugrabugráltak, lovacskáztak: 

Hopp,hopp, ho!
Pferdchen frißt kein Stroh,

Muz die Pferdchen Hafer koufn,
daß es kon in Trabe laufn. Hopp,hopp,ho!

Das Pferdchen frißt kein Stroh.
Este fáradtan dőltek be az ágyba, kidugták a dunyha alól 

kis kezecskéiket és így imádkoztak:
Gottes Jesum Nahme,

ist te Hansl / Lisi schlofn gange,
Schuzengel moch mie frum, 

Tas te Hansl / Lisi im Himmell khum.

Gottes Jesum Nahme,
Bin i schlofn gange,

Liebe Schuzengel gudi Nocht!

Jó játékot mindenkinek!
Imre Gáborné

német nemzetiségi óvodapedagógus

  

(A kép segítség az egyik megfejtéshez)

A SCHEILI CSALÁD MESÉJE (3. RÉSZ)
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 MATALENT 5 – MATEMATIKA TEHETSÉGAZONOSÍTÓ MÉRÉS EREDMÉNYEI
(JOBB, MINT EGY DOLGOZAT! – FOLYTATÁS)

Korábban beszámoltunk arról, hogy negyedikeseink 
egy csoportja on-line mérésben vett részt az Oktatási Hi-
vatal tehetségazonosító programjában február végén. 

Inkább bátorságpróbának, számítógépes matek dolgo-
zatnak, egy új módszer kipróbálásának szántuk. (Inter-
netes feladatmegoldás – most milyen időszerű!)

Április elején közzétették az eredményeket, és nagy 
örömmel láttuk, hogy bátor kis csapatunk igen jól vég-
zett az országosan 17 220 negyedik osztályos tanuló rész-
vételével lebonyolított mérésben. 

A szerzett pontszámok alapján a 17 220 fős mezőny-
ből ilyen sávokban határozták meg a matematikával „jó 
barátságban élő” tanulókat:

• felső 1%-a 736 pont vagy e felett teljesített: átütő te-
hetségfejlődésű tanuló,

• felső 6 %-a 662 pont vagy e felett teljesített: kie-
melkedő tehetségfejlődésű tanuló,

• felső 25 %-a 569 pont vagy e felett teljesített: te-
hetségígéret.

Három diákunk került be a felső 6%-ba, a kiemelkedő 
tehetségfejlődésű tanulók közé: Gencsi Hanna, Boros 
Maja, Eőry Attila. Jóval a ponthatár felett szerepeltek.  
(Hanna pontszáma pl. 703 lett.)

Egy tanulónk, Csékei Tamara a „tehetségígéret” (felső 
25%) kategóriába került, de tőle csak hajszálnyival 
maradt le Pálinkási Minka és Draxler Maxim.

Megint csak hárman jó középmezőnyben végeztek: 
Rátgéber Anna, Somogyi Emília és Futó Bence.

Gratulálunk mindnyájuknak! 
Azért a matematikát továbbra is szorgalmasan tanulni 

kell mindenkinek!
A mérések egy bizonyos időpontban, állapotban 

tükrözik a tanulók teljesítményét. A következő ilyen 
mérésig sokat lehet fejlődni, vagy éppen lemaradni. A 
tehetség mellé a defi níciók, képletek, szabályok ismerete 
is fontos, de mégiscsak könnyebb, ha jó barátságban va-
gyunk velük!

Csonka Józsefné (Bori néni)

 ONLINE OTTHONOKTATÁS – PEDAGÓGUS ÉS SZÜLŐ SZEMMEL

Leányfalun tanítok, alsó tagozaton, és két középiskolás-
sal élek együtt, így ezt a kérdéskört mindkét nézőpontból 
jól ismerem, mind a pozitívumait, mind az árnyoldalait.

Március 13-án pénteken még úgy búcsúztunk a 
gyerekektől az iskolában, hogy „a hétfői viszont látásra!”, 
de azóta se láttuk, csak webkamerán keresztül egymást, 
s ki tudja, mikor találkozunk legközelebb személyesen.

Azt már tudtuk, hogy baj van, a március 15-i ünnepi 
műsort is csak felvételről néztük, és két hete fő téma volt 
a kézmosás és egyéb óvintézkedések; a gyerekek pedig 
korona-fogót játszottak az udvaron szünetben. (Bár a 
rendszeres kézmosás és zsebkendőbe tüsszentés amúgy 
is elvárás, remélhetőleg nem csak az alsós osztályokban.)

