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"Van-e érzés, 
mely forróbban 
és sejtelmesebben megdobogtatja 
az emberi szívet, mint az ünnep 
és a várakozás izgalma? "

        Márai Sándor

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk 
a Visegrádi Hírek minden kedves Olvasójának!
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Idén ősszel egy szép kerek évfordulót ünnepelhettünk, 
ugyanis Tavasné Dr. Tóth Mária, Marika néni pont 50 

éve, 1970. októberében kezdett Visegrádon fogorvosként 
dolgozni. Ez egyben a rendelő évfordulója is, mivel ek-
kor kapott településünk először önálló fogorvosi státuszt, 
egy raktárból alakították ki az ellátás biztosításához a 
helyiséget. Az akkori előírások szerint egy friss diplomás 
fogorvost kellett felvenni, így a szentendrei főorvos 
Marika nénit ajánlotta az állásra, aki abban az évben 
végzett a Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogor-
vosi Karán. De nem tapasztalat nélkül érkezett ide, mi-
vel januártól Kalocsán dolgozott, ahol igen sok érdekes 
esettel találkozott. Idős parasztemberek, akik még életük-
ben nem jártak fogorvosnál, a helyi szovjet laktanya és a 
börtön lakói is páciensei közé tartoztak.

Visegrádon ismerkedett meg Tavas Imrével, aki az ország 
első restaurátorai közé tartozott, nem csak időrendileg, 
de szakmai tudása okán is. 1972-ben házasodtak össze. 
Három gyermekük született, Ágnes, Judit és Péter. Judit 
vele dolgozik a rendelőben. Sajnos Imre bácsi 3 éve már 
nincs közöttünk. 

Szakmai pályafutása tekintetében a prevenciót emeli 
ki. Már 1971-ben részt vett egy továbbképzésen Zürich-
ben, aminek tapasztalatait beépítette a napi munkába. 

1972-ben száj-és fogbetegségek terén tanult tovább, majd 
1992-ben a gyermekfogászat területén szakvizsgázott.

A prevenciós munka során az iskolás és óvodás 
gyerekek félévente kerültek ellenőrzésre és ellátásra. Az 
iskolában vetített képes előadásokon ismerhették meg a 
fogbetegségeket és azok megelőzését. Ennek hamarosan 
látható eredménye lett. A szúvas fogak száma a mini-
mumra csökkent. A munka 1986-ban a gödöllői nemzet-
közi kongresszuson, majd a Fogorvosi Szemlében került 
ismertetésre.

Mindig törekedett a jó kapcsolat fenntartására az 
iskolával és az óvodával, és az intézmények új vezetőivel 
is sikerült ezt kialakítania.

Marika néni hangsúlyozza, hogy a gyerekek fogának 
ápolása nem a fogászaton kezdődik, hanem az anyaméh-
ben. Nagyon fontos, hogy a szülők együttműködjenek 
vele, csak így lesz eredményes a fogorvos munkája.

Még nagyon sok, egészségben, aktívan eltöltött évet 
kívánunk neki, és köszönjük az eddig végzett munkáját!

    

a Visegrádi Hírek szerkesztői

ARANY ÉVFORDULÓ

Eöry Dénes polgármester köszönti Marika nénit, fotó: Papp Lajos
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KARÁCSONYI ÜDVÖZLET

Tisztelt Visegrádi Polgárok!

Szeretettel köszöntöm advent heteiben Önöket. Ebben a 
nehéz időben bizonyosan több időt töltünk el szűk csalá-
di körben, hiszen az év eleje óta a Covid-19 járvány meg-
változtatta mindennapjainkat, társas érintkezéseinket, 
munkánkat, szórakozási szokásainkat, egész életünket. 
Nehezen viseljük ezt, de nincs más lehetőségünk. 

A város eddig sikeresen vette fel a küzdelmet ezzel 
a láthatatlan kórral, amiért köszönetemet fejezem ki 
Visegrád lakóinak, de különösen azoknak, akik most 
is helytállnak az egészségügyben, háziorvosunknak, 
Dr. Balogh Mónika asszonynak és az asszisztenciát adó 
Pappné Pintér Klára asszonynak, a fogorvosi ellátást adó 
Tavasné Dr. Tóth Máriának és asszisztensének Tavas Ju-
ditnak, a Szent Kozma és Damján kórház főigazgatójának, 
Dr. Huszár Sándornak és valamennyi munkatársának,  a 
szociális ellátás terén a  Fővárosi Önkormányzat Idősek 
Otthona Visegrád-Szentgyörgypuszta vezetőjének, 
Kéner Krisztián úrnak és valamennyi dolgozónak, az 
Aranykor Idősek Otthona vezetésének és dolgozóinak, 
Dr. Györök Tibor plébániai kormányzó úrnak, a lakosság 
alapellátását biztosító kereskedelmi, vendéglátóipari és 
szolgáltató szektor valamennyi képviselőjének az áldoza-
tos munkájukért, Visegrád lakóinak az igen fegyelmezett, 
felelősségteljes magatartásért, az önkormányzat intéz-
ményei vezetőinek és dolgozóinak, valamint az önkor-
mányzat valamennyi munkatársának, képviselőinek. 

A karácsonyt megelőző várakozás, az advent hetei az 
Úr eljövetelében éri el jutalmát. Ezekben a hetekben a 
mindennapi, rohanó tempónk visszafogottsága, a meg-
békélés-megbocsátás gyakorlása, a családi kapcsolatok 
megerősítése, a hitélet erősödése előtérbe kerül. Talán 
rájövünk, és egy rövid időre észben is tartjuk, hogy 
bennünket az emberi kapcsolatok éltetnek, a családot 
és embertársainkat a szeretet köti össze, a vágyott és a 
részben talán megszerzett tárgyak csupán ezek hiányát 
feledtethe tik egy ideig.

A nehézségek ellenére jelentős eredményeket értünk 
el, akár sikeresnek is mondható a lassan mögöttünk 
hagyott esztendő, de éppen az egész világot, Európát 
és hazánkat súlytó veszélyhelyzet arra kötelez ben-
nünket, hogy fokozott fi gyelemmel legyünk az el-
jövendő esztendőben is, az összefogás, a kölcsönös 
megbecsülés és segítségnyújtás jellemezze tettünket. 

Figyeljünk oda távolabbi családtagjainkra, szomszéd-
jainkra, a város idősebb lakóira, különösen azokra, akik 
egyedül élnek, segítsük egymást. Jelezzék felénk, az 
önkormányzat felé, ha valaki segítségre szorulhat. 

(Kérem engedjék meg, hogy két verset ajánljak 
fi gyelmükbe:)

ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET 
KÍVÁNOK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

ÉS A MAGAM NEVÉBEN! 
Eöry Dénes

Polgármester

Áprily Lajos: Karácsony-est

Angyal zenéje, gyertyafény –
kincses kezem hogy lett szegény?

Nem adhattam ma semmi mást,
csak jó, meleg simogatást.

Mi győzött érdességemen?
Mitől csókolhat úgy kezem?

Simogatást mitől tanult?
Erembe Krisztus vére hullt?

Szemembe Krisztus-könny szökött? –
kinyúló kézzel kérdezem.

Áldott vagy a kezek között,
karácsonyi koldus-kezem.

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszu sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Ady Endre: Karácsony - Harang csendül (részlet)
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

1. Mátyás Király Művelődési Ház felújításának befejezése
2. Visegrádi Keresztelő Szent János Plébánia felújítása a Magyar Falu Program keretében, I. ütem
3. Visegrádi Keresztelő Szent János Plébánia felújítása a Magyar Falu Program keretében, II. ütem
4. „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” (gátépítés), II. ütem 
5. Műfüves pálya építése a Visegrádi Sportcentrum területén
6. Közterületeink virágosítása, megújítása
7. Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés a Magyar Falu Program keretében
8. CBA üzlet belső felújítása és a körülötte található közterület megújítása
9. Városközponti parkoló építése, I. ütem és a Scheili-köz kialakítása 
10. CBA üzlet külső felújítása
11. Csukavölgy és Kilátó utcai támfal helyreállítása vis maior pályázat keretében
12. Csukavölgy és Kilátó utca felújítása a Magyar Falu Program keretében
13. Fellegvár Óvoda külső és belső felújítása
14. Tetőtér átépítése a Visegrádi Polgármesteri Hivatal épületében
15. Városgazdálkodási Csoport részére teherautó vásárlás
16. Városgazdálkodási Csoport közreműködésével megvalósult fejlesztések
17. Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bővítése
18. Magyar László Tornacsarnok felújítása
19. Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltóautó vásárlása a Magyar Falu Program keretében
20. Lepencei Strandfürdő helyzetének rendezése

A KORÁBBI ÉVEKBEN MEGKEZDETT, 
FÉLBEMARADT PROJEKTEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK, 

JELENLEGI BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK

Mátyás Király Művelődési Ház felújításának befejezése – 41 millió forint, 100% önkormányzati forrás

A Mátyás Király Művelődési Ház felújítása 2018 őszén kezdődött és 2020 tavaszán készült el. A kivitelezés elhúzódott. A 
felújítás során teljesen megújult az épület külső megjelenése.
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Visegrádi Keresztelő Szent János Plébánia felújítása a Magyar Falu Program keretében, I. ütem – 24,5 millió forint, 
100% állami forrás

A 2019 decemberében elnyert, vissza nem térítendő pénzügyi támogatást a plébánia kertjében álló épületben egy közössé-
gi terem kialakítására, eszközök beszerzésére és programok szervezésére fordították.  A felújítás I. üteme 2020 őszére 
készült el.

Visegrádi Keresztelő Szent János Plébánia felújítása a Magyar Falu Program keretében, II. ütem – 30 millió forint, 
100% állami forrás

2020-ban is sikeresen vett részt a plébánia a Magyar Falu Programban, melynek köszönhetően a II. ütemben a tető és a 
külső homlokzat felújítása valósul meg 2021-ig. Köszönöm Dr. Györök Tibor plébániai kormányzó úr áldozatos munká-
ját. A kivitelező Hód Kft -t dicséret illeti az eddig elvégzett munkáért.
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„Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” (gátépítés), II. ütem – 1,379 milliárd forint, 100% állami for-
rás

A sok vihart megélt, városunk számára legfontosabb projekt a befejezéséhez közelít. A 2009-ben benyújtott és 2010-ben 
elnyert pályázat nyújtotta lehetőséget követően, 2014-ben megkezdett beruházás I. üteme 2015 novemberében készült 
el. A hibajavításokat a II. ütem keretén belül 2020-ban végzik el. A végleges tervek meghatározását számos tényező 
befolyásolta. A 2019 őszén felgyorsított előkészítő munkák (engedélyek beszerzése, stb.) eredményeként 2020 tavaszán 
megkezdődött a II. ütem építése, a munkák elvégzésére 8 hónapot kapott városunk! A gátelem tárolóra 2019. év előtt két 
terv is készült, építését 2021-ben el kell végezni!

Műfüves pálya építése a Visegrádi Sportcentrum területén – 26,89 millió forint, 30% önkormányzati, 70% TAO 
támogatás

A 2014. és 2018. között áttervezett árvízvédelmi töltés új nyomvonalában el kellett bontani a műfüves pályát, a csónakhá-
zat, az íjászpályát és az U14-es labdarúgó pálya szélét. Elsőként a műfüves pályát tudjuk pótolni. A Visegrádi Sporte-
gyesület 2020. év elején nyújtott be támogatási kérelmet a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett TAO pályáza-
ton. Az elnyert összeghez az Önkormányzat további támogatást nyújtott, ennek eredményeként 2020-21 telén egy 22x42 
m-es komplett, univerzális, kivilágított, műfüves pálya épül a sportpályán.
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Közterületeink virágosítása, megújítása – 6,2 millió forint, 100% önkormányzati forrás

2020. február óta Csitneki Szilvia városi főkertész irányításával folyamatosan megújulnak, szépülnek zöldterületeink, tel-
jes mértékben önkormányzati forrásból. Ebben az évben városunk lakói a főkertész asszony és a Városfejlesztési Bizottság 
elnöke közreműködésével, két alkalommal is szép virágpalántákat kaptak! Köszönöm a Kertészeti Csoport és a nagyobb 
feladatokban segítő visegrádiak munkáját!

Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés a Magyar Falu Program keretében – 8,3 millió forint, 100% 
állami forrás

2020 nyarán a Magyar Falu Program keretében támogatást nyertünk a város közterületeinek karbantartását szolgáló esz-
közök beszerzésére. A gyepszellőztető, a rotációs kapa, a sövénnyíró, a sószóró adapter és az egyéb kisebb eszközök már 
megérkeztek, egy elektromos kisteherautó 2021 februárjában érkezik.
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CBA üzlet belső felújítása és a körülötte található közterület megújítása – 100% CBA forrás

A több mint egy évtizede húzódó viharos „CBA-ügy”-ben jelentős eredmény született. A 2019 novemberében kezdődött 
egyeztetéseknek megfelelően nem csupán az üzlet belső tere, hanem az üzlet előtti járdaszakasz és közterület is teljesen 
megújult 2020 tavaszára. Ezzel egyidejűleg elkészültek a külső megújításához szükséges tervek. A munkálatok ideje alatt, 
1-2 nap kivételével az üzlet folyamatosan nyitva tartott, így biztosítva a lakosság ellátását.

Városközponti parkoló építése, I. ütem és a Scheili köz kialakítása – 29 millió forint, 50% önkormányzati, 50% CBA 
forrás

2019 novemberében kezdődött a régóta szükséges parkoló tervezése, valamint a Rév utcai épület lebontása.
2020 tavaszán a CBA tulajdonosával közös fi nanszírozásban elkészült a 39 férőhelyes parkoló és az elbontott épület he-
lyén a gyalogosok számára megnyitott köz.

CBA üzlet külső felújítása – 100% CBA forrás

A 2020. év első felében végzett sikeres előkészítő munkákat követően, ősszel elkezdődtek az épület külső felújítási munkái 
is, és az épület új előtetőt kap. A felújítás 2020 év végére teljesül.
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Csukavölgy és Kilátó utcai támfal helyreállítása vis maior pályázat keretében – 70,6 millió forint, 62,5% állami, 
37,5% önkormányzati forrás

A 2018 februárjában bekövetkezett támfalkárosodás helyreállítására elnyert vis maior támogatás felhasználásához (a 
kivitelezés feltétele) a telekrendezés a 2019. év végére maradt, a támfal újjáépítése 2020-ban valósult meg.

Csukavölgy és Kilátó utca felújítása a Magyar Falu Program keretében – 13,4 millió forint, 100% állami forrás

2020 tavaszán a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázaton a város támogatást nyert, így az újonnan 
elkészült támfal mentén a Csukavölgy utca 115 méteres és a csatlakozó Kilátó utca 45 méteres szakaszán burkolat felú-
jítási munkák kezdődnek, melyek befejezése 2021 őszére várható.
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Fellegvár Óvoda külső és belső felújítása – 45 millió forint, 33,3% állami, 66,6% önkormányzati forrás

A felújítási munkák eredményeként minden csoporthoz külön, új mosdó és WC blokk épült, valamint a belső udvari 
homlokzat is megújult (a belső udvaron nyílászáró csere történt, és hőszigetelést kapott az épület.) A munkák előkészítése, 
és elvégzése 2020 tavasza és ősze között zajlott.