Szóval a következő héten ott álltunk, hogy muszáj volt 
belevágni egy olyan életmódba, ami mindannyiunknak 
teljesen új volt. De elkezdtük, megküzdöttünk vele rende-
sen, szülők-pedagógusok egyaránt, de úgy érzem, a har-
madik hétre kialakult egy munkarend mindkét oldalon. 
Látom az előnyeit is az otthoni munkának – ha szünetet 
tartok, jól esik, hogy a kávémat a saját kertemben iha-
tom meg, és az is sokat jelent számomra, hogy minden 
nap együtt ebédel a család. De valahogy sosem ér véget a 
munka úgy, mint amikor a suliban elbúcsúzok minden-
kitől, és hazajövök. Itt elmosódnak a határok, késő estig 
írom a másnapi óra anyagát, napközben folyamatosan 
fi gyelem ebédfőzés és teregetés közben is a visszaérkező 
munkákat, előfordult már, hogy a reggeli jógám közben 

is videocseteltem mértékegységváltás témakörben. És 
persze egy kétségbeesett szülőnek se mondom azt, ha 
megkeres, hogy lejárt a munkaidőm.  Bevallom, a tavaszi 
szünetet nagyon vártam!

És igen, szülőként sokszor nagyon nehéz. Még én is 
érzem, pedig az én gyerekeim vígan (nálam sokkal job-
ban) boldogulnak az online térben. Így „csak” annyi a 
feladatom, hogy időnként verset elemezzek, majd a Föld 
tektonikus mozgásairól elmélkedjek a saját munkám 
mellett.

Kisgyermekes szülőknek nagy lecke ez most. Legfőképp 
azért, mert egy teljesen új szerepbe kényszerülnek. Amíg 
korábban a suli utáni otthoni együttlét a pihenésről, 
játékról szólt, most bizony dolgozni kell, hajtani azt a sze-
gény gyereket! Azt látom, ott megy ez könnyebben, ahol 
első lépésként közösen kialakított a család egy napiren-
det, amit be is tartanak. Így megmarad a helye a közös 
játéknak is.

Úgy gondolom, sok jót is hoz, hozhat ez a kényszerű 
helyzet. A családok együtt tölthetnek rengeteg időt, le-
het együtt sütni-főzni, társasozni, kertet rendbe hozni!  
Ráadásul mi Visegrádiak oly szerencsések vagyunk, 
szin te csak kilépünk a kapun és máris a természetben le-
hetünk.

… és kitartás! Már két hónap sincs hátra a tanévből!
     Kangas Kinga
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ÖKO-AGORA

A Pilisi Parkerdő és az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Viselkedésökológiai Csoportja együtt-

működése keretében a Málnás-hegyen (Szent endrei 
Erdészet) zajló kutatások nemcsak a klímaváltozás 
hatásainak feltérképezését teszik lehetővé, hanem 
egyéb fontos ismereteket is szolgáltathatnak egyes 
madárfajok életének jobb megismeréséhez. Ilyen 
az a vizsgálat, ami a lábak ujjhossza és az egyedek 
rátermettsége között kereste a kapcsolatos az örvös 
légykapóknál.

Ha rápillantunk egy emberi kézre, szembetűnő, hogy a 
férfi aknál a gyűrűsujj hosszabb, mint a mutatóujj, de a 
nőknél általában ennek az ellenkezőjét tapasztalhatjuk. 
Az ujjak hosszaránya már a korai egyedfejlődés során 
kialakul; a tojásból való kibújás után az ujjak ugyan 

növekednek, de az arányuk már nem változik. A mada-
raknál természetesen a kéz (szárny) helyett a lábakat kell 
nézni. Eltérően az embertől (és minden más emlőstől) a 

madaraknál az egyedfejlődési környezetet a tojásba zárt 
anyagok jelentik. Korábbi vizsgálatokból ismert, hogy a 
tojásban különböző női és férfi  ivari hormonok is meg-
találhatók, és ez a hormonális miliő életre szóló hatás-
sal lehet az egyedek megjelenésére (fenotípusára) és 
rátermettségére (vagyis túlélési és szaporodási sikerére). 
Kísérletes vizsgálatokkal már korábban bizonyították az 
ELTE kutatói, hogy az ujjak hossza és az abból számol-
ható második és negyedik ujj hosszának aránya (2:4 
ujjarány) olyan fenotípusos bélyeg, amely tükrözi a korai 
hormonális környezetet.

A Visegrádi-hegységben lévő Málnás-hegyen közel 
egy évtizeden át tartó adatgyűjtés során a kutatók talple-
nyomatot vettek az örvös légykapóktól (Ficedula albi-
collis), mintha csak ujjlenyomatot vennénk az embertől. 
A vizsgálat egy része megpróbált fényt deríteni arra, 
hogy a tojóknál a 2:4 ujjarány miként függ össze a ráter-
mettségükkel. A rátermettség becslésére a kutatók a tojók 
teljes élettartama (átlagosan 3-4 év) során létrehozott és 
a vizsgált populációba visszatért szaporodóképes utódok 
számát használták.

A kitartó munka adatainak feldolgozása során kiderült, 
hogy azok a tojók, amelyeknél nagyobb volt a 2:4 ujjarány 
(azaz kisebb volt a különbség a két ujj hossza között), az 
életük során több olyan utódot produkáltak, amelyek 
visszatértek költeni. Ugyanakkor ezek a tojók összességé-
ben nem raktak több tojást és nem költöttek többször 
sem, mint a kis ujjarányú tojók. Mindezek arra engednek 
következtetni, hogy a nagyobb ujjarányú tojók nem azért 
sikeresek, mert több utódot hoztak létre életük során, ha-
nem ezért, mert utódjaik jobb minőségűek, vagyis életre-
valóbbak. A kutatás következő fázisában arra kell fényt 
deríteni, hogy mitől életrevalóbbak az utódok; jelenleg 
azt tudjuk, hogy ezt az ujjarány biztosan megmutatja.

Bővebb információ:
Pilisi Parkerdő Zrt.

sajto@pprt.hu

„LÁBUJJUKBAN A SIKER” - A LÁBUJJHOSSZAK ARÁNYA MEGMUTATJA 
A LÉGYKAPÓK RÁTERMETTSÉGÉT
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A tavaszi kirándulóidő kirobbanásával a hétvégén 
a járványveszéllyel kapcsolatos óvintézkedések 

és fi gyelmeztetések mellett is rengetegen látogatták a 
Pilisi Parkerdő frekventált kirándulóhelyeit. A Park-
erdő a fővárosban és az agglomerációban élő mintegy 
hárommillió ember számára nyújt természetközeli 
kikapcsolódási lehetőséget: ennek a tömegnek el kell 
oszlania időben és térben ahhoz, hogy a kirándulók és 
túrázók vigyázhassanak egymásra és önmagukra. 

Teljesen érthető, hogy a fővárosiak és főváros környé-
kiek több hét bezártsággal és egy téllel a hátuk mögött 
a jó idő megérkezésekor tömegesen keresik a természe-
tet. Az erdők a járvánnyal kapcsolatos korlátozó intéz-
kedések mellett is látogathatók, azonban fontos, hogy az 
erdőben is be tudjuk tartani a jelenlegi szabályokat. 

Ennek érdekében a Pilisi Parkerdő összeszedte azokat 
az ötleteket és javaslatokat, amelyek segítenek a biz-
tonságosabb természetjárásban.

• Az első és talán legfontosabb, hogy aki csak megte-
heti, ne hétvégén, hanem a hét többi napján láto-
gassa a Parkerdő kirándulóhelyeit, így időben lehet 
„széthúzni” az egyes helyszínek, túraútvonalak ter-
helését.

• A másik, nem kevésbé fontos javaslat, hogy most 
van itt az ideje elhagyni a járt utakat a járatlanab-
bakért! A Parkerdő mindenkit arra kér, keressék 
inkább minél többen az általuk eddig nem ismert, 
rejtettebb kirándulóhelyeket és túraútvonalakat. 
Sokan meglepődnek majd, hogy a legfelkapottabb 
kirándulócélpontok mellett a Gödöllői-dombság 
vagy épp a Zsámbéki-medence milyen szép hely-
eket rejteget. A Parkerdő arra kéri a természet-
járókat, hogy most elsősorban ne a lenyűgöző 
panoráma vagy az őserdőkre emlékeztető ter-
mészeti környezet megtalálása, hanem a minél 
kevesebb ember jelenléte motiválja őket. Jobb, ha 
elkerüljük a frekventált kirándulócélpontokat, 
mint például a Rám-szakadék, a Prédikálószéki-
kilátó, vagy a nagy-hárs-hegyi Kaán Károly 
kilátó! A újabb és kevésbé ismert kirándulócél-
pontok felfedezéséhez kaphatnak segítséget ezeken 
a linkeken: https://parkerdo.hu/fedezd-fel-park-
erdot/, valamint országos viszonylatban a Magyar 
Természetjáró Szövetség honlapján, a https://www.
termeszetjaro.hu/hu/ -n.

• A túrázás, kirándulás során fokozottan tartsák szem 
előtt, hogy a vendéglátóhelyek nyitvatartása és az 

élelmiszerboltok befogadóképessége korlátozott, le-
hetőleg inkább rövidebb utakat tervezzenek, illetve 
mindenki vigyen magával otthonról elegendő ételt 
és italt.

• Az erdőben is fokozottan fi gyeljenek a higiénés 
szabályok betartására. Most végképp senki ne 
dobjon el használt papírzsebkendőt, védőmasz-
kot, gumikesztyűt, vécépapírt, az erdő nem 
illem hely, fertőtlenítést senki nem végez benne, 
így csak azzal védhetjük egymást és magunkat, 
ha mindent hazaviszünk!

• Aki személygépkocsival keresi fel a Parkerdő kirán-
dulóhelyeit, ne csak a nagy, kialakított parkolókat 
használja, hanem fedezzen fel olyan parkolási le-
hetőségeket, ahol szabályosan és kevesebb jármű 
társaságában hagyhatja autóját. 