Tetőtér átépítése a Visegrádi Polgármesteri Hivatal épületében – 13 millió forint, 100% önkormányzati forrás

A polgármesteri hivatal épületének tetőtere az átépítés (2013-2015) során a terveknek megfelelően irattárnak készült, 
6 fő dolgozott ebben évekig. Korábban egy légterű, nagy helyiség volt. A hatékonyabb és jogszabályoknak megfelelő 
munkavégzés érdekében három iroda és egy tárgyaló helyiség került kialakításra. Az előkészítő, tervezési munkák 2020. 
év elején kezdődtek, és 2020 őszére az átalakítási munkák befejeződtek.
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Városgazdálkodási Csoport részére teherautó vásárlás – 5,8 millió forint, 100% önkormányzati forrás

2020 februárjában a Városgazdálkodási Csoport gépparkja egy, már hosszú évek óta kérelmezett 6 személyes teherautóval 
bővült a megnövekedett feladatok ellátása, és a hatékonyabb munkavégzés céljából. Köszönet illeti ifj . Schüszterl Károlyt 
a csoport vezetőjét, és csapatát az egész évben végzett munkájukért!

Városgazdálkodási Csoport közreműködésével megvalósult fejlesztések – több millió forint értékben, 100% önkor-
mányzati forrás

A Hajóállomásnál, és a Rév állomásnál megépültek a Duna-parti buszmegállók. A rendőrség épülete mögötti rak-
tárépületben padlás kialakítása az önkormányzat és az önkéntes tűzoltó egyesület számára, a két épület összekötése. Or-
vosi rendelőhöz kapcsolódó elkülönítő helyiség kialakítása a tavaszi veszélyhelyzet idején. A Scheili-közben lévő épület 
homlokzatának felújítása. A Széchenyi utcai „kis híd” korlátjának felújítására már 2017-ben készült terv, a megvalósítás 
elhúzódott, 2020-ban került rá sor, id. Schüszterl Károly alpolgármester úr, valamint a Turisztikai Egyesület támogatásával 
és munkájával. A polgármesteri hivatal tetőterének átépítésénél is aktívan részt vettek. Egyéb munkák: iskola sátor javítás, 
virág edények készítése (Delta, Mátyás szobor, Mátyás Király Művelődési Háznál járda építése, környezet rendezése, 
polgármesteri hivatalban új irattár készítése a tetőtérben, Fellegvár Óvoda bejáratánál előtető készítése, ereszcsatorna 
készítése, buszmegállók javítása, stb.)
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Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bővítése – 1,079 milliárd forint, 100% állami 
forrás

Még a választások előtt, majd azt követően is nagyon sokan kérdezték, hogy mi lesz az iskolával? Az első körben 2017-ben 
megkezdett kivitelezés rendkívül elhúzódott, a kivitelező csődöt jelentett, a beruházás sorsa bizonytalanná vált. Gyakor-
latilag elölről kellett kezdeni a beruházást, sokat dolgoztunk azon, hogy a Kormányt meggyőzzük a folytatásról. Az el-
húzódó bővítés ügyében az előkészítő munka és tárgyalások eredményeként, a Kormány döntést hozott az iskolaépítés 
támogatásáról és folytatásáról. A kivitelezést a Kipszer Zrt. 2020. októberében azonnal megkezdte, mely azóta is jó ütem-
ben halad. A projekt tervezett befejezése 2021 nyara.
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Magyar László Tornacsarnok felújítása – 483 millió forint, 100% állami forrás

A tornacsarnok felújítására a Kormány három ütemben ítélt meg vissza nem térítendő támogatást, először 2016-ban 200 
millió, majd 2018-ban 213 millió és 2019 év decemberében 70 millió forintot. A kivitelezés elmaradását több tényező be-
folyásolta, végül az idén nyáron eredményesen lefolytatott nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárást követően új kivitelezővel, 
a Constructor Domini Kft -vel szerződött az Önkormányzat. A munkák haladéktalanul megkezdődtek. A magas fokú 
műszaki ellenőrzés feladatai egy kézbe kerültek, ezeket az iskola és a tornacsarnok építése során egyaránt a Csíky és Társa 
Beruházás-szervező Kkt. biztosítja. A beruházás befejezése 2021 nyarán várható.

Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltóautó vásárlása a Magyar Falu Program keretében – 5 millió fo-
rint, 100% állami forrás

A Visegrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Magyar Falu Program keretében sikeresen pályázott egy korszerű, modern 
technikával felszerelt tűzoltóautó („fecskendő”) beszerzésére. Az elmúlt években számos alkalommal bizonyítottak, gyors 
és szakszerű beavatkozások során. Köszönöm és eredményes munkát kívánok a jövőben is!
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Lepencei strandfürdő helyzetének rendezése – 3 milliárd forint, 100% állami forrás

A Lepencei Strandfürdőt 2007-ben zárták be. Több mint egy évtizede tartó rendezetlen helyzet miatt, 2019 novem-
berében egyeztetések kezdődtek és az idei évben folytatódtak. A munka eredményeként 2020-ban megkezdték a tervek 
elkészítését, melyek alapján várhatóan a fürdő 2021. és 2023. között újjáépül.  A Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft -
vel ez év novemberében megkötött szerződés értelmében a visegrádi óvodába és iskolába járó gyermekek térítésmentesen 
tanulhatnak majd úszni, a lakosok pedig 30%-os kedvezményt kapnak a belépőjegyek árából!
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KÖZÉPPONTBAN A FEJLESZTÉSEK
"LEGFONTOSABB CÉL A VISEGRÁDIAK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA"

A szeptemberben megkezdett egyeztetés eredményeként novemberben ismét városunkban üdvözölhettük Dr. Vitályos 
Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár asszonyt. Eöry Dénes polgármester úrral folytatott meg-
beszélése során komplex képet kapott a Visegrádot érintő aktuális feladatokról, valamint a közép- és hosszú távú fej-
lesztési tervekről. A megbeszélést követő helyszíni bejárás során még több információt kapott a településünket érintő 
problémákról és a kitűzött feladatokról, elképzelésekről.

VÁROSHÁZI MOZAIK
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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL

Október 29-én tartotta legutóbbi rendes ülését a 
Képviselő-testület. 

Az első napirendi pontban Krauth Ferenc rendőr 
alezredes Szentendrei Rendőrkapitánnyá történő 
kinevezésének jóváhagyásáról született döntés, amire a 
megyei főkapitány erre vonatkozó megkeresése alapján 
volt szükség. A testület a kinevezést támogatta. 

Cseke László a Pro Visegrád Nonprofi t Kft . ügyvezető-
je, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok főszervezője 
minden évben beszámol a július második hétvégé-
jén lezajlott rendezvényről. Idén a fesztivál ugyan el-
maradt, de annak hivatalos lemondásáig folyamatosan 
zajlottak az előkészítő munkálatok, illetve néhány – az 
eseményhez köthető – program meg is valósult a tervezett 
időpontban. Mindezeket tartalmazza a beszámoló, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

A Visegrádi Sportegyesület még az év elején nyújtott 
be támogatási kérelmet az Önkormányzathoz a Magyar 
Labdarúgó Szövetség által meghirdetett, úgynevezett 
TAO pályázat 2020-2021. évi fordulójának támogatásával 
kapcsolatban. Akkor a Képviselő-testület kinyilvánította, 
hogy egyetért az Egyesület által megfogalmazott pályá-
zat céljaival, azaz a Visegrádi Sportcentrum területén, 
22x42 m-es komplett, univerzális, kivilágított műfüves 
pálya megvalósításával, valamint az utánpótlásképzés 
támogatásával. A konkrét támogató döntés a Képviselő-
testület október 6-ai ülésén született meg, majd ezt 
követően a Sportegyesület két kéréssel fordult az 
Önkormányzathoz. Elsőként a műfüves kispálya (TAO 
beruházás) befejezésének biztosítására kért 5 millió Ft 
visszatérítendő támogatást, amit a Képviselő-testület 
döntése értelmében 2021. június 30-ai határidővel, havi 
részletekben kell visszafi zetnie az Önkormányzat részére, 
a számlájára befolyó TAO támogatásnak megfelelően. 
Erre az anyagi segítségre azért volt szüksége a Sporte-
gyesületnek, mert a cég, amellyel Támogatási Szer ződést 
kötött a nyereségadó TAO programnak megfelelő részére, 
a támogatási összeget kizárólag a NAV-on keresztül tudja 
utalni ugyancsak havi ütemezésben. A Sportegyesület 
másik kérelme lényegében egy technikai módosításra 
irányult, az Önkormányzat által korábban megítélt 
TAO támogatás vonatkozásában; a kérelmeket a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Füzes András főépítész jelezte, hogy Visegrád Város 
Helyi Építési Szabályzatában, a szabályozási terv 
mellékletében egy elírás található. A hibajavító mó-
dosítás elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik és erről szükséges döntést hoznia. A rajzi fel-

dolgozásból, valamint a méretarányból adódó pon-
tatlanság javítását a következő napirendi pontban 
fogadták el a Képviselők. 

A Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
3/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lépése 
óta eltelt másfél évben számos lakossági kérelem érkezett 
az Önkormányzathoz a településrendezési eszközök 
elemeinek módosítására, melyek hatósági egyeztetések 
után jogos módosításként értelmezhetőek. Mindezek 
mellett az Önkormányzati fejlesztések előkészítése miatt 
is módosításokra van szükség. Ezek elkészítésére a pol-
gármesteri hivatal árajánlatokat kért be, melyek közül 
a legkedvezőbbet, az Eko Építész Kft . által beadottat 
fogadta el a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület a 135/2020. (IX. 11.) számú határo-
zatában fogadta be a Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő 
Kft . által benyújtott telepítési tanulmánytervet a Viseg-
rád 1813 helyrajzi számú terület (volt Lepence strand) 
vonatkozásában. A határozatnak megfelelően elkészült a 
településrendezési szerződés, amit a Képviselő-testület 
az október 29-ei ülésén elfogadott. A településrendezé-
si szerződésben a strand építője vállalja, hogy a Strand-
fürdő és a kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetése során 
a visegrádi lakosoknak a rájuk egyébként vonatkozó min-
denkori belépők árából és a szolgáltatások ellenértékéből 
30% (harminc százalék) kedvezményt biztosít, illetve 
vállalja, hogy a visegrádi Fellegvár Óvodába járó gyer-
mekek, és az Áprily Lajos Általános Iskola tanulói részére 
a Strandfürdő szabadtéri részében, az úszásra alkalmas 
medencében, úszásra alkalmas időjárási körülmények 
között, hétköznapokon, a reggeli idősávban (8 órától 10 
óráig) ingyenes úszásoktatás lehetőségét biztosítja, egy 
időben, egyszerre maximum 50 fő részére.

Ugyancsak napirenden volt az Önkormányzat 
2020. évi költségvetésének módosítása, amire a koro-
navírus járvány okozta adóbevételek csökkenése (a kieső 
üdülőhelyi támogatás és az idegenforgalmi adó jelentős 
visszaesése) miatt volt szükég.

A Fellegvár Óvoda és az intézmény udvarának 
bővítése céljából szükség van az Önkormányzat tulaj-
donában lévő, volt rendőrségi üdülő lebontására. A 
munkálatok elvégzésére több árajánlatot is bekért a pol-
gármesteri hivatal, amelyek közül az Eőry és Társa Kft . 
által beadott volt a legkedvezőbb. Ennek megfelelően az 
épületrészek bontását ez a cég fogja elvégezni.

A 11. számú főút melletti városközponti sétány és 
parkoló jövőbeni kialakításához szükség van az érin-
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tett terület bizonyos részein a kerítések áthelyezésére. 
Az október 29-ei ülésen a Képviselő-testület ezzel kap-
csolatban arról döntött, hogy az áthelyezési munkálatok 
elvégzésével a legkedvezőbb árajánlatot adó Minczér 
Mártont bízza meg.

Visegrádon a vízátfolyásokon és vízgyűjtő árkokon 
kívül a település beépített területén ugyancsak 
vízelvezető szerepe lenne az egyes utcákban, ut-
caszakaszokon kialakított kétoldali, vagy egyoldali 
nyílt árkoknak is, ezek azonban többnyire nem alkot-
nak összefüggő vízelvezető rendszert, hidraulikailag 
nem rendezettek, a továbbszállítást elsősorban a ter-
mészet nyújtotta gravitáció biztosítja. Nagyobb záporok 
esetén a víz az út nyomvonalán szabályozatlanul fut le. 
Ennek hatását az utak, közterületek eróziója jól mutat-
ja. Mindezek tükrében sürgető feladat egy vízrendezési 
koncepcióterv elkészítése, amire árajánlatokat kért be 
a polgármesteri hivatal. A legkedvezőbbet a SIENGI 
Kft . nyújtotta be, így a megbízási szerződést vele köti 
meg az Önkormányzat. 

Az augusztus 4-ei rendkívüli ülésen döntött a Képviselő-
testület arról, hogy az e-Mobi Elektromobi litás Non-
profi t Kft -vel korábban kötött Együttműködési Megál-
lapodást módosítja. Az erről szóló határozat átvételét 
követően a Kft . jelezte, hogy a Megállapodásban sze-
replő 2 hónapos felmondási időt 6 hónapra kíván-
ja módosítani, mivel egy esetleges felmondás során 
új töltőhely szín kialakítása 2 hónap alatt még a leg-
optimálisabb esetben sem lehetséges. A minimális idő 6 
hónap, mely idő alatt egy új helyszínen biztosítható az in-
frastruktúra kiépítése. A Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta a módosítási kérelmet.

Az év elején elfogadott költségvetési rendeletben külön 
soron szerepel a kertészeti munka és városszépítés. A 
Képviselő-testület ezzel is azt a törekvést szerette vol-
na kifejezni, hogy Visegrád parkjai, virágágyásai, köz-
területei, mind a visegrádi lakosok, mind az idelátogató 
turisták, vendégek megelégedésére, meg kell, hogy újul-
janak. A kertészeti segédmunkák végzése ebben a sze-
zonban, átmeneti jelleggel, megbízásokkal történt. Ez 
azonban csak rövidtávú megoldás lehet. Hosszú távon 2 
részmunkaidős (6 órás) státusz létrehozása indokolt a 
kertészeti segédmunkák ellátására. Az ezzel kapcsola-
tos előterjesztést a Képviselő-testület elfogadta.

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan 
működése megvalósításának egyik elengedhetetlen 
feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat 
megillető szabadság előrelátható ütemezése, valamint 
az egyre gyarapodó, ki nem adott szabadságok felhal-
mozódásának elkerülése. Ahogyan az elmúlt években, 
úgy most is a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik az 

igazgatási szünetek elrendelése, valamint a munkaszüneti 
napok körüli munkarend elfogadása. Mindkettőre a 
Jegyző tesz javaslatot, amit dr. Szabó Ferenc meg is tett 
az október 29-ei ülést megelőzően. A Képviselő-testület 
döntése értelmében 2020. december 21. és december 
31. között, 2021. július 26. és augusztus 6. között, va-
lamint 2021. december 20. és december 31. között 
igazgatási szünet lesz a Visegrádi Polgármesteri Hi-
vatalban. Továbbá a pénzügyminiszter 7/2019. (VI. 
25.) PM rendelete a „2020. évi munkaszüneti napok 
körüli munkarendről” alapján 2020. december 12. 
szombat és 2021. december 11. szombat, munkanap.