Mindenki vegye fi gyelembe, hogy a Pilisi Parkerdő 
erdőterületeinek látogatási élményében több millió 
ember osztozik: egymás és önmagunk érdekében le-
gyen most elég egy-egy rövidebb, esetleg nagyobb 
erőfeszítéssel, gondolkodással megkereshető kirán-
dulás, s ha jól beszívtuk a friss levegőt, mielőbb indul-
junk haza és maradjunk otthon!

Bővebb információ:
Pilisi Parkerdő Zrt.

sajto@pprt.hu

MOST AJÁNLATOS A JÁRT UTAKAT A JÁRATLANABBAKÉRT ELHAGYNI
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VISSZATEKINTŐ

Kedves Visegrádiak!

Az utóbbi években bizonyára mindenki érzékelte, hogy 
erősödött a klímaváltozás körüli párbeszéd, sokan, sok-
féleképpen hívják fel a fi gyelmet arra, hogy vigyáznunk 
kell a Földre és drasztikus változtatást kell tennie min-
den embernek ahhoz, hogy a bolygó élhető maradjon az 
emberiség számára. Természetesen lehet mondani, hogy 
mit tehet egy ember ezért, szerintünk viszont a változás 
kicsiben kezdődik, ezért is szerveztük meg Visegrádon 
február 23-án a Jótékonysági ruhavásárt. A vásárra bárki 
hozhatott jó minőségű, használt ruhákat és kiegészítőket, 
nagy örömünkre rengeteg ruha gyűlt össze. 

Az eseménynek több célkitűzése is volt. Az egyik a fent 
említett klímavédelmi fi gyelemfelhívás, hiszen a ruhaipar 
környezetszennyező hatása sajnos hatalmas (elsősorban 
az úgynevezett fast fashion márkák jelentik a legnagyobb 
problémát, pl H&M, Zara, Bershka stb). Szerettük vol-
na, hogy a befolyt összeg Visegrád hasznára váljon, így 
úgy döntöttünk, hogy a Mátyás király Művelődési ház 
udvarának fejlesztésére adjuk a pénzt. Bevalljuk ő szin-
tén kicsit izgultunk, hogy mennyien fognak eljönni az 

eseményre, viszont pozitívan csalódtunk, mert egyrészt 
sokan eljöttek, másrészt 106 650 Ft-ot vásároltunk össze! 
A ruhák mellett még egy plusz programmal készültünk, 
Muckstadt Szabina segítségével természetes anyagok-
ból fürdőbombát is lehetett készíteni. Februárban úgy 
terveztük, hogy tavasszal/nyár elején egy újabb vásárt 
tartunk majd, hiszen maradt bőven ruha és szerettük 
volna szélesebb körben is hirdetni az új eseményt. Sajnos 
a járvány közbeszólt, de bízunk benne, hogy hamarosan 
megtudjuk tartani a második Jótékonysági ruhavásárt! 
A maradék ruhákat pedig rászoruló családoknak, 
segélyszervezeteknek fogjuk eljuttatni. 

Az eseménynek ugyan volt két főszervezője, de való-
jában több ember önkéntes munkájának az ered-
ménye. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Primavera 
tánccsoport tagjainak, a Szent György Lovagrend fi a-
taljainak, a Fekete Holló kávézó & borozó csapatának 
és a 823. Mátyás király Cserkészcsapatnak a segítséget! 
Köszönjük azoknak, akik ruhákat hoztak, köszönjük a 
vásárlást és a részvételt! 

Jónás-Cseke Júlia és Gróf Boglárka
szervezők

JÓTÉKONYSÁGI RUHAVÁSÁR
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VISEGRÁDI ÍZEK

MINDENNAPI KENYERÜNK

...mely a jelen helyzetben lassan visszakapja régi rang-
ját életünkben.  Dicsőség lett elkészíteni  szinte min-
den családban, a szó igazi értelmében.  A lányokból, 
asszonyokból –akik eddig sosem csinálták vagy csak rit-
kán- a bezártság, valamint a mindenáron gondoskodás 
ősi ösztöne előhozta rejtett képességeiket és csodálatos 
kenyereikben, kalácsaikban, kelt- és egyéb süteménye-
ikben a családjukon kívül mi is  gyönyörködhetünk az 
internet adta lehetőségeknek hála. Jogosan büszkék rá, 
másképp szelik, másképp teszik az asztalra, másképp 
eszi a család –az nem csak egy kenyér – hanem ismét 
édes anyám, nagymamám kenyere.  Arra az időre, mikor 
kemencébe vetették és megsütötték én már nem em-
lékszem, de arra igen, hogy hetente egyszer a pékség-
ben bérsütést vállaltak és az otthon megdagasztott, 
kiformázott, megkelesztett kenyereket megsütötték a 
faluban lakóknak. Ez fénypont volt, mert ezen a na-
pon – szerdán – egy tepsiben kenyérlepényt süttetett a 
nagymamám, ez volt a va csora. Köménymaggal vagy 
anélkül, teljesen mindegy volt és az is, hogy hagymával, 
fokhagymával, vajjal, kacsazsírral vagy éppen mivel kap-
tuk. Fenséges ízét sosem feledem. Mint ahogyan a másik 
nagymamám rétesének az ízét sem. Vele az emlékem 
sajnos sokkal kevesebb, de a régi konyhaasztal látvá nya, 
-melyet még mindig a kamránkban őrzök - beleégett 
az agyamba. Szerintem a legnagyobb varázslásra volt 
képes, mikor leterítette az óriási fehér terítővel az asztalt,  
liszttel beszórta és a közepére tett kicsi kupac tésztából 
percek alatt lehelet könnyű, lebegő rétestésztát nyújtott.  
A recept megvan, a szándék is, még azt sem mondha-
tom, hogy nem sikerül ha nekiállok…..de azt ahogyan 
ő tudta, na arra sosem leszek képes. A tészta receptje 
két konyhaasztalnyi nyújtott tésztához: fél kg sima liszt, 
1 tojás, 1 evőkanál 10 %-os ecet, 1 csapott evőkanál 
puha disznózsír és kb. 2-2,5 dl kellemesen langyos sós 
víz (liszt függő). Mindent összemorzsolunk egy tálban 
majd a langyos vizet apránként adagolva, közepesen lágy 
tésztává állítjuk össze az egészet. Ez után jön a java, kb 
25-30 perc alatt sima, egynemű tésztává gyúrjuk. Mikor 
elválik a táltól, a kezünktől és szinte selymes lesz két 
cipóba formázzuk, tetejét olvasztott zsírral megkenjük, 
lisztezett deszkán letakarjuk és kb. 1 órát pihentetjük.  
Közben elkészítjük a töltelékeket, ízlés szerint, mákos, 
meggyes-mákos, almás, diós, sütőtökös, tökös-mákos, 
túrós – ebben csak a képzeletünk és családunk ízlése szab-

hat határt. Én most a túróst szeretném kiemelni – hiszen 
jelen gasztro kalandozásunkat ebbe az irányba szeretném 
tovább terelgeti, ha már megsütöttük a rétesünket. Az 
egy abrosznyi kinyújtott tészta megtöltéséhez szükséges 
1 kg jóféle házi túró, 2 db tojás, egy bögre zsíros házi 
tejföl, mazsola, citromhéj, vanília – ízlés dolga. A túró 
elkészítéséhez kb. 4 liter jó minőségű házi tejre lesz 
szükség, melyet forráspontig melegítünk, majd beleke-
verünk  2 evőkanál ecetet. Pár perc múlva a tetején meg-
jelennek a csodálatos kis fehér göröngyök. Ha langyosra 
hűlt vászonzsákba tesszük és pár óra alatt lecsepegtetjük. 
Össze nem hasonlítható a boltival. Ha a tejfölt is magunk 
szeretnénk elkészíteni, akkor legalább két nappal előbb 
fogjunk hozzá, hogy időben elkészüljön. Minden kicsit 
más lesz és még is ugyan az, fi nom zsíros házi tejfölt ka-
punk, viszont zsírszegényebb túrót. A 4 liternyi tejünket 
egy nagyobb fazékba öntjük és meleg helyen egy ruhával 
lefedve kb. 2 napig állni hagyjuk. Ez alatt megalszik. Majd 
lefölözzük, nem baj ha egy kevés aludt tej is kerül bele, így 
kevésbé lesz zsíros. Simára keverjük és hidegre tesszük a 
fi nom , savanykás ízű tejfölünket. A megmaradt aludt-
tejet jól elkeverjük, felmelegítjük és a fenti túrókészítési 
eljárást követve, elkészítjük a túrót. A megmaradt savót 
megihatjuk, levesek, főzelékek főzéséhez használhatjuk, 
bármit tehetünk vele a kiöntésen kívül, hiszen rengeteg 
egészséges tápanyagot tartalmaz, még mindig. Tehát 
most eljutottunk oda a rétes sütésben, hogy elkészült 