2018. május 30-án az Önkormányzat vállalkozási szer-
ződést kötött a Trenecon Tanácsadó és Tervező Kft -vel 
Visegrád Város klímastratégiájának elkészítésére. Mi-
vel az ehhez kapcsolódó szemléletformálási feladatok 
elvégzése a COVID-19 járvány miatt nem lehetséges, 
ezért szükség van a szerződés erre vonatkozó, vala-
mint a korábban lefektetett határidőket érintő mó-
dosítására. A Képviselő-testület a módosítási javaslatot 
elfogadta.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft . arról tájékoztat-
ta az Önkormányzatot, hogy 2021. január 1-től átru-
házza a közvilágítás üzemeltetését az Elmű Hálózati 
Kft -re. A megállapodásban rögzítették, hogy a kilépő 
fél és Visegrád Város Önkormányzata között 2020. júni-
us 1-jei hatállyal „Közvilágítás aktív elem üzemeltetési 
szerződés, Csillagfény csomaggal” áll fenn, határozatlan 
időtartamra vonatkozóan, amit az Elmű Hálózati Kft . 
elfogad, azaz 2021. január 1-től átvállalja a kilépő fél-
lel korábban kötött szerződésből eredő minden jogot 
és kötelezettséget. A Képviselő-testület az átruházáshoz 
szükséges hozzájárulást megadta.

A mindenkori városvezetés évek óta elismeri azt a civil 
tevékenységet, melyet a Visegrádon élő önszerveződő 
közösségek, társadalmi-, kulturális szervezetek, egy-
házak, klubok és magánszemélyek fejtenek ki az egyes 
önkormányzati feladatok megvalósítása, a város fej-
lesztése, a környezetvédelem, az arra rászorulók 
támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a 
lakosság művelődése, oktatása, egészségvédelme, spor-
tolása megteremtése érdekében. A Képviselő-testület a 
korábbi években is ezeknek a tevékenységeknek a meg-
valósulásához a költségvetési rendeletben támogatási 
összegeket különített el, és pályázat útján vagy egyéni 
kérelemre döntött azok elosztásáról. A kérelmek és pályá-
zatok kezelése, egységes feltételrendszere eddig nem volt 
egy olyan rendeletben szabályozva, ami nemcsak irány-
mutatást ad, de könnyebbséget is jelent az elbírálás során 
mind a kiírónak, mind a kérelmezőnek és pályázónak. A 
Képviselő-testület e rendelet megalkotásáról is döntött az 
október 29-ei ülésen.
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Az elmúlt időszakban több, Visegrádon szálláshelyet 
üzemeltető is megkereste az Önkormányzatot azzal, 
hogy hozzájárulást szeretne kérni ahhoz, hogy az álta-
la működtetett egység elnevezésében a „Visegrád” szó 
szerepelhessen. A Képviselő-testület mindegyik meg-
keresés esetében pozitív döntést hozott.

Ugyancsak elfogadták a Képviselők a Mátyás Király 
Művelődési Ház alapító okiratának módosítását, ami 
a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkal-
mazotti jogviszonyának átalakulásáról szóló 2020. évi 
XXXII. törvény alapján vált szükségessé. A jogszabály 
értelmében a kulturális intézményekben foglalkoztatott 

közalkalmazottaknak a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) jogviszonya a 
törvény erejénél fogva, 2020. november 1-től a mun-
ka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti 
munkaviszonnyá alakul át.

A továbbiakban zárt ülés következett, melynek kereté-
ben egy visegrádi, speciális foglalkozásokra és fejlesz-
tésre szoruló gyermek megfelelő intézménybe történő 
szállításával kapcsolatban, valamint két, önkormányzati 
tulajdonban lévő Sziget utcai bérlakás bérlésének vonat-
kozásában született döntés.

CSAK IDŐPONTFOGLALÁSSAL  FOGADJÁK ÜGYFELEIKET A KORMÁNYHIVATALOK

2020. november 11-étől csak időpontfoglalással fogad-
ják az ügyfeleket a kormányhivatali ügyfélszolgálatok: 
aki teheti, online intézze hivatali ügyeit!

A járvány terjedésének, valamint a személyes kontak-
tusok számának csökkentése érdekében szerdától csak 
előzetes időpontfoglalással lehet ügyeket intézni a kor-
mányablakokban és okmányirodákban. A kormányzati 
intézkedésekkel összhangban most meghozott óvintéz-
kedésekkel a megbetegedés kockázata és a járvány továb-
bi terjedése mérsékelhető.

A járvány elleni védekezés elősegítése érdekében 
Magyarország Kormánya által bevezetett korlátozások-
kal párhuzamosan 2020. november 11-től a kormány-
ablakokban ismét kizárólag előzetes időpontfoglalást 
követően lehet ügyeket intézni. Időpontfoglalásra az 
idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a megújult magyar-
orszag.hu oldalon, illetve a 1818 ingyenesen hívható 
telefonszámon van lehetőség. Az interneten elérhető 
Központi Időpontfoglaló Alkalmazásban az ügyfe-
lek ügyfélkapu regisztráció nélkül is foglalhatnak majd 
időpontot. Ez alól kivételt képeznek a gépjármű ügyin-
tézéssel kapcsolatos ügykörök. Szerdától nem közleked-
nek a kormányablak buszok és a települési ügysegéd szol-
gálatok működését is felfüggesztik.

A többi kormányhivatali ügyfélszolgálaton telefonos, il-
letve e-mailben történő időpontfoglalás lehetőségét biz-
tosítják, az elérhetőségek a kormanyhivatal.hu oldalon 
találhatók.

Az ügyintézők és ügyfelek biztonsága érdekében 
továbbra is kizárólag szájat és orrot takaró maszkban sza-
bad tartózkodni az ügyfélszolgálatokon.

Az elkészült okmányok személyes átvételére november 
11-ét követően nem lesz lehetőség, azokat postai úton, 
levélküldemény formájában kézbesíti a kormányhivatal. 
Felhívjuk az ügyfelek fi gyelmét, hogy a 2020. március. 11. 
és június 18. közötti veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok 
változatlanul 2020. december 15-ig érvényesek, ezért 
kérjük, éljenek az előzetes időpontfoglalás lehetőségével.

Javasoljuk, hogy az ügyfélkapuval rendelkező állam-
polgárok elsősorban a megújult magyarorszag.hu ol-
dalon elérhető online ügyintézési lehetőségeket, illetve 
az e-papír szolgáltatást vegyék igénybe. Az ügyfélkapuval 
nem rendelkező ügyfelek számos ügyben postai úton is 
leadhatják kérelmüket. További információkért keressék 
fel a kormanyhivatal.hu oldalt, valamint hívják az in-
gyenesen hívható, 1818-as telefonszámon elérhető Kor-
mányzati Ügyfélvonalat.

(Miniszterelnökség)

ELMARAD A TÜDŐSZŰRÉS

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hagyományosan minden év decemberében megszervezett tüdőszűrés a járványügyi hely-
zetre való tekintettel elmarad. Megértésüket köszönjük!
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IGAZGATÁSI SZÜNET

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. december 21-étől 2021. január 1-éig a Visegrádi Polgármesteri Hivatal zárva tart. 
Az igazgatási szünet utáni első munkanap: 2021. január 4. hétfő

Halaszthatatlan intézkedést igénylő, anyakönyvi ügyekben hívható telefonszám: +36 20 251 9672

Minden Kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

VISEGRÁD, MOL KÚT ÉS A RÉV KIKÖTŐ KÖZÖTTI PARTSZAKASZ (MOBILGÁT ÉS A 
DUNA KÖZÖTT) KÖRNYEZETRENDEZÉSÉRE VONATKOZÓ 

KERTÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓTERV

A Visegrádra látogatók számára az első meghatározó 
benyomást – a vár mellett – a Duna part látványa adja. 
A MOL benzinkúttól a hajókikötő-rév állomásig tartó 
szakaszon jelenleg egy sétaút fut a nyírt gyepfelület mel-
lett. Tájépítész tervezőként megbízást kaptam a várostól 
az érintett partszakasz megújítására, hogy az itt élők 

mellett az ide érkező turisták számára tegyem szebbé, 
érdekesebbé, élménygazdagabbá ezt a keskeny szakaszt. 
Első lépésben egy vázlatterv készül, amely nemcsak az 
utcabútorokat és növényzetet egységesíti, gazdagítja, ha-
nem remélhetőleg „élmény” sétaúttá alakítja folyópartot 
– természetesen a vízügyi előírások betartásával.

Buella Mónika
tájépítész
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KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Visegrádiakat, hogy a polgármesteri hivatalban a koronavírus terjedésének megállítása érdeké-
ben 2020. NOVEMBER 5-ÉTŐL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL!

A visszavonásig tartó időszakban az ügyintézés történhet:

Elektronikus úton

E-mail cím: visegrad@visegrad.hu;

E-ügyintézés: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

Telefonon

 Telefonszám: +36 26 398 255

Postai úton

Levelezési cím: Visegrádi Polgármesteri Hivatal, 2025 Visegrád, Fő u. 81.

Sürgős, halaszthatatlan ügyben (pl. anyakönyvi kivonatokkal kapcsolatos ügyintézés), előzetes egyeztetést követően van 
lehetőség felkeresni ügyintézőinket.

Dr. Szabó Ferenc
jegyző

ORSZÁGSZERTE TILOS LESZ AZ AVAR ÉS A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE
Ez év nyarán fogadta el az Országgyűlés az agrárminiszter által benyújtott, a környezet védelmének általános szabályairól 

és a természet védelméről szóló törvény módosítását. E szerint 2021. január 1-jétől országszerte tilos lesz az avar és a 
kerti hulladék égetése, mivel ennek van a lakossági fűtés mellett kiemelt szerepe a levegőminőség alakulásában. A mó-
dosítás célja a levegő minőségének javítása és a lakosság egészségének védelme. A következő év első napjától törlik azt 
a rendelkezést, amely alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avarégetést, így általánossá válik 
a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján a tilalom az egész országban.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei tájékoztatása szerint a Szentendrei Szakrendelőben december hónapban az 

alábbi napokon változik a rendelési idő a megszokotthoz (H-P 7:00-19:00) képest:

December 11., péntek      7:00-12:00

December 12., szombat   ZÁRVA (leltár miatt)

December 21., hétfő          7:00-19:00
December 22., kedd          7:00-19:00
December 23., szerda      7:00-12:00
December 24., csütörtök    ZÁRVA

December 25., péntek        ZÁRVA

December 28., hétfő          7:00-12:00
December 29., kedd          7:00-12:00
December 30., szerda       7:00-12:00

December 31., csütörtök  ZÁRVA
(Államkincstár ASP rendszer migrálás)

Január 1., péntek                ZÁRVA
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Visegrád Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Z-180/2020. (X. 29.) számú határozatával a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lak-

bérek mértékéről szóló 12/2014. (12. 18.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint

pályázatot ír ki

a Visegrád, Sziget utca 15. szám alatt lévő 6. számú lakás költségelvű bérleti jogviszonyára

Az ingatlan jellemzői:   

a lakás alapterülete: 60.8 m²  

komfortfokozata: összkomfortos 

A bérleti szerződés időtartama: 5 évre szóló határozott idejű szerződés. A határozott idejű szerződés lejártával, változat-
lanul fennálló vagyoni, jövedelmi helyzet esetén kérelemre, a Népjóléti Bizottság javaslatára a Képviselő-testület döntése 
alapján, a bérlővel újabb – legfeljebb három évre szóló – bérleti szerződést lehet kötni.

A lakbér összege: 33.400,-Ft/hó

A bérleti szerződésből eredő kötelezettségek biztosítására a bérlőnek a szerződés megkötése előtt óvadékot kell fi zetnie. 
Az óvadék mértéke a lakás mindenkori havi bérleti díjának kétszerese.

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon Visegrád Város Önkormányzatához címezve 
kell benyújtani (2025 Visegrád, Fő u. 81.), postai úton vagy személyesen. A pályázati formanyomtatvány beszerezhető a 
Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a www.visegrad.hu oldalról. A borítékra kérjük rá írni, hogy: „Pályázat önkor-
mányzati bérlakásra”.

A pályázat beadásának határideje: 2021. március 16. (kedd) 17.00 óra

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

A pályázatok elbírálásának módja: 

A benyújtott pályázatokat a Népjóléti Bizottság véleményezi és javaslatot tesz a nyertes pályázó személyéről a 
Képviselő-testületnek, aki dönt. Érvénytelen az a pályázat, amelyet a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek 
mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendeletben foglaltak, valamint a pályázati kiírás megsértésével, a 
pályáztató tévedésbe ejtésével vagy megtévesztésével nyújtottak be.

Az eredmény közlésének módja és időpontja: A pályázat elbírálásától számított 5 napon belül, a Képviselő-testület 
döntését tartalmazó határozat kivonat megküldésével a jegyző írásban értesíti a nyertes pályázót. A pályázóval a bérleti 
szerződést a pályázat elnyerését közlő határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a polgármester köti meg. 



2020. DECEMBER

22

Pályázati feltételek: 

A költségelvű lakbérrel bérbe vehető lakás bérleti jogára az jogosult: 

a) aki és a vele együtt-költöző közeli hozzátartozója nem rendelkezik más beköltözhető, lakhatás céljára alkalmas 
saját tulajdonú ingatlan tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával vagy bérleti jogával, és 

b) egyedülállónál az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 128.250,-Ft-ot, több tagú háztartásnál az 
egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 100.000,-Ft-ot, és 

c) legalább 5 éve fennálló, bejelentett állandó vagy tartózkodási visegrádi lakcíme, vagy legalább 1 éve Visegrádon 
fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonya van. 

Lakás költségelven történő bérbeadása során előnyt élveznek a házastársi vagy élettársi kapcsolatban élő 40. életévüket 
be nem töltött személyek.

A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. 

A lakás megtekintésére a Polgármesteri Hivatalban előzetesen egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk. Tel.: 06-
26-398-255

A lakás bérletére vonatkozó részletes szabályokat a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 
12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

Eöry Dénes
Polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Visegrád Város Önkormányzata 2019-ben elfogadta a településkép védelméről szóló 9/2019. (X. 2.) önkormányzati ren-
deletét, amelyben a műemléki jelentőségű területen fekvő vagy helyi egyedi védelemmel érintett ingatlanok támogatási 
rendjét állapítja meg. A rendelet szerint az önkormányzat évente egy alkalommal pályázatot ír ki az értékvédelmi szem-
pontból kiemelkedő, a közterületekről látható és az utcaképet meghatározó homlokzattal rendelkező épületek homlokza-
tának, nyílászáróinak, az ingatlanok kerítésének felújítására, helyreállítására.

A pályázat célja:

A műemléki jelentőségű területen fekvő vagy helyi egyedi védelemmel érintett ingatlanok (a jó karbantartást meghaladó) 
homlokzat- és kerítésfelújítási munkáinak támogatása.  