a tejföl és a túró, megpihent a tészta. Lisztezett abrosz 
közepére tesszük az egyik kupacot, érezni lehet, hogy jól 
nyújtható. Kézzel széthúzkodjuk, majd a két kézfejünkkel 
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alányúlva egyre vékonyabbra nyújtjuk, szinte lebegtetjük, 
majd ha az asztal széleinél lelóg, mint az abrosz, készen 
is vagyunk. Olvasztott zsírral megcsepegtetjük, zsem-
lemorzsával megszórjuk, ízlés szerinti tölteléket morzsol-
unk rá, majd a terítőt segítségül használva felgöngyöljük.  
Tepsi méretű darabokra vágjuk a tekercseket, kizsíro-
zott tepsibe egymás mellé tesszük, tetejét először zsírral 
majd cukros tejföllel megkenjük és előmelegített sütőben 
szépen megsütjük. Nem felejtettem el, hanem én nem 
szoktam körbe leszedni a lelógó tészta szélét, igyekszem 
vékonyra hagyni és beletekerem a rétesbe.  Arra, hogy a 
mama hogyan csinálta, sajnos nem emlékszem. Annyira 
szeretném tudni, hányan fognak neki és kinek hogy si-
kerül! Biztos vagyok abban, hogy sokunk emlékében él a 
kép a nagyi vagy anyu konyhájáról, melynek főleg nyáron 
elmaradhatatlan része volt a kis tálcán, hosszú poharak-
ban készülő aludttej. Ha házi tejhez jutunk, semmiképp 
ne mulasszunk el készíteni néhány csinos pohárral.  
Mikor tejszínt is szeretnénk otthon készíteni,- mert az ám 
a legfi nomabb-, térjünk vissza a tejföl és túró készítéshez 
szerzett fölözetlen házi tejünkhöz.  Mikor kb. 10-12 órája 
áll langyos helyen a tejünk, a kis zsírgöböcskék felmen-
nek a tetejére. Ha ezt óvatosan lekanalazzuk, készen is 
van a tejszínünk. Egy bögrében lefedve 5-6- napig eláll, 
a felverésével biztosan nem lesz gondunk és pl. egy gesz-
tenye püré elkészítéséhez…..hú, hát ki kell próbálni. Ez 
után készülhet a tejföl és a túró, a fenti módon. Kicsit 
zsírszegényebb lesz. Óriási játék! Mi mindent lehet ki-
hozni néhány liter tejből. 

 Végül, de nem utolsó sorban említeném a sajtokat, me-
lyekről sokáig azt hittem, tényleg azok, mikor a „túrót” 
vászonzsákban natúron vagy ízesítetten lepréselték és egy 

szeletelhető, nagyon ízletes sajtféleség lett belőle. Felnőtt 
koromban, mikor a kecskéink jóvoltából a családom és 
sok barátom nagy örömére beleszerettem a sajtkészítés 
varázslatos világába tudtam meg, hogy mennyire más. 
Mert az igazi sajt ún. „édes eljárással”, tejoltóval készül. 
A 32-34-fokra felmelegített tejet beoltjuk a tejoltóval, ez 
az alap és innen indul tovább csodálatos útján, ez után 
dől el, mivé válik. Az eljárás után pedig, a visszamaradt 
sajttejből készül a túró készítéshez hasonló módon a 
rendkívül fi nom zsendice (krémsajt) és az orda, mely-
ből azt a gyerekkorunkra emlékeztető, igazi, fantaszti-
kus mazsolás krémtúrót lehet elkészíteni. Ez a szervezet 
erősítésére a legmagasabb élettani összetevőket tartal-
mazó termék, orvosok ajánlják betegeknek, gyerekeknek, 
legyengült szervezetűeknek. A sajtkészítés boldogság, 
játék, kihívás és olyan siker, mellyel sosem elégszünk 
meg, hanem mindig más és újabb célokat tűzünk ki, 
mind nagyobb kihívásoknak szeretnénk megfelelni. Ha 
már sikerült az ízesített, jöhet az érlelt, a camambert, a 
parenyica és, és, és…  

Azt gondoltam, mivel szezonja előtt állunk, a követ-
kező hónapban az egyszerű, sült, édes és sós tészták 
világát járjuk körül. A palacsinta tésztában sült bodza-
virág, a különböző császármorzsák, lepények, zöldséges, 
gyümölcsös tócsnik,  vadvirágokból és gyógyfüvekből 
készült szörpök, saláták  elkészítésének módjaihoz sze-
retném kérni családi receptjeiket. Addig is rétes!  Első 
sorban túrós! Sok sikert mindenkinek! Az étel az élet, ta-
nuljunk egy szebb világot a főzésen keresztül. 

 Bártfai Ildikó
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KIKIÁLTÓ

Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete, valamint a KÁOSZ üzlet közösen pályázatot ír ki 
60 éven felüli viserádi lakosok részére

„VISEGRÁDI ANEKDOTÁK” címmel.

A pályázat keretében várjuk kisebb terjedelmű, humoros, vagy érdekes témájú történet beküldését, amely Visegrádon 
történt, visegrádi emberekkel, eseményekkel kapcsolatosan, 

a múlt század 50-es, 60-as, 70-es éveiben és amelynek a szerző is közvetlen részese vagy szemtanúja volt. 

A téma kötődhet családi, vagy társadalmi eseményhez, esetleg Visegrád életében jelentős eseményhez is.

A pályázat keretében beküldött visszaemlékezésekkel szeretnénk felidézni Visegrád akkori hangulatát, 
életét, a visegrádi lakosság szokásait, életmódját a múlt század második felének kezdetén.