A pályázók köre:

• magánszemély

• vállalkozás (amennyiben székhelyeként, telephelyeként szolgál az épület és vállalja, hogy öt évig nem helyezi át on-
nan székhelyét, telephelyét)

• közhasznú feladatokat ellátó szervezet, intézmény, civil szervezet

• egyház

A pályázó csak az ingatlan tulajdonosa lehet.
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Támogatható tevékenységek:

Visegrádra jellemző hagyományos homlokzatkép kialakítása:

• utcai homlokzaton lévő házgyári vagy más – anyagában, osztásrendjében, arányaiban – tájidegen ablakok kicserélése 
hagyományos, korszerű, osztott fa nyílászárókra az arányok és hagyomány szem előtt tartásával

• homlokzati nyílások rendjének egységesítése

• az utcai homlokzat meghatározó elemeinek (tagozat, párkány, lábazat, tetőforma, tetőhéjazat, eresz, oromzat stb.) 
helyreállítása

• elektromos vezeték homlokzati bekötésének kiváltása jobb megoldással

• gépészeti szerelvények kiváltása, eltávolítása vagy áthelyezése közterületről nem látható helyre

• településre jellemző hagyományos vakolatdísz és színezés kialakítása

• utólagos szakszerű víz-, és hőszigetelés kialakítása

• kerítés felújítása, helyreállítása, cseréje 

Előnyt jelent, 

• ha a pályázó komplex felújítás (homlokzatot érintő teljes körű) megvalósítását vállalja

• ha a lakóház országos műemlék vagy helyi egyedi védelem alatt áll 

A támogatás formája:

Utófi nanszírozású, vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke:

A támogatás két részből állhat:

1. tervezési támogatás: komplex felújítás esetén ingatlanonként legfeljebb 100.000 forint, egyéb egyszerűbb esetben 
legfeljebb 50.000 forint,

2. kivitelezési támogatás: ingatlanonként legfeljebb 800.000 forint, de legfeljebb a beruházás kivitelezési költségeinek 
50%-a.

A pályázat benyújtása

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban vagy a Visegrád Város honlapján elérhető pályázati adatlapon lehet benyújtani 
2021. január 15. 12:00-ig. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A benyújtás történhet elektronikus úton a telepules@visegrad.hu címre, illetve az önkormányzathoz címezve postai 
úton vagy személyesen. Ez utóbbi esetben a borítékra rá kell írni: Utcai homlokzat- és kerítésfelújítási pályázat 2021.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:

• pályázati adatlapot, és hozzátartozó nyilatkozatot 

• a tervezett felújítási munka rövid leírását

• a megvalósítást szolgáló, munkanemekre bontott, tételes költségbecslést

A pályázat elbírálása:

• A főépítész és a műszaki ellenőr előzetes szakvéleményt készít a tervezett felújításról. A pályázatokról egy háromtagú 
döntés-előkészítő bizottság szakmai véleménye alapján a mindenkori városfejlesztéssel foglalkozó önkormányzati 
bizottság dönt a soros februári ülésén.

• A támogatást elnyert pályázóval a polgármester a döntést követő 15 napon belül támogatási szerződést köt.

• A támogatási szerződés tartalmazza:

• a támogatásra jogosult adatait, a támogatott helyi védelem alatt álló ingatlan adatait

• a támogatás folyósításának módját, idejét

• a támogatás felhasználásnak módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait

• az elvégzett munkák igazolásának, bizonylatolásának rendjét

• mellékletként csatolni kell a pályázathoz benyújtott dokumentációt

A szerződéskötést követő 60 napon belül a terveket be kell adni véleményezésre, azaz a településképi bejelentési eljárást 
el kell indítani. A településképi bejelentési igazolás kézhezvételétől számított legkésőbb 60 napon belül a felújítást el kell 
kezdeni!

A támogatás felhasználása, elszámolása

A pályázó által jelzett tervezési és kivitelezési költségek alapján előleg fi zetésére nincs lehetőség. A támogatási összeg 
tervezéshez kapcsolódó része (1. rész) a településképi bejelentési igazolás, valamint a tervezési díjról szóló számla be-
mutatása után 15 nappal átutalással kerül kifi zetésre. A támogatási összeg kivitelezéshez kapcsolódó részének (2. rész) 
kifi zetése a szakszerű kivitelezés befejezését és elszámolását követően, az Önkormányzat műszaki ellenőrének leigazolása 
után 15 napon belül átutalással történik.

A jelen dokumentum közzétételével kiírt pályázaton támogatott felújítások megvalósítására és elszámolására 2022. már-
cius 31-ig van lehetőség.

TÁVOZIK AZ ŐRSPARANCSNOK
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Herdics Antal rendőr 

alezredes 2020. november 1-jétől a Szentendrei 
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának 
vezetését veszi át, így a Visegrádi Rendőrőrs kötelékében 
betöltött parancsnoki megbízatása megszűnik. Helyét 
ideiglenesen Csöndesné Bodor Tünde rendőr alezredes 
veszi át.

Visegrád Város Önkormányzata ezúton is köszöni azt 
a munkát, amit alezredes úr az elmúlt években végzett 
a Visegrádi Rendőrőrs parancsnokaként. További pályá-
jához sok sikert kívánunk!



25

DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN

A forralt bor a tél itala, és ahogy decemberre fordul 
az idő elindul a forralt bor szezonja. 

A hideg estéken nincs is jobb itóka nála! Általános 
vélemény, hogy a legjobb száraz vagy félszáraz borból 
készíteni, a fehérből a rizling, vörösborból a pinot noir 
vagy a kékfrankos a legjobb választás. A forralt bort min-
dig lefedve kell főzni, mert a fűszerek aromáját így job-
ban megőrzi, főzés után még kb. 10 percig hagyjuk a fe-
dőt a lábason az ízek harmonizálódása miatt.  Főzés alatt 
a forralt bor esetében csak hevítésről beszélünk, hiszen a 
forraláskor elpárolog a bor alkohol tartalma és így veszít 
élvezeti értékéből. Szokták még a forralás előtt vízzel is 
higítani a mennyiség szaporítása miatt. Legtöbbször 
fahéjjal, szegfűszeggel, gyömbérrel, vaníliával, cukor-
ral vagy mézzel fűszerezzük, édesítjük. Sokan kedvelik 

a forró ital bögrébe 
töltésekor narancs-
vagy citrom szelet-
tel megbolondítani.                                                                                                                                  
Alaprecept: 7,5 dl 
bor, 8 db szegfűszeg, 
2 db fahéjszár, 1 
szelet gyömbér, 2 

evőkanál kristálycukor vagy ennek megfelelő méz.

A beigli magyar nevén mákos vagy diós tekercs tradi-
cionális karácsonyi sütemény.

Diós vagy mákos patkó változatban is ismert.  
A népi hiedelem szerint a diót rontás ellen kell enni, a 
mák pedig bőséget hoz a házhoz. A beigli eredetileg 
Sziléziából származó sütemény, német neve a beigli, /
beugen=meghajlít/ és patkó alakban készítették. Hazánk-
ba osztrák közvetítéssel érkezett a 19. század első felében, 
ugyanis ekkortól kezdték német divat szerint a kará csonyt 
ünnepelni. Először csak egyes családok sütötték kará-
csonyra, majd a reformkortól kezdve egyre inkább felvál-

totta a karácsonyi 
kalácsot. „Poso-
nyi fi nom mákos 
kaláts” néven sze-
repel Czifray István 
1830-ban megjelent 
magyar nemzeti 
s z a k á c s k ö ny v é -
ben. Magyar Elek 

az Inyes mester szakácskönyvében (1932) így ír a „pei-
gliről”: „Nekem például karácsonynál sokkal jobban ízlett 
a dióspatkó április végén, amikor tudniillik rendszerint 
Pozsonyba utaztam a lóversenyekre és soha el nem mu-
lasztottam, hogy jókora csomag diós süteményt ne hozzak 
magammal Wendlertől, a nagyhírű pejglisütőmestertől…”

Ida Kékessy-Herendi

DECEMBER, A FORRALT BOR ÉS A BEIGLI HÓNAPJA

TISZTELGÉS A NÉMET ŐSÖK EMLÉKE ELŐTT

November 2-án a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat fellátogatott a 
nemzetiségi sírkertbe. 

Schandl Tubi már előre kihelyezte a mécseseket a lépcső mentén, hogy sötétben is biz-
tonsággal megközelíthessük az emlékhelyet. A Nemzetiségi Énekkar Németh Tamás 
kántor vezetésével néhány német nyelvű egyházi éneket adott elő, majd felkeresték az 
énekkar már halott tagjai nak sírjait, gyertyát gyújtva, közösen imádkozva emlékeztek 
meg társaikról. 

A Katolikus Templomban Györök Tibor atya német nyelven celebrálta a misét, így tisz-
telve meg őseink emlékét.

Scheili Pál,
VNNÖ

Német őseink tiszteletére 
emelt síremlék

Fotó: Kangas Kinga
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Ida Kékessy-Herendi

Der Heilige  Franz von Assisi  gilt als der „Erfi nder” 
der Weihnachtskrippe.  In der Weihnachtsnacht  

im Jahre 1223 hielt er mit lebenden Tieren und Men-
schen in der Höhle bei Greccio anstelle einer Predigt eine 
Krippenfeier ab. Wie einst die Hirten von Bethlehem pil-
gerten die Menschen aus der Umgebung zur Krippe und 
hörten dort die frohe Botschaft . Etwa 500 Jahre später gab 
es in Rom die erste Krippe, die heute noch in der Kapelle 
von St. Maria Maggiore bewundert werden kann.  Die 
Weihnachtskrippe ist heute in den katholisch geprägten 
Ländern in Südeuropa das wichtigste Weihnachtssym-
bol.

Ida Kékessy-Herendi

DIE WEIHNACHTSKRIPPE

Die Weihnachtskrippe (a betlehemi jászol)

Szilveszter napja és éjszakája más, mint az év töb-
bi napja, igyekszünk vidámsággal és mókával 

búcsúztatni.    Régi szokás szerint szerencsehozóvá ten-
nénk a jövő esztendőt, szeretnénk kitudakolni mit hoz 
számunkra. Az évkezdet minden népnél bizonyos szim-
bolikus, szerencsevarázsló és gonoszűző cselekvések-
kel jár, a felsőbb hatalmak jóindulatának megszerzése a 
cél, mely az ősi lakomák szabályaiban is megnyilvánul.                                                                                                                
A magyar konyha ősi hagyományai szerint szilveszter es-
téjén halat, vadat, szárnyast kell enni. Úgy tartják, hogy a 
vad gyors lábán elszalad, a hal elúszik, a szárnyas elröpül 
az óesztendő minden bajával. Ezek az étkek újév napján 
tiltottak! 

Az év első napján malac való az asztalra, mert ő túrja ki 
nekünk a szerencsét és ő a szaporaság jelképe is. A malac 
mellé bab- vagy lencsesaláta illik, hogy egész évben 
bőségben legyen részünk. Az egész éjszakán átívelő evés-
ivásnak a pezsgősüvegek pukkanása és a petárdák hangos 
felvillanása adja meg a zenei aláfestést…a ho gyan az esz-

tendő első családi ebédjének az Újévi koncert klasszikus 
dallamai Bécsből…

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT!

Szilveszter éjjelének kellékei a tűzijáték és a pezsgő

FROHES FEST UND EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR WÜNSCHEN WIR ALLE FÜR EUCH LIEBE LESER!
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OLVASS, HOGY LÁSS!

1. Te nem csak a szakmádból eredően, hanem a fel-
menőid által is érintett vagy a könyv témájában. Mond-
hatjuk, hogy tősgyökeres visegrádi vagy?

Anyai ágról származom Visegrádról. Édesanyám 
családja generációkra visszamenőleg valóban tősgyö-
keres visegrádi sváb származású (nagymamám család-
neve Tischler, nagyapámé Mayer). Én már Salgótarján-
ban születtem és ott is végeztem az alap-és középfokú 
iskolákat, de a nyarakat mindig Visegrádon töltöttük. Így 
a településhez, az itt élő emberekhez való rokoni-baráti 
kapcsolat soha nem szakadt meg. (Nem mellesleg fordít-
va is igaz: a Nógrádhoz való kötődésem is megmaradt a 
mai napig).  Az egyetem elvégzése után kerültem a Má-
tyás Király Múzeumba, ahol azóta is dolgozom.   

2.  Mi adta meg a kezdő lökést ahhoz, hogy megírd 
ezt a könyvet, illetve mennyi időt, munkát emésztett 
fel a folyamat?

A visegrádi németek története iránti érdeklődés több 
oldalról alakult ki. Fontos megemlíteni a gyermekko-
ri emlékeket: nagyszüleim az egykorúakkal és egymás 
között gyakran „svábul” beszéltek, nagybátyám a mai 
napig érti és beszéli a nyelvet. Emlékszem német gyerek-
dalokra, mesékre és mondókákra is. A személyes érin-
tettség is adott volt, hiszen a családi legendárium szerint 
egyik Tischler ősünk „valamikor Mária Terézia korában” 
érkezett Budára, majd onnan Visegrádra a szászországi 
Chemnitzből. Később érdeklődéssel olvastam-hallgat-
tam az idős visegrádiak visszaemlékezéseit a régi időkről, 
saját családjukról, őseik történetéről, de meghatározók 
voltak a témában korábban megjelent könyvek és cikkek 
is.  A Mátyás Király Múzeum régészeként hivatásomnál 
fogva kerültem kapcsolatba a 18. század időszakával. 
Pályakezdőként az egyik első munkám 2005-ben az 
iskola területén húzódó barokk temető egy részletének 
feltárása volt. A nem előzmények nélküli ásatás kapcsán 
kezdtem behatóbban foglalkozni a korszak tárgyi em-
lékeivel. 2008-ban lehetőségem volt részt venni a lepencei 

feltárásokban ahol többek között egy 18. századi malom 
is előbukkant. 2015-ben az akkori Önkormányzat már 
tervbe vette egy, a barokk Visegrádról szóló kiadvány 
megjelentetését, amelynek első verziója el is készült, de 
soha nem jelent meg. 2016-2017-ben az iskola területén 
folyó megelőző ásatások ugyanis olyan jelentős új ered-
ményekkel jártak, hogy azokat indokolt volt „beépíteni” 
a kéziratba. A Művelődési Ház - személy szerint Mikesy 
Tamás - illetve a volt és jelenlegi Önkormányzat, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Visegrád Sport 
és Kulturális Létesítményeiért Alapítvány hathatós 
támogatásával így születhetett meg végül ez a kis könyv.             

 

3. Ez a második megjelent könyved. Van átfedés az 
első és a második között?

Két évvel ezelőtt a Mátyás Király Múzeum gondozásában 
jelent meg „Visegrád évezredei” címmel a Salamon-to-
ronyban látható, állandó régészeti kiállítást bemutató 
kötet, amely az őskortól a 19. századig, elsősorban a kie-
melkedő jelentőségű lelőhelyek, leletek, leletegyüttesek 
ismertetésével igyekszik bemutatni a város történetét. Mi-
vel a kiállításban a 18. század időszaka is szerepel, így ter-
mészetesen van átfedés a két könyv között. A különbség, 
hogy a „Németek és magyarok Visegrádon” csak a német 
bevándorlás és újjáépítés időszakával foglalkozik kicsit 
részletesebben.

4. A könyv alapvetően Visegrádról szól, de megem-
lítesz több környező települést is benne, mint 
Dunabogdányt, Nagymarost, stb. Mennyire kap-
csolódik egymáshoz a régió településeinek történelme 
a német betelepítések szempontjából? Egy időben, egy 
környékről jöttek a visegrádi és a környékbeli német 
családok?