Pályamű terjedelme legfeljebb egy gépelt oldal.

A pályázatokat be lehet adni lezárt borítékban személyesen a KÁOSZ üzletben, vagy elektronikusan a
a visegradianekdotak@gmail.com e-mail címre.

Beküldés időszaka: 2020.05.01-05.31.

A pályaművek elbírálását szakmai zsűri végzi. 

Minden beküldőt megajándékozunk, és a legjobbnak ítélt műveket díjazzuk.

ANEKDOTA PÁLYÁZAT

Fotó: Greguss Tamás
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK

Mint mindannyian tudjuk, a koronavírus leginkább 
az idős korosztályt veszélyezteti. Az Önkormány-
zat kiemelt feladata az ő védelmük, s mivel a legjobb 
védekezés ebben az esetben a személyes érintkezések 
kerülése, számukra kiemelten fontos az otthon tartóz-
kodás. Kisvárosban élünk, ahol szeretteik, szomszédaik 
legtöbb esetben megoldják a 65 felettiek helyett a bevá-
sárlást. De vannak közöttünk magányosan élők is, akik-
nek nincs kitől segítséget kérni. Vagyis nem lenne, ha a 

helyi önkéntes tűzoltók, élükön Meggyesi Balázssal nem 
vállalták volna magukra ezt a feladatot. Közülük is kie-
melném Czaga Miklóst és Balog Tündét, akik önzetlenül, 
töretlen lelkesedéssel járják a boltokat, gyógyszertárat 
városunk önkéntes karanténba szorult idősebb lakói ked-
véért. Ezúton is szeretnénk mind nekik, mind az összes 
tűzoltónak megköszönni kitartó törődésüket.

  A Visegrádi Hírek szerkesztői

A TŰZOLTÓSÁG AZ IDŐSEKÉRT

Köszönetet szeretnék mondani a CBA összes dolgozó-
jának, hogy a felújítás alatt is vállalták a nyitva tartást, 
kiszolgálást. Ez rengeteg többletmunkával járt, nagyon 
sokan ezt nem is tudják felmérni, érzékelni. Így a he-
lyi lakosoknak nem kellett utazni a bevásárlás miatt. 
Köszönet érte!

Köszönetet szeretnék még mondani mindazoknak, akik 
önzetlen munkájukkal, segítségükkel hozzájárulnak a 
járvány leküzdésehez.

Schandl Jánosné Tubinak, menyének Áginak és Gazdag 
Aninak, akik maszkokat kezdtek varrni.

Az önkéntes tűzoltóknak, akik megszervezték az önkor-
mányzattal közösen, hogy az időseknek segítséget nyúj-
tanak.

A cserkészcsapat tagjainak, hogy kihordják az egyházi újságot.
A helyi polgárőrségnek, hogy biztosították a rendeletek 

betartását, betartatását.
Azoknak a visegrádi lakosoknak, akik fi nom ételekkel 

és innivalóval látták el a szolgálatban lévőket.
Minden üzlet és szolgáltató dolgozóinak, akik nyitva 

vannak a járvány ideje alatt.
Utoljára, de nem utolsó sorban a visegrádi lakosoknak, 

hogy igyekeznek betartani a kormány és a helyi önkor-
mányzat rendeleteit.

Vigyázzunk egymásra! Maradjunk otthon!

Burgermeister Istvánné

A Mátyás Király Művelődési Ház a dunabogdányi 
FAKULT Egyesület segítségével és támogatásával több 
komplett számítógépet tudott eljuttatni a Visegrádon ta-
nuló iskolásoknak, ezzel megkönnyítve az otthontanulást 
számukra.

Ezúton is köszönjük az egyesület nagylelkű támogatását. 
Külön köszönet illeti Tóth Lászlót, aki mindenben 
segítségükre volt.

Mikesy Tamás

Köszönjük, hogy gondolataikkal, szavaikkal, virágaik-
kal, imáikkal osztoztak fájdalmunkban és így együtt 
kísérték velünk drága Halottunkat utolsó földi útján.

Vigyázzanak magukra és egymásra, hogy majd em-
lékezhessünk Rá együtt!

Bánó család, Bánóné Rédai Anna

Köszönetünket fejezzük ki Zeller Tibornak, minda-
zoknak a testvéreknek, rokonoknak, ismerősöknek, 
barátoknak, volt munkatársaknak, a Dalárda tagjainak, 
akik szerettünket HÉDER ALBERTET március 2-án 

utolsó útjára elkísérték, virágaikkal, segítségükkel és köz-
reműködésükkel a fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló felesége és családja
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PULZUSSZÁM

Városunk  Sportegyesülete 2006-ban  bővült a he-
lyi bringásokból verbuvált szakosztállyal. A helyi 

hegyikerékpárosok ekkorra már sok verseny tapaszta-
lattal rendelkeztek, amiket főleg a hosszabb távú mara-
tonokon szereztek. Visegrád ebben az időszakban éves 
szinten adott otthont a Duna Maratonnak, amelyen akár 
1800 fős mezőny is indult. A 2010-es években előfordult, 
hogy 20 versenyzővel képviseltük településünket, és az 
utcákon százával biztattak minket a helybéliek. Ebben 
az időszakban több 24 órás versenyen is részt vettünk, 
arra is többször volt példa, hogy három, hat fős csapattal 
vágtunk neki a nem mindennapi kihívásnak.