Általánosságban elmondható, hogy a magyarországi 
németek három nagyobb telepítési hullámban érkeztek 
Magyarországra. Ezek közül az ún. „karliánus”, vagyis a 

RIPORT KOVÁTS ISTVÁN RÉGÉSZ-TÖRTÉNÉSSZEL, 

A MÁTYÁS KIRÁLY MÚZEUM MUNKATÁRSÁVAL,

 A NÉMETEK ÉS MAGYAROK VISEGRÁDON A 18. SZÁZADBAN

 CÍMŰ KÖNYV SZERZŐJÉVEL
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III. Károly császár uralkodása alatt az 1720-as években 
végbement migráció volt az egyik legjelentősebb, de nem 
kisebb jelentőségűek a Mária Terézia és II. József idején 
lezajlott telepítések sem. Természetesen ezt megelőzően 
és ezt követően is zajlottak kisebb-nagyobb beköltözések 
a 17. század végétől, Visegrádon már az 1690-es évektől. 
Végleges megtelepedésről azonban városunkban körül-
belül 1700-tól beszélhetünk. Amennyire tudom, Nagy-
maroson szintén a 18. század elején, első felében jelentek 
meg németek nagyobb számban. Az 1720-as években 
az elsősorban Alsó-Frankóniából és Hessenből (össze-
foglaló néven: mainziak) származók Maroson, kisebb 
részben Dunabogdányban és Visegrádon települtek le. 
Mellettük más területekről (Baden-Württemberg, Cseh-
ország, örökös tartományok stb.) is érkeztek telepesek, 
Visegrádra pl. az augsburgi régióból. Visegrád és Nagy-
maros gazdasági-igazgatási szempontból is sokáig össze-
kapcsolódott (1755-ig mindkettő a Starhemberg-urada-
lom része volt), valamint a Dunakanyar német települései 
között a házasságok, családi-rokoni kapcsolatok, munka-
vállalás stb. révén is volt „átjárás” az időszakban. 

5. A könyv szerint, a szinte teljesen kihalt visegrádi 
vidéket a betelepített németek népesítették be újra. 
Volt esetleg más nép is, akik jelentősen hozzájárultak 
Visegrád újra alapításában?

A teljesen elpusztult és lakatlan Visegrádon döntő 
többségben németajkúak telepedtek le. Ugyanakkor 
a kezdetektől folyamatosan tudunk magyar - szintén 
máshonnan beköltöző - lakosságról is. Néhány személyt 
a korabeli források „rácnak” neveznek, ők valószínűleg 
délszláv származásúak lehettek, de számuk elenyésző. 
Pest megye lakatlan területeire egyébként a korszakban 
elsősorban németek, valamint szlovákok és délszlávok 
(szerbek, dalmátok, bunyevácok) érkeztek nagyobb 
számban a továbbélő és újonnan beköltöző magyarok 
mellé.  

6. A német őseink mind jobbágysorból származó, 
főleg állattenyésztéssel és földműveléssel foglalkozó, 
kétkezi munkát végző családok voltak, ahogyan ezt a 
könyvből megtudtam. Abban az időben nem voltak 
szerencselovagok, elszegényedett földesúri családok, 
akik egy könnyebb, jobb élet reményében jöttek ide?

Visegrádról csak nagyon szórványos és bizonytalan 
adataink vannak egy-egy talán kisnemesi származású 
beköltözőre. Ők életmódjukat tekintve nemigen külön-
bözhettek a többi, földműveléssel, fakitermeléssel, ha-
jóvontatással stb. foglalkozó lakostól. Nagymaroson is 
tudunk nemesi származású telepesről. Hazai viszonyla-

tokban a források többször is említenek olyan személy-
eket, akik az óhazában elkövetett bűncselekmények meg-
torlása elől menekültek Magyarországra. Különösen a 
18. század elején létezett illegális kivándorlás is, amikor 
egyes emberek, de előfordult, hogy teljes falvak lakossága 
szökött engedély nélkül Magyarországra (pl. adótarto-
zások elől). Ez főleg a spontán bevándorlás időszakára, a 
század elejére jellemző inkább, a későbbiekben a császári 
hatóságok ezt minden eszközzel igyekeztek megakadá-
lyozni.

7. Szerinted szerencsés-e összehasonlítani bármi-
lyen vonatkozásban a mai migráns helyzetet, a 17-18. 
századi német betelepítéssel?

Semmiképpen sem. A korszak német bevándorlása 
azonos kultúrkörből (t.i. az európai keresztény civi-
lizációból) kiindulva érte el Magyarországot, így vallá-
si természetű különbözőségekről és konfl iktusokról 
kevéssé beszélhetünk. Ráadásul már a kora középkortól 
kezdve számos politikai-gazdasági-kereskedelmi kap-
csolat szövődött a magyar és német területek között. 
Természetesen a 18. századot tekintve a kezdetekben 
még nem volt mindig problémamentes az együttélés, 
gyakran jelentkeztek ellentétek a letelepülő németek és 
más nemzetiségek, vagy akár a telepesek és új földesuraik 
között a túlzott adóterhek és más okok miatt. Az 1760-
as években pl. a Dél-Dunántúlon német parasztfelkelés 
is kirobbant. A későbbiekben a szervezett telepítések 
már jobban sikerültek. Visegrádon ilyen természetű 
konfl iktusokról nem tudunk. A német és a magyar etni-
kum közösen, egyenrangúan alkotta a korabeli település 
lakosságát; a nemzetiségi-kulturális különbözőségek 
(pl. nyelvhasználat) ellenére sem etnikai, sem jogi 
különbségtétel nem létezett. Ennek talán az lehet az oka, 
hogy az itt letelepedő magyarok is bevándorlók voltak és 
az újjáépítésben, az élet megindításában minden itt élő 
lakos érdekelt volt. Tehát egy teljesen új, a viszontagságok 
által is összekovácsolódó közösségről beszélhetünk.

8. Milyen a könyv szakmai illetve olvasói visszhangja?

A téma iránt érdeklődőktől, olvasóktól pozitív vissza-
jelzéseket kaptam. Úgy tapasztaltam Visegrád 18. száza-
di története, anyagi kultúrája szakmai szempontokból is 
érdeklődésre tart számot, mert ez a kor nem tartozik a 
régészetileg legjobban kutatott és ismert területek közé. 
A hazai törvényi szabályozás szerint ugyanis 1711 a 
régészeti kutatások felső időhatára, az ezután következő 
időszak már a történettudomány és a néprajz területe. En-
nek ellenére számos jelenség, mint pl. a népi vallásosság, 
az építészet vagy a temetkezési szokások vizsgálata 
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esetében ebben a korszakban sem mellőzhető a régészeti 
forrásanyag és az erre épített kutatási eredmények. Ezért 
már a kezdetektől minden támogatást és segítséget meg-
kaptam a múzeumtól és a kollégáimtól egyaránt, amiért 
nagyon hálás vagyok. 

9. Tervezel újabb könyvet írni? Ha igen, milyen 
témában?

A 16-17. századi hódoltság visegrádi történetét és 
régészeti vonatkozásait szeretném összefoglalni. Ekkor 
néptelenedett el a középkori város teljes mértékben, az 
alsóvár és a fellegvár pedig a sorozatos ostromok során 
szenvedett súlyos károkat. A középkorhoz képest ez már 
egy hanyatló időszak, ugyanakkor közvetlenül megelőzi 
a bevándorlás és újjáépítés korát, így egymástól nem is 
választhatók el teljesen.

A riportot készítette: Schandl Lóránt

Milleniumi kápolna Fotó: Schandl Lóránt
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A Visegrádi Hírek legutóbbi, novemberi (XXXVI. évfolyam 11. szám) számában Kangas Kinga tanárnő tollából 
fényképekkel illusztrált rövid történeti ismertető jelent meg a Fő utca 24. sz. épületről. Ebben a leírásban említés 

történik a házat 1949-ben megvásárló Salamon-Rácz családról. Örvendetesnek találom, hogy a fi atal generációt is érdekli 
Visegrád múltja. Érdemes jobban elmélyülni egy témában, nehogy pontatlanságot terjesszen egy-egy cikkíró. Fontosnak 
érzem, hogy néhány sor megemlékezzen a családfőről, Salmon-Rácz Tamásról is.

Helytörténeti kutatásaim során meggyőződtem arról, hogy Visegrád legújabbi történetének említésre méltó és a későb-
biekben megőrzendő részét képezi a Salamon-Rácz család története. Az igaz, hogy alaposabb részletekbe menő kutatást 
sem Salamon-Rácz személyét és politikai tevékenységét, sem családját illetően nem végeztem most, mégis megpróbálok 
a rendelkezésemre álló adatok alapján egy összefoglalót adni.

Ha Salamon-Rácz Tamás (1911-2004) politikai és közéleti szereplésének bemutatásával szeretném kezdeni az össze-
foglalómat, akkor azt a legegyszerűbb megoldást kell választanom, hogy közreadom annak a levélnek a másolatát, ame-
lyet a 168 óra hetilap főszerkesztőjének írt. A hetilap 1993. augusztus 3-i számában az Inkognitó rovatban megjelent 
levélben ugyanis Salamon-Rácz Tamás tömören összefoglalja közéleti és politikai pályájának történetét.

A levélben leírtakhoz két kiegészítést szeretnék hozzáfűzni. Az egyik az, hogy a Pest Megyei Hírlap 1993. október 25-i 
számában megjelent egy összeállítás „Nemzetőr- parancsnokok Pest megyében” címmel. Ez az összegzés táblázatszerűen 

HISTÓRIA

KIEGÉSZÍTÉS A SALAMON-RÁCZ CSALÁD TÖRTÉNETÉHEZ
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felsorolja, hogy 1956-ban a megye településein név szerint kik voltak a nemzetőrparancsnokok, és hogy a kádári meg-
torlás idején őket milyen büntetéssel sújtották. A ’Visegrád’ címszónál a következőket találjuk:

Scheili Pál (1913) - művezető, internálva 1957. VII. 20. – 1958. III. 18.

Salamon-Rácz Tamás (1911) - gépészmérnök, internálva 1957. VII. 8. – 1957. XI. 21.

                                                               rendőri felügyelet 1958. III.6. – 1958. végéig.

Zeller József - eljárás nem volt.

Salamon-Rácz Tamás esetében téves a nemzetőr-parancsnoki minősítés. Az Interpress Magazin 1994. március 1-i 
számában megjelent vele készült riportban említi, hogy a kádári időkben azért minősítették ellenforradalmárnak, mert 
1956-ban az akkori munkahelyén, az Ipartervnél beválasztották a munkástanácsba. 

A másik kiegészítés az, hogy a lengyel menekültek érdekében a második világháború alatt végzett tevékenységéért az elis-
merést állami szinten csak jóval megkésve, évekkel később, a halála után kapta meg. Előbb 2016. március 19-én az akkor 
hazánkban tartózkodó Andrzej Duda, a Lengyel Köztársaság elnöke a parlamentben Salamon-Rácz Tamás hozzátarto-
zóinak posztumusz kitüntetésként a Lengyel Köztársaság Parancsnoki Keresztje érdemrendet nyújtotta át. Néhány héttel 
később, május 2-án többek közt Stanisław Karczewski a lengyel Szenátus elnöke és  Roman Kowalski lengyel nagykövet 
jelenlétében emléktáblát avattak a Budapest I. kerület Kavics utca 1. sz. ház falán, ebben a házban lakott Salamon-Rácz 
Tamás. A magyar, lengyel és angol nyelvű táblát a Lengyel Köztársaság Nagykövetsége készíttette. A szövege a következő:

SALAMON-RÁCZ TAMÁS (1911-2004)

E házban élt Salamon-Ráz Tamás okleveles gépészmérnök, nyugalmazott államtitkár,

a II. világháború idején a Magyar-Lengyel Menekültügyi Bizottság titkára, Lengyelország és

a lengyelek nagy barátja, több tízezer lengyel katona és civil menekült megmentője.

Emlékét és tetteit nem felejtjük el soha.

                                                                                                         A hálás Lengyel Nemzet

A Visegrádon megvásárolt nyaralóba állandó lakóként 
Salamon-Rácz Tamás felesége, Éva asszony szülei, 
Zsadányi Henrik és felesége költözött be. Zsadányi Hen-
rik (1878-1950) nagyműveltségű, széles látókörű publi-
cista, író és újságíró volt. Röviddel visegrádi letelepedését 
követően 72 éves korában váratlanul meghalt. Temetése a 
helyi temetőben 1950. április 29-én történt.

A nagyszülőkkel Visegrádra került két lányunokáról hét 
közben a megözvegyült nagymama, Mária néni gon-
doskodott, ugyanis a szülők csak a hétvégeken jöttek 
Visegrádra. A lányok, az idősebb Juli és húga, Zsuzsi itt 
jártak iskolába. Középiskoláikat már Budapesten végez-
ték.

A valamikori osztálytársak közül Kálazyné Ormos Ilona 
megtartotta a kapcsolatot Salamon-Rácz Zsuzsával. Tőle 
tudom, hogy Juli Svájcba került. Zsuzsa német szakon 
szerzett tanári diplomát és tanított. Férje, Csuday Csaba 
neves költő, prózaíró, a spanyol nyelvű irodalom kutatója 
és fordítója.

Szőke Mátyás
c. múzeumigazgató 

A 83 éves Salamon-Rácz Tamás 
(A felvétel az Interpress Magazin 1994.  március 1-i számában 
a 98. oldalon jelent meg.)
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Életem "centiméterén" közel nyolcvanat kell 
visszaszámlálnom ahhoz, hogy őseim, szüleim 

szülőföldjével kapcsolatos emlékeim   előjöjjenek. 1941-et 
mutatott a naptár. Édesanyámmal, apai nagymamámmal 
és Robi bátyámmal pár napra Visegrádra kirándultunk. 
Hála édesanyámnak, utunkat lapátkerekes gőzhajóval 
tettük meg. Csodálatos élmény volt: a hajó fenekén a 
gépház a dohogó hajtórudakkal, forgatókarokkal s fent, 
a fedélzetről gyönyörködni a Dunát közrefogó tájban. 
Valahol Leányfalu és Tahitótfalu közt még vízimalmot 
is láttunk. Nem sokkal a Visegrádra érkezés előtt anyám 
így szólt hozzám: "Figyelj Bélus! A kanyar után nem sok-
kal megérkezünk." Egy pillanatra megdöbbentem. Addig 
fogalmam sem volt arról, hogy egy folyó ”kanyarodni” 
is tud. A Niedermüller családi házban, a már 1935 óta 
özvegy, Kati nagymamánál töltöttük a három napot. (A 
ház csak 7-8 évvel később alakult át "Béla vendéglővé”, 
keresztapáméknak akkor még a Sibrik-dombon volt a pan-
zióval bővített vendéglőjük).

Szobánk ablaka az udvarra nyílt. Reggelente madárdal-
ra ébredtünk és reggelire igazi tehéntejet ittunk, amit a 

harmadik vagy negyedik szomszédban élő Száli nénitől 
hoztunk. Egy városi gyereknek – így nekem is – nagy 
élmény volt megismerni, megtanulni az udvaron álló 
húzóskút működését. Az udvarról a verandára, élükön 
álló téglákból épített lépcső vezetett. Erről a lépcsőről 
nagyfi ú koromban anyám a következő történetet mesélte: 
A lépcső elkészültekor kissé ferdére sikeredett. Kati nagy-
mamám eképpen szólt a   kőművesmesterhez: Lieber 
Herr Meister! Bitte, sagen Sie mir, ist diese Trepppe nach 
Ihnen waagerecht? Magyarra lefordítva: Kedves Mester 
Úr! Kérem, mondja meg nekem, maga szerint vízszintes 
ez a lépcső? Die Antwort war kurz: Na ja, so ziemlich. 
Magyarra lefordítva: A válasz rövid volt. Na, igen, viszony-
lag. Visszatérve az egykori vendégséghez: A házban, 
nagymamámon kívül két hölgy – egy idősebb és annak 
lánya élt. Egyiküket Poszl néninek hívták. Mindkettőjük 
nagyon kedves volt. Ott tartózkodásunk során a rokonok 
mellett a templomba is belátogattunk. Nagyon tetszett, 
jóval világosabb volt, mint a pesti Egyetem templom. A 
rév utcában, az ún. patikaház közepe táján, a járda mel-
lett, az úttesten kőszobor állt. Egy papot ábrázolt, kezében 
feszülettel. Ma már a szobor a templom biztonságát élve-
zi. Nepomuki Szent Jánosról van szó, akit Prágában, Ven-
cel király 1393. március 20-án azért dobatott a Moldva 
folyóba, mert János atya – híven a gyónási titoktartáshoz 
– nem volt hajlandó "beszámolni" a királyné gyónásáról.

Végül, a három nap elteltével, hajóval utaztunk haza 
is. Most már tudtam, megtanultam milyen szép a ka-
nyargó Duna, a tüneményes Dunakanyar, valamint 
VISEGRÁD, a várral a hegytetőn, s valamivel lejjebb a 
Salamon-toronnyal.

Tisztelettel:
Scheili Béla,

Budapest, 2020. november 15.

ELSŐ EMLÉKEIM VISEGRÁDRÓL

Apai nagymamánkkal (Scheili Sebőné, szül. Nádler Mária) 
és Robi bátyámmal

Nepomuki Szent János szobor, Visegrád, Keresztelő 
Szent János Római Katolikus plébániatemplom



33

GYEREKKUCKÓ

SZENT MÁRTONNAK ÜNNEPÉN

Novemberi jeles napunk Szent Márton napja, a 
karácsony előtti 40 napos böjt előtti utolsó ün-

nepnap. Óvodánkban már hagyománnyá vált, hogy 
ezen a napon, sötétedéskor a gyerekekkel énekelve, 
világító kis lámpásokkal a Rendezvénytérre vonulunk, 
majd a szülőknek, vendégeinknek éneklünk, táncolunk 
és a nagycsoportos szülők által készített fi nomságokból 
kóstolhatunk. A járványhelyzet korlátozó rendelkezései 
miatt azonban idén nem a megszokott, hagyományos 
„kerékvágásban” zajlott az ünnepség, de a készülődés és a 
várakozás ugyanolyan izgalmakkal, élményekkel teli volt, 
mint az előző években! 

A jeles napot projekthét előzi meg, mellyel ráhangoló-
dunk az ünnepre, és ünnepi „köntösbe” bújtatjuk az 
óvodánkat, csoportszobáinkat. Különböző témához 
kapcsolódó játékokat, tevékenységeket szervezünk a 
gyermekek számára. Minden csoport életkorának meg-
felelő tevékenységekkel készülődik, pl. a kiscsoporto-
sok tenyérlenyomattal készítettek libás képet, kukorica 
közé bújtatott kőlibákat keresgélhettek a tapintásukra 
hagyatkozva. A középsősök „libát tömtek” fehér zoknit 
vatelinnel bélelve, lúdgége tésztából nyakláncot, karkötőt 
fűztek. A nagycsoportosok újrahasznosított petpalack-
ból lámpást festettek, díszítettek és ahogy a mondóka 
mondja: „Paradicsom, paprika, papucsban jár a liba!”, 
így hát papucsokat is varrtunk a libáknak gyakorolva a 
fűzést, kötést.  A gyerekek szívesen készítettek játékidő-
ben is libás képeket, melyekből kiállítást rendeztünk. 
Megismerkedtünk a libafosztás, kukoricamorzsolás népi 
szokásokkal és az időjáráshoz fűződő jóslatokkal. 

Minden csoport felelevenítette Szent Márton legendá-
ját és a róla szóló történeteket. Ez egy nagyon fontos 
ünnep az érzelmi nevelés és a helyes szociális viselkedés 
elmélyítésének szempontjából. A gyerekek átérezhetik 
a történetek kapcsán, hogy adni, osztozni és segíteni 
másokon jó! Rengeteg magyar és német nyelvű libás és 
lámpásos játék, mondóka, dal van már a „tarsolyunkban”, 
melyeket örömmel elevenítünk fel a gyerekekkel évről 
évre, kiegészítve a sváb körjátékokkal. 

A projekthéten a csoportok rendhagyó közös prog-
ramjai elmaradtak idén, de ennek ellenére a gyerekek 
rengeteg élménnyel gazdagodtak. Minden csoport a saját 
csoportszobájában emlékezett Szent Márton püspökre 
november 11-én délelőtt. Saját termünkben „vonul-
tunk” körbe a lámpásokkal, majd eljátszottuk a kedvenc 
játékainkat, eljártuk dalolva a táncainkat, majd ebéd után 
elfogyasztottuk a Nemzetiségi Önkormányzattól kapott 
fi nomságokat. Az óvoda ablakában a lámpások fénye 
idén nem csak Szent Márton emlékére világítottak, ha-
nem azokért is, akik a járvány idején teszik a dolgukat, 
segítenek másoknak valamilyen formában.

Visegrád, 2020.11.14.                                                                                       

Muckstadt EszterA gyerekek saját maguk készítették a kis lámpásokat.

Lámpások világítanak az óvoda ablakában
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MARTINSTAG

„Ich geh’mit meiner Laterne und meine Laterne mit 
mir….”

Am 11.November ist Martinstag! In Deutschland ist es 
Tradition, dass die Kinder mit selbstgemachten Laternen 
durch die Straßen ziehen und Martinslieder singen. Auch 
das Martinsfeuer soll Licht in die dunkle Zeit bringen.

Der Brauch geht auf Sankt Martin von Tours zurück. 
Er soll seinen Mantel in einem Sturm mit einem Bettler 
geteilt haben. Dieses Jahr fallen die meisten Umzüge auf-
grund der Pandemie aus. Ich bin aber davon übrerzeugt, 
dass die Kinder doch Licht, Wärme und Gemeinschaft  in 
der Schule erleben.

Viele Texte in Liedern und Gedichten rund um Sankt 
Martin haben mit dem Inhalt seiner Legende zu tun und 
ehren sein Leben und seine Verdienste. Besungen wird, 
wie sich der spätere Bischof von einem Soldaten zum 
Heiligen wandelte.

In unserer Schule haben wir uns mit der Martins-
geschichte beschäft igt. Leider musste das gemeinsame 
Singen von Martinsliedern ausfallen. Doch das Sum-
men war nicht verboten! So haben wir das auch getan! 
Wir haben wunderschöne Lieder angehört, Geschichten 
angeschaut. Die Kleinkinder in der ersten und zweiten 
Klasse haben tolle Mandalas , Faltheft chen ausgemalt, 
Bildwörterbücher gemacht und Martins Pferd gefaltet.

Die größeren Kinder haben Lückentexte ausgefüllt, 
Texte gelesen, Rätsel gelöst. Ein großer Plakat schmückt 
unser Treppenhaus und viele Gänse unsere Fenster. Un-
ser Zaun steht in voller Pracht!

Mit Hilfe der Deutschen Selbstverwaltung Visegrád 
hat unsere Schule dieses Jahr einen Laternenwettbewerb 
veranstaltet. Die Kinder und ihre Eltern haben uns die 
Vielseitigkeit der Laternen gezeigt. Jeder Schüler und 
Pädagoge konnte für eine Laterne stimmen. So entstand 
am Ende dieses Ergebnis:

1. Botond Németh (3. Klasse)

2. Emma Gergely (1. Klasse)

3. Tamara Csékei (5. Klasse)

+ Sonderpreis: Dalma Schilling ( 1. Klasse)

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ida Kékessy-He-
rendi, die bei der Preisverleihung teilgenommen hat. 
Frau Félegyházi hat uns tolle Lebkuchengänse geback-
en! Vielen herzlichen Dank dafür! Und eine Urkunde 
gehörte auch noch dazu! Gratulation geht natürlich an 
Allen, die bei dem Wettbewerb dabei waren.

Es war eine erlebnisvolle Woche! Die Kinder haben mit 
ihren Lächeln und Warmherzigkeit Freude und Licht in 
unserer schweren Zeit gebracht.

 „Lichterkinder auf dieser Erde

Leuchten wie Sterne am Himmelszelt.

So wie Sankt Martin schenken sie Freude,

In alle Herzen auf dieser Welt.”

 

 

MÁRTON-NAP

November 11-én, minden évben Szent Mártonra em-
lékezünk, aki egy hideg téli napon kabátját osztotta meg 
egy koldussal. Német nyelvű területeteken szokás, hogy 
lámpás felvonulásokkal, Márton napi tűzzel visznek fényt 
a téli napokba.

Sajnos a mostani nehéz egészségügyi helyzetben 
nem úgy alakult minden, mint szokott. A lámpás fel-
vonulások elmaradtak, a dalokat sajnos nem énekelhet-
tük el. A dúdolás viszont nem volt megtiltva, így kísértük 
a dalokat. A dalok Márton segítőkészségéről, életének 
dicső tetteiről szólnak.

Iskolánkban egy teljes projekt-héten keresztül foglalkoz-
tunk Szent Márton legendájával. Dalokat hallgattunk, 
meséket, rövid kisfi lmeket néztünk meg. A kiseb-
bek, 1-2.osztályban mandalákat színeztek, hajtogatós 
kiskönyveket készítettek, meghajtogatták Márton lovát. 
Megismerkedtek az ehhez a naphoz tartozó szólásokkal.

A nagyobbak szövegeket olvastak és egészítettek ki, 
képes szótárt készítettek, rejtvényeket oldottak meg. 



35

Csodaszép plakát díszíti a lépcsőházunkat és libák az 
ablakokat. A kerítés is pompázik.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat segítségével 
idén iskolánk lámpáskészítő versenyt hirdetett meg. A 
gyermekek és szüleik szebbnél-szebb remekművekkel 
kápráztattak el minket. Minden tanuló és pedagógus sza-
vazhatott egy lámpásra és így alakult ki a végeredmény:

1. Németh Botond (3.osztály)

2. Gergely Emma (1.osztály)

3. Csékei Tamara (5.osztály)

+ Különdíj: Schilling Dalma (1.osztály)

Külön köszönet Scheiliné Kékessy-Herendi Idának, aki 
az Önkormányzat képviseletében részt vett a díjátadón. 
A díjazottak egy oklevelet és egy csodaszép mézeskalács 
libát kaptak, Félegyházi Zsuzsanna alkotását. Gratuláció 
illet mindenkit, akik beneveztek a versenyre.

 Élményteli hét volt! A gyerekek vidámsága, nevetése, 
melegszívűségük fénnyel töltötte meg nehéz hétköznap-
jainkat!

A cikk elején két nagyon szép Márton-napi dal egy-egy 
részletét láthatják. Talán sokan meg is hallgatták már 
ottho naikban.

 Izsákné Illés Gabriella

KISOROSZI  GYEREKEK A HAZAJÁRÓVAL
„A nap tüze, látod,

a fürge diákot

 a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt.”

Kisoroszi kisdiákjait és szüleiket is kicsalogatta a sza-
badba a novemberi napsütés. Még ha iskolánk névadója, 
Áprily Lajos Március című versében fogalmazta is meg 
ezeket a sorokat.

November 7-én a Hazajáró csapata által szervezett 
Áprily Lajos Emléktúrán vettünk részt 33 fővel. Elsőtől 
negyedik osztályosig, minden évfolyamból érkeztek 
gyerekek, sőt még óvodások is végig gyalogolták a 12 
km-es távot. 

A Visegrádi Sportcentrumtól indultunk, ahol min-
denki átvette a teljesítménytúra ellenőrző lapját.  Szülők 
és gyerekek egyaránt lelkesen gyűjtötték a pecséteket ál-
lomásról állomásra.

 Első utunk Áprily Lajos sírjához vezetett, ahol mind-
nyájan mécsest gyújtottunk a költő emlékére. Csodála-
tos őszi verőfényben kapaszkodtunk fel a Kálváriára 
és onnan a Fellegvár felé vettük utunkat. Mindenki 
fellélegzett, amikor az Erdei Művelődés Háza felé vezető 
szakaszon már csak lefelé kellett haladni. A 2. pecsét 
megszerzése után az Áprily-völgy bejárása következett, 
ami az ősz minden színében pompázott. Miután elértük 
a 3. állomást a völgy aljában, jólesett a Sport szelet az 
elveszett energia pótlására /Jakab Sanyi bőkezűen osz-
totta szét a résztvevők között/és újult erővel a hegy felé 
fordultunk.  A kőbánya aljában haladva tértünk vissza a 
Mogyoró-hegyre és innen már tudtuk, hogy csak futva 
érjük el a 4. pecsételő állomást a sípálya parkolójában. 
Miután összeszedtük a csapatot, rohammal vettük be a 
Salamon-tornyot és ezzel megszereztük az 5. pecsétet is. 
A célba visszaérkezve jóleső érzéssel fogyasztottuk el a 
kiadós és ízletes paprikás krumplit. 

A gyerekek legnagyobb örömére kitűzőt és emléklapot 
is kaptunk ajándékba. Ők még megfogalmazni nem tud-
ják, de érzik, hogy együtt lenni, közös úton járni csodála-
tos dolog. A természet csodáit látva, a gyerekek vidám 
kacagását hallva, a szülők is feltöltődve, kellemesen elfá-
radva tértek haza.

Köszönjük szépen a gondos, körültekintő szervezést, a 
jó hangulatot és a barátságot!

Kisoroszi csapat nevében:
Balogh Dóra tanító, testnevelő tanár
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EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)

BESZÁMOLÓ A PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉG OKTÓBERI-NOVEMBERI 
PROGRAMJAIRÓL

Október 17-én a fonás-szövés rejtelmeit mutatta meg 
Dániel Réka iparművész az érdeklődő gyerekeknek 

a plébánia közösségi termében. A kisebbek a legegysze-
rűbb hármas fonástól kiindulva, a nagyobbak bonyolult-
abb technikákkal készítettek karkötőket, kulcstartókat, 
könyvjelzőket, hajdíszeket. Megtanulták, hogy mi az a 
körmöcskézés, hogyan lehet öveket, szalagokat szőni 
egyszerű eszközök használatával. A gyerekek nagy türe-
lemmel, kitartással kézműveskedtek, és büszkén mutat-
ták szüleiknek az elkészült alkotásokat.