Az elmúlt néhány évben picit lecsökkent szakosztá lyunk 
létszáma, de ennek ellenére járjuk az ország nagyobb 
kerékpáros versenyeit, és továbbra is remek helyezések-
kel büszkélkedhetnek tagjaink: Bálint Blanka sorra nyer 
az U17-es korosztályban, Bálint Zsolt master 2 és 3-as 
korosztályban folyamatosan dobogó közeli helyen végez, 
a hölgyek sorait erősítő, anno master 3-as korosztályban 
versenyző Müller Zsuzsa pedig szintén több éremmel 

büszkélkedhet; a többi csapattag is szívvel-lélekkel edz és 
versenyez; mindez pedig fantasztikus teljesítmény ahhoz 
képest, hogy tagjaink mind hobbiból, szabadidejükben 
foglalkoznak csak a sporttal. 

Szakosztályunk többek között részt vesz és a szervezés-
ben is segít olyan eseményeken, mint; iskolai sportnapok, 
helyi Sportpályán megrendezésre kerülő események, 
városi szabadidős programok. Ezeken a programokon 
főleg a fi atalabb korosztály számára szeretnénk bemutat-
ni a kerékpározást és kedvet csinálni akár a későbbi csat-
lakozáshoz.

Szakosztályunk az egyesülethez hasonlóan önkormány-
zati támogatásból és egyéb felajánlásokból tartja fenn 
magát, amit ezúton is szeretnénk Mindenkinek meg-
köszönni.

További mozgásban és sportolásban gazdag évet 
kívánunk!

Müller Antal
Kerékpáros Szakosztályvezető
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KÖNYVAJÁNLÓ

Philip Kindred Dick amerikai sci-fi  író, aki a műfajt 
alapjaiban változtatta meg.

Művei alapján rengeteg fi lm adaptáció készült, mint 
például, a Szárnyas Fejvadász - Harrison Ford,  vagy az 
Emlékmás  Arnold Schwarzenegger főszereplésével. 

A Csordulj könnyem, mondta a rendőr az író 1974-ben 
megjelent műve, amivel Dick 1975-ben elnyerte a legjobb 
tudományos-fantasztikus regénynek járó John W. Camp-
bell - emlékdíjat.

A cselekmény a 80-as években játszódik, az Amerikai 
Egyesült Államokban, ahol Jason Taverner, a történet 
központi alakja, aki hatos (vagyis egy genetikailag mó-
dosított személy), foglalkozása pedig tévésztár és énekes. 

Taverner egy kirobbanóan népszerű televíziós személyi-
ség, igazi sztár egy hetente jelentkező tévéműsorban. 
Életében azonban egy hirtelen fordulat következik be, 
amikor egy ellene irányuló merénylet után egy másik 
világban találja magát. A világban minden ugyan úgy 
marad, ahogy volt, viszont senki nem emlékszik rá. 
Mintha nem is létezett volna soha. Hivatalos papírjai 
hiányában a rendőrség üldözi, és a túléléshez, meg kell 
találnia saját világát.

A regény az elejétől a végéig magával ragadja az olvasó 
képzeletét, és Jason Taverner személye egy kifejezetten 
szimpatikus főszereplő. 

A könyv elolvasását nem csak sci-fi  rajongóknak aján-
lom, hanem mindenkinek, aki szereti az elgondolkodtató 
történeteket.

Kangas Krisztofer

KARANTÉN ÚTI KALAUZ
PHILIP K. DICK: CSORDULJ, KÖNNYEM, MONDTA A RENDŐR
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+36-30-890-87-59 
tuzifa2023@gmail.com 
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Piknik 
Kiszállítással, e  

- többféle hamburger  
- rántott karaj, csirke 
- gyros 

és más finomságok! 

minden nap 11-17 között az alábbi 
 

06/70 5506969 

 rántott szelet 
vegyes körettel 1990.-Ft 
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JÁTÉK

Az előző számban megjelent játékunk megfejtése:

A IV. Béla szobor mellett vezet le egy lépcső a Duna-parta, ahonnan egy ajtónyíláson keresztül jutunk be abba az akná-
ba, ahol a kép készült.

A következő képen látható egy súlyos hiba. Megtalálja?

Fotó: Schandl Lóránt

Fotó: Schandl Lóránt