November 7-én szép napsütésben indultunk az őszi 
erdő felfedezésére. Az Ördögmalom-vízesésnél letértünk 
a műútról, és a Bertényi Miklós Füvészkert mellett elh-
aladva hamarosan elértük az Erdőanyai-rétet, majd a 
Vízverés nyergét. Itt egy emlékkő őrzi Dr. Madas László 

emlékét, aki szeretett ezen az útvonalon sétálni. A Moli 
pihenőről és a Borjúfőről csodálatos kilátás tárult elénk 
a Dunakanyarra. Utóbbi helyen Wass Albert író tisz-
teletére állítottak egy szépen faragott követ. Az Országos 
Kéktúra útvonalán eljutottunk a Fekete-hegyre, ahonnan 
hamarosan hazaértünk a túrázás szép élményével.

A járványügyi korlátozások következtében sok prog-
ramot le kellett mondani. Bízunk benne, hogy új időpon-
tokban hamarosan sort keríthetünk rájuk. Mindenkinek 
jó egészséget kívánok!

Szabóné Mayer Katalin plébániai
programszervező

Kézműves foglalkozás közben

Faragott kő Wass Albert tiszteletére

Őszi kilátás a Dunakanyarra

Madas László emlékezete
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ÖKO-AGORA

Az Országos Erdészeti Egyesület és az Év Fája 
Kuratórium 2013 óta minden évben, így idén már 
nyolcadik alkalommal teszi lehetővé, hogy az egyesület 
által működtetett weboldalon, az Év fája tematikus 
honlapon (www.azevfaja.hu) keresztül szavazzanak a 
következő év fafajára az erdész szakemberek és min-
den érdeklődő, akit érdekel az erdők és a fák világa. 

A hazai fafajokra fi gyelmet felhívó mozgalom a most 
induló Év fája szavazással a 2021-es esztendő fafaját 
választja meg a szavazásban résztvevők segítségével.

2020. november 22-ig lehet az alább részletezett fafajok-
ból választani.

A szavazásra az Év fája honlapon nyílik lehetőség min-
den egyéni felhasználó részére egyszeri alkalommal. 
Ugyanezen a felületen tekinthető meg a szavazás 
naprakész állása is.

A szavazás online rendszerébe biztonsági alkal-
mazásokat is beépítettünk, így kérjük a szavazókat, hogy 
tartsák be az internetes szavazások "fair play" íratlan és az 
IT biztonság írott szabályait. Az érvénytelen szavazatokat 
töröljük.

Jó voksolást kívánunk!
Országos Erdészeti Egyesület

 

A VÁLASZTHATÓ FAFAJOK

 

Kecskefűz (Salix caprea)

A húsvéti barkát részben ez a faj szolgáltatja, fater-
metű egyedei azonban ritkaságszámba mennek, mivel 
évszázadokon keresztül gyomfának tekintették. Egyetlen 
fűzfajunk, amely nem kizárólag vízpartokon, vizes élőhe-
lyeken fordul elő.

Fehér nyár (Populus alba)

Az alföldi területek tájkép-meghatározó fafaja, tág 
tűrőképessége folytán többféle élőhelyen megjelenik. 
Kiváló gyökérsarj-képzése következtében a változó 
klímában és a kiszárított termőhelyeken is helyben meg-
tartható.

Lisztes berkenye (Sorbus aria)

Középhegységeink sziklás termőhelyeinek ritka 
vadgyümölcs faja, amely nagy alakváltozatosságot mutat, 
és gyakran kereszteződik más berkenyékkel. Virágait sok 
rovar látogatja, termését a madarak fogyasztják. Ritka, de 
ökológiai jelentősége miatt természetes erdeinkben fon-
tos faj.

ELINDULT A 2021-ES ÉV FAFAJÁT KIVÁLASZTÓ ONLINE SZAVAZÁS!

Kecskefűz Fehér nyár Lisztes berkenye
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VISEGRÁDI ÉPÍTÉSZTÁBOR 2019-2020.

November 6-án került sor a 2019-2020-as Viseg-
rádi Építésztábor által épített Filagória avató ün-

nepségére a Visegrádi Sportcentrumban.

A közel két éves munka eredménye egy sövényfonat-
tal borított kupola, valamint az alatta megépült asztal és 
pad, amely nagyobb társaságok számára is helyet biztosít 
a játszótér közelében.

A kupola szerkezetét a tavalyi tábor során építette meg 
a főként egyetemistákból és visegrádi segítőikből álló 
közösség az Apátkúti-patak partján. A szerkezet idén 
nyáron új helyre került – ezúton is köszönjük minda-
zok munkáját, akik részt vettek az átszállításban, illetve 
az új beton alapok elkészítésével lehetővé tették, hogy 
a munkálatokat csupán néhány napos lemaradással 
folytathassuk, immár a Sportcentrum területén. 

A Táborok elsődleges célkitűzése évről évre egy-egy, 
Visegrád lakosai számára értékes és hasznos építmény 
létrehozása. Ennek kiválasztásában továbbra is számítunk 
az Önök segítségére, hiszen külső szemlélőként nem tisz-
tünk eldönteni, mi az, amire a városnak valóban szüksége 
van. 

A tényleges építési munkák mellett azonban felada-
tunknak tekintjük a közösség építését is. A Filagória épít-

ménye több, mint 60 ember keze munkájának eredménye, 
melynek csupán kis részét alkotják az építész hallgatók – 
sokan érkeztek hozzánk más szakmát gyakorló fi atalok, 
lelkükben fi atal építészek és mesterek, akik tudásukkal, 
szakmai tapasztalatukkal segítették a közösséget. Érkez-
tek hozzánk Budapestről, vidékről, határainkon túlról, és 
egyre többen Visegrádról is. 

Hálásak vagyunk minden segítségért, jó szóért, építő 
jellegű észrevételért, amit az építmény tervezése előtt és a 
kivitelezési munkánk során kaptunk. Köszönjük a bizal-
mat és a vendégszeretetet, amivel minden évben mega-
jándékoznak minket. Igyekszünk meghálálni.

Az építők nevében kívánom, hogy használják a 
Filagóriát közösen, jókedvvel, váljanak igazi Gazdáivá!

Bízunk benne, hogy jövő augusztusban ismét 
találkozunk!  

Az építő közösség nevében: 

Vidovics Réka
táborszervező

ásványvíz
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TANÍTANAK A SZÉPKORÚAK

Most megint olyat akarok írni, ami a mai napig igen 
aktuális, ugyanis ez a szó a „KÖSZÖNÉS”.

Hát lehet az idős embernek olyan igénye, hogy köszön-
jünk egymásnak /a fi atalok is/! Nem idegen dolog a 
köszönés, már születéskor belénk oltotta a bába, a szülő 
és a vallás.

Kérem Kedves Olvasó, megint visszatérek a régi gyerek-
kori időkre, ez alapvető dolognak számított. Régen igen 
sok gyermek volt és mind olyan nevelést kapott, hogy 
mindenki köszönjön egymásnak. Nincs annál szebb 
dolog, mikor az ember összetalálkozik valamilyen régi 
ismerőssel és köszöntjük egymást.

Igaz, hogy régen nem volt annyi idegen, mint most, 
mindenki ismerte egymást, ha nem is köszönt, de a ka-
lapját megemelte. Sajnos öregségemre újra-újra nosztal-
giával gondolok a régi idők hangulatára. Csak azt saj-
nálom, hogy van nálam 1-2, pár évvel idősebb őslakos, 
de ők sosem írnak, pedig volna mit írni. Visszatérve a 
köszönésre, sajnos a mostani világ nem ezt igazolja. Se 
gyerek, se felnőtt nem köszön. Sokan elvárják, hogy az 
öreg köszönjön előre. Elmegy a gyerek a felnőtt mellett, 
és azt mondja: „SZIA!”

Megváltoztak az emberek és az egymás iránt érzett 
viselkedésük. Nehezen szánják rá magukat az emberek, 
hogy köszönjenek. Egyre több az idegen a városunkban, 
nemigen ismerjük egymást. Sokan vannak Erdélyből 
és meg kell, hogy mondjam ők azok, akik „idegenül” is 
köszönnek és ez szép gesztus.

Gyerekkori emlékem, hogy 5. vagy 6. osztályos voltam, 
amikor minden reggel ministráltam a templomban. 
A mise végén a barátommal szaladtunk az iskolába. 
A sarkon jött egy idős hölgy, aki a községházán volt ír-
nok. E hölgy neve Buchwald Rózsi volt. Rohantunk és 
elfelejtettünk köszönni. A tízórai szünet után az igazgató 
– Sza bady Béla – kihívott minket, rá kellett feküdni a pad-
ra és 4-5 botütést kaptunk a fenekünkre. Most legalább 
tudjátok meg, hogy kell köszönni – mondta az igazgató.

Az iskolával szemben volt édesapámnak egy trafi kja. 
A tanítás után az apámtól is kaptam 4-5 sétabot-ütést, 
mert nem köszöntem.

Most pedig próbáljuk egymást köszönteni, mert ez az 
illemhez és az egymás iránti tisztelethez tartozik.

Tisztelettel:
id. Szinay István

KÖSZÖNTSÜK EGYMÁST!

Felhők felett Fotó: Gábor Gyula
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OLVASÓINK KÜLDTÉK

Hol vannak már a régi gyümölcsfák, amikor 
gyerekek voltunk? Nagyon ritkán látni azokat: 

régi alma, körte, cseresznye és még sorolhatnám a többi 
gyümölcsöt, mert minden udvarban, kertben, szőlőben 
volt valamilyen gyümölcsfa. Visegrád lassan ki fog hal-
ni a régi gyümölcsökből! Már többször hallottam, hogy 
van egy szervezet, akik vissza akarják állítani ezeket a 
gyümölcsfákat, illetve újra telepíteni. Hát kérem kedves 
Visegrádiak, fogjanak össze és ültessünk gyümölcsfákat! 
Én csak a mi kis utcánkról szeretnék egy pár sort írni, 
ugyanis 1975-ben született meg a Harangvirág utca. 
Nem volt az utcán semmi. A szomszéd házban lakott 
Papp Sándor erdész és az Ő javaslatára kezdtünk ültet-
ni, nem gyümölcsfát, hanem tujákat. A mi házunk előtt 
3 fát kellett ültetni. Így az utca tujákkal lett betelepítve. 
Látok sok helyen fenyőket, meg különböző virágú fákat, 
de gyümölcsfákat nem. Visszatérve: mi gyerekek több 
gyümölcsöt ettünk, mint a mai gyerekek. Sokszor a 
szederfán ettük a nem nagyszemű szedret, ami a „málé 
platzon” volt. De volt a Török utcában nagyszemű szeder, 

ami igen ízletes volt. Ezek a fák teljesen kipusztultak. Nem 
látni belőlük egyet sem. Volt itt a moziban egy egyetemi 
tanár, aki felhozta a régi kertekből az összes gyümölcsöt. 
Igen élveztem az előadását, volt hozzászólás is. Scheili 
Laci bácsi felszólalt és azt mondta: „régen mi visegrádiak 
vittük Budapestre a gyümölcsöt, most pedig Budapestről 
hozzák a gyümölcsöt Visegrádra.” Én csak ennyit sze-
retnék érzékeltetni a régi gyümölcsökről. Lehet, hogy a 
régi lakosok igazat fognak adni nekem a leírtakról.

Még egyszer köszönöm, hogy meghallgatták a régi 
időkről szóló mesét.

Tisztelettel:
id. Szinay István

HELYESBÍTÉS

Szinay István "Kocsmák, üzletek és mesterek" című cik-
kéből kimaradt egy név az "Úri szabók" sorból, neveze-
tesen Niedermüller Antal férfi  és női szabó.

ÜLTESSÜNK GYÜMÖLCSFÁT!

Már csak néhány nap volt karácsonyig. 
Az iskolában a gyerekek izgatottan készülődtek. 

A 2. osztá lyosok kézimunka órán színes papírcsíkokból 
kis gyűrűket készítettek, melyeket lánccá fűztek össze. 
A tanító néni mondta, hogy ez az iskola karácsonyfáját 
fogja díszíteni. Tusika – akinek otthon volt még volt 4 
öcsikéje is – elmélázott, hogy milyen szép lenne ez az 
otthoni karácsonyfán is.  A gondolatot tett követte. 
Amikor ha zaért lisztből csirizt készített, kiszedte a táská-
jából a összes színes papírlapot és egy ollóval felosont 
a padlásra és titokban ott készítette a kis papírláncot. 
Egyszer csak édesanyja szólította: kislányom, merre vagy, 
gyere segíteni! A kislány mindjárt sietett le, hogy segít-
sen az anyukájának, aki a nagy pocakjától nehezen tu-
dott mozogni. Kenyeret sütünk! – mondta az anyukája 
– hogy karácsonyra legyen friss kenyér az egész család-
nak. Elővették a kenyérdagasztó fateknőt és két hokedlire 
fektették. Édesanya abba jó sok lisztet tett, a közepébe kis 
fészket készített és abba öntötte a kelt kovászt. A kislány 
apródonként öntögette hozzá a langyos vizet, Édesany-
ja pedig addig gyúrta, dagasztotta, míg az egész tésztává 
nem állt össze. Közben többször megállt, hogy a karjával 
letörölje izzadt homlokát és látszott, hogy a dereka is 
nagyon fáj a hajlongástól. A dagasztás után a tésztát be-

lisztezte, szeretettel kicsit megpaskolta, majd tetejét fehér 
abrosszal szépen betakargatta, hogy szép nagyra keljen. 

Közben teljesen besötétedett, a család vacsorázott, 
a gyerekek pedig aludni mentek. Édesapa - aki 
az Erdőgazdálkodásnál dolgozott - még mesélt a 
gyerekeknek egyet az erdei madárkákról és a szarvasokról, 
melyeket munka közben látott. Az öt gyerek már az 
igazak álmát aludta és nem is sejtették, hogy Édesanyának 
az éjszaka folyamán még kétszer fel kellett kelnie, hogy a 
kenyeret átdagassza. Reggelre 3 nagyobb és 1 kisebb sza-
kajtóba helyezte. Amikor a gyerekek felébredtek, már az 
asztalon gőzölgött egy nagy lábasban az illatos hársfatea 
és 1-1 szelet fokhagymás pirítós. Kislányom, ma neked 
kell elvinned a kenyeret a pékhez, és neked is kell elhozni, 
ha jössz haza az iskolából – mondta az Anyuka. A kis-
lány legnagyobb öccse, az elsős Miska már elő is állt a 
négykerekű kiskocsival, amibe szépen sorba bekerültek 
a gondosan bebugyolált szakajtók. A két gyerek gyorsn 
felöltözött, hátukra vették az iskolatáskát és a kiskocsival 
elindultak a falu felé. A pék az iskola közelében volt, gyor-
san leadták a kenyereket sütésre és mentek az iskolába. 

Délben egyszerre végeztek és első útjuk a pékhez veze-
tett. A polcon már ott sorakozott a 3 nagy kenyér és a kis 

KARÁCSONYI TÖRTÉNET
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cipó a többi kenyérrel és kaláccsal együtt. A két gyerek 
éhesen szimatolt bele a fi nom illatokba, amikor előkerült 
a pék bácsi. Segített berakni a kenyereket a kiskocsiba, 
majd gondolt egyet és a két gyereknek egy kettétört for-
ró kifl ivel kívánt boldog karácsonyt. A gyerekek siettek 
haza, mert sűrű, hóval teli fellegek közelegtek, de a kapu-
hoz érve megtorpantak: egy hófehér mentőautó állt a ház 
előtt. Egy kis piros zászló lengedezett az elején. És ó jajj, 
a mentős bácsi Anyukát kíséri a mentőbe, utánuk meg 
Apuka megy, kezében egy tömött szatyorral. Apuka még 
odaszólt a kislányához, hogy vigyázzon a testvéreire, mert 
Anyukát kórházba kell szállítani, majd igyekszik haza. A 
két gyerek megszeppenve vitte be a kenyereket és tette 
helyére a kocsit.  Tusika ekkor összeszedte magát, hisz 
most ő a „nagy” a családban, felelős a kicsikért és az egész 
ház rendjéért. Erősen sötétedett, ezért először az állatokat 
kellett ellátni – enni kellett adni a tyúkoknak és bezárni 
őket éjszakára.  És persze Piroskának a kecskének is friss 
széna kellett. Már teljesen besötétedett, de Apuka még 
mindig nem kerül elő. A 1,5 éves kicsi sírt a kiságyban. 
Tisztába kellett tenni és egyáltalán, már mindenki éhes 
volt, enni is kellett adni. Anyuka szerencsére gondolt a 
családjára és egy nagy lábas paprikás krumplit főzött, ami 
langyosan még mindig ott volt a tűzhelyen. A nagylány 
megterített. Elővette a kiscipót is, a késsel egy keresztet 
rajzolt az aljára és egy puszit is adott rá - mielőtt felvágta 
– épp úgy, ahogy az édesanyjától látta. A három nagyob-
bik testvér mohón látott neki a vacsorának, de a nagylány 
először a legkisebb testvérét etette meg, csak utána látott 
hozzá a sajátjához. Ugyanúgy, mint az Anyukája! Apuka 
nagyon későn ért haza, már minden gyerek édesen aludt. 
Apuka végig puszilgatta alvó gyermekeit és a takarót is 
megigazította rajtuk. 

Eljött karácsony, de ehhez a családhoz nem jött el a 
Jézuska. A szekrény szélén egy befőttes üvegben 2 szál 
fenyőgally árválkodott és a kislány is elfeledkezett a 
padláson félbehagyott papírfüzérről, hisz most más, ko-
moly teendők foglalták le, hisz Anyuka még mindig nem 
jött haza. Karácsony első napján délelőtt beállított Évi, 
a kislány barátnője, kezében egy aranyhajú babával. – 

Gyere el velem a templomba, nézzük meg a kis Jézuskát! 
– és a két gyerek, kéz a kézben már futott is a templom 
felé. A templom homályos csendjében, oldalt egy kis 
bölcső állt, benne feküdt az alvó kisded. A bölcső körül 
gipszből készült bárányok és egy csacsi állt, valamint 
József és Mária a boldog szülők! Mária arcáról valami 
földöntúli boldogság áradt, ahogy a gyermekére nézett. 
Ekkor a kóruson halkan megszólalt az orgona – mennyei 
dallamok szálltak, keringőztek a levegőben, leszálltak a 
földre, körbetáncolták a Szent Családot, majd elhaltak a 
templom túlsó végében.  A két kislány elbűvölve nézte, 
hallgatta a jelenést. 

Elmúlt a karácsony és a következő nap dél körül 
nyikorogva nyílt a kiskapu ajtaja – a gyerekek kíván-
csian lestek ki az ablakon. A kapun Anyuka lépett be, 
kezében egy nagy szatyor, mögötte Apuka, kezében egy 
plédbe bugyolált csomaggal. Nagy sikongatással rohan-
tak elébük a gyerekek! Végre itthon vannak!!! A szobá-
ba érve Apuka a csomagot a vetett ágyra fektette, kivett 
belőle egy pólyába bugyolált pici babát és az előkészített 
bölcsőbe fektette. Tisztára olyan volt, mint a kis Jézus-
ka a templomban. És amikor a nagylány az Édesanyjára 
nézett, ugyanazt a boldogságot látta a szemében, mint a 
kis Jézuska édesanyjáéban, Máriáéban, amint végighor-
dozta tekintetét a pici babáján, majd egymás után a töb-
bi gyermekén. Nem volt náluk boldogabb család azon a 
karácsonyon.

A karácsonyi történet című 
írással Héder Albertről sze-
retne megemlékezni családja. 

A történetet Héder Albert 
nővére Kállay György Pálné 
(Etus) írta. 

Kellemes olvasást!

A Nagy Lajos utca október végén Fotó: Grósz Gábor
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A MÁTYÁS KIRÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

"Járj csak boldogan és reám
emlékezz: tudod, úgy szeretett szívem.

S hogyha elfeleded talán,
emlékedbe idézem én: 

kedves volt s gyönyörű közös életünk." Szapphó

KEDVES VISEGRÁDIAK! 

Elérkezett a búcsúzás ideje. A könyvtárban eltöltött hat évem alatt nagyon megszerettem a települést és a lakosságot is. 
Szakmámnak megfelelően igyekeztem, hogy a könyvtárlátogatók igényeit kielégítsem.

Tájékoztatom Önöket, tájékoztatlak titeket, hogy 2020. november 1-től nem vagyok a Mátyás Király Művelődési Ház és 
Városi Könyvtár alkalmazottja. Azonban a jövőben is örömmel gondolok vissza erre a hat évre.

Köszönöm a sok törődést, szeretetet, amit kaptam. 

Ezekben a nehéz időkben szívből kívánok mindenkinek jó egészséget!

 Szeretettel:
Kotz Eszter

BÚCSÚZÁS

KEDVES OLVASÓINK ÉS LÁTOGATÓINK!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a 
Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár a 
484/2020. (XI. 10.) Kormány rendelet értelmében 2020. 
november 11-től határozatlan ideig zárva tart!

Ez a bezárás természetesen a mozi működését is teljes 
körűen érinti.

A korábban meghirdetett rendezvényeink, állandó pro-
gramjaink ezért elmaradnak, illetve elhalasztjuk őket az 
újranyitás követő időszakra. 

Olvasóink kikölcsönzött könyveinek visszahozatali 
határidejét automatikusan meghosszabbítjuk!

A könyvtár esetében a tavaszi időszakhoz hasonlóan 
telefonos, vagy írásbeli rendelés esetén házhoz visszük a 
könyveket.

Nyitva tartásunk változásáról, illetve a programok 
újraindulásáról a megszokott hirdetési felületeken idő-
ben tájékoztatjuk Önöket!

Sürgős esetben, illetve bővebb tájékoztatásért az alábbi 
elérhetőségek állnak rendelkezésre: 

06-30/210-8580; mikesytamas@gmail.com

Mikesy Tamás
igazgató

TÁJÉKOZTATÓ

VISEGRÁDI FALINAPTÁR 2021!

A Mátyás Király Művelődési Ház a hagyományoknak megfelelően idén is megjelentette a 
visegrádi falinaptárát, melynek képeit ezúttal dr. Mundi Szilvia fotográfus képeiből válogattuk 

össze.
Az értékesítést a korábbi évek gyakorlatának megfele-lően oldjuk meg.

A naptár ára idén is 1.800.- Ft.
Kívánjuk, hogy boldogságban, egészségben nézegessék hónapról hónapra.

Mikesy Tamás
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PULZUSSZÁM

A 60-as, 70-es évek Bányakatlanjából kinőve, a 80-as 
évek elején, a Parkerdőgazdaság kirándulóközpont 

fejlesztésében volt először sífelvonó, a mai bobpálya he-
lyén, majd 1986-ban került át a sípálya, Nagy Villám-
hegy É-i oldalára, ahol csúcsra jutó tányéros felvonó 
megépítése mellett, új pályákat is nyitottak. A rendszer-
váltás után, az egyre szűkülő állami források, valamint a 
nagy havas telek ritkulásával, a Parkerdő, pályázat kereté-
ben hirdette meg az üzemeltetést, melyet, 1995/96 telén, 
frissen végzett síoktatóként megnyertem.

Az első tíz év, nem kevés küzdelem árán telt el, az alsó, 
lankásabb szakaszon ekkor épült az 1/A pálya teljes 
világítással, új felvonóval, de a természetes havas telek, 
ebben a magasságban, már akkor egyre jobban elmara-
doztak, így a korábban már megtervezett hóágyús beru-
házás, immár elengedhetetlenné vált.

A mátraszentistváni Sípark eszmei támogatásával, 
2005/2006 telén vágtunk bele erdőmérnök kollégámmal, 
a hóágyús fejlesztésbe, mely legalább akkora erőpróba 
volt, mint az első tíz év. A hóágyúzással immár 24 órássá 
vált a szolgálat, de a sok nehézség ellenére sikerült sta-
bilizálni a hóviszonyokat, pályakarbantartó gépet is 
vásároltunk, és folyamatos kisebb fejlesztésekkel egyre 
több felvonó szolgálta ki a szép számú érdeklődőt. A 
stabilabb hóviszonyokra már lehetett építeni, síiskola in-
dult kölcsönzővel, büfé is létesült az ideiglenes konténer 
épületben, kezdett összeállni az üzemelés, csak a hide-
gebb időjárás fogyott egyre jobban évről-évre.

2009-től nyitottunk a négy-évszakos üzemelés felé, 
műanyag borítású tanpályát is kialakítottunk, melyen 
az iskolarendszerű oktatást már szeptember végén el 
tudtuk kezdeni. A télinél jelentősen kedvezőbb árú síok-

tatás, felpezsdítette a síéletet Visegrádon, és a környező 
településeken is. Egyre többen tanulnak meg, a fogékony 
„alsó tagozatos” korosztályból síelni, de manapaság sok 
óvodás is jár hozzánk délután és hétvégenként. Nagy 
örömünkre, a gyerekek hatására, a felnőtt soktatásunk is 
fejlődik, mert egyre többen jönnek rá, hogy a mozgásra 
nekik is szükségük van. Ehhez a nagyszerű programhoz, 
egy lelkes síző, helyi lakos anyagi támogatását is meg-
nyertük, majd a visegrádi önkormányzat is beszállt a 
szponzorok közé, így már 3 éve, jelképes összegű szezon-
jegye van a visegrádi polgároknak.

Ebben a tanévben, a képviselő-testület felhatalmazása 
alapján, Eöry Dénes polgármester úrnak köszönhetően 
- a tornacsarnok felújítása miatt - a testnevelés órák egy 
részén is síelést tanulnak a visegrádi iskolások.

Ahhoz, hogy a visegrádi, mini gleccser jövője is biz-
tosított legyen, elengedhetetlen a hóágyúzás és az infra-
struktúra folyamatos fejlesztése, melyhez már kormá-
nyunk is hathatós segítséget ígért. A hatóságokkal már 
elvi egyességre jutottunk, fi nisben van engedélyezésük, 
reméljük hamarosan a régen megtervezett víztározónk 
építkezése is megkezdődhet, és ezzel ismét új korszak 
indul a visegrádi síéletben. Reméljük a járványhelyzet 
nem korlátozza majd téli működésünket, és a hóágyúk is 
kapnak segítséget az égből, mert igazi, fehér karácsonyt is 
magába foglaló tél, már régen volt.

Várunk mindenkit szeretettel!
Gutbrod Rezső síoktató, üzemeltető

További információ www.visegradsipalya.hu

RENESZÁNSZÁT ÉLI VISEGRÁDON A SÍELÉS!

Mogyoróhegy - Sípálya Fotó: Schandl Lóránt
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VISEGRÁDI ÍZEK

Kalotai Árpád és családja településünk tősgyökeres lakói. Árpi az erdészet Lepencei Fűrészüzemében volt kezdetben 
a fűrészüzem, majd később a továbbfeldolgozó üzemrész vezetője, majd idegenforgalmi irodát vezetett feleségével. 

Visegrád képviselőtestületének tagja és alpolgármestere volt 16 éven keresztül. Nagyszülei, Juhász Jenő és Juhászné Ráth 
Olga festőművészek 1940-től éltek Visegrádon, a 2008. évi Visegrádi naptár az ő képeiket mutatta be. A receptet Olga 
nagymamától tanulta.

KARÁCSONYI ZONGORABILLENTYŰ - KALOTAI ÁRPÁD RECEPTJE

Nagymamámtól tanultam a receptet. Ő gyakran 
meglepett engem, szegény kollégistát egy csomaggal, 
melyből sosem maradhatott ki a szép fehér bevonat miatt 
általunk zongorabillentyűnek nevezett diószelet. Gon-
dosan beosztottam, így akár hetekig élvezhettem az oly 
kedves otthoni falatokat. 

Nem vagyok nagy sütő-főző, de azt, amit nagyon sze-
retek, vagy amit nagyon kell, azt elkészítem, szigorúan 
a receptekben leírtak szerint. Nem szeretem azokat a re-
cepteket, amelyekben ízlés szerint, vagy egy maréknyi és 
ehhez hasonló, viszonylag tág fogalmak vannak. Az ilyen 
csak profi knak való.

Így került be családom karácsonyi étrendjébe a fent em-
lített csemege, aminek elkészítése valamilyen oknál fog-
va, a bejglivel együtt mindig rám hárul. Bár családunk 
hölgy tagjai közül többen elkérték a receptet, de végül 
nem voltak megelégedve az eredménnyel. Ki tudja miért, 
talán nem kotta szerint haladtak, vagy csak arra gon-
doltak, hogy miért kínlódjanak vele, ha én úgyis megc-
sinálom. 

    Mivel, mint említettem, nagyon szeretjük, és ha meg 
nem esszük, sokáig eláll. Ezért én mindig 1 kg dióból 
készítem!

Hozzávalók:
• 1 kg őrölt dió
• 1 kg porcukor
• 2 egész tojás
• 3 tojás sárgája (a fehérje a mázhoz felhasználható)

• 1 reszelt citromhéj
• kevés rum (1 evőkanál)
Máz: a maradék 3 tojásfehérje, 22 dkg porcukor kevés 

citromlé (1/2 citrom leve)
- Sűrű tejföl állagúra kikeverni (nem felverni!) Én mégis 

a habverővel szoktam csinálni, de csak a leglassúbb for-
dulaton és közben keverem is, mintha a gép lenne a 
fakanál. Ez a trükk eddig bevált.

Összeállítás:
A diót a cukorral összekeverem, majd hozzáteszem 

a többi kelléket és összegyúrom. Az a jó, ha gyurma 
keménységű. Műanyag lapon 1 cm vastagra nyújtom. 
Igyekszem téglalapot formázni, ami természetesen nem 
sikerül maradéktalanul, ezért faragom a felesleget és 
ragasztom a hiányzó részekhez, míg a téglalap ki nem 
alakul. Ez a kínlódás csak a végső darabolás és a szép egy-
forma szeletek eléréséhez fontos.

Tortakéssel rákenem a kikevert mázat úgy, hogy szép 
egyenletes vastagságban fedje a kinyújtott dióalapot.

Vizes késsel egyforma darabokat alakítok ki és (cca. 
1,5x7 cm-es) és a lapos tortakéssel óvatosan a kissé kiv-
ajazott tepsibe teszem úgy, hogy ne érjenek egymáshoz. 

Nem sütjük, csak szárítjuk! Én a bejgli sütés után a me-
leg sütőbe teszem, a hőfokot lekapcsolom, legfeljebb a 
ventilátort hagyom működni. Ha nincs meleg sütő, ak-
kor max 50 Co-on légkeverővel ½ óráig szárítom, majd 
a sütőt kikapcsolva másnap reggelig a sütőben hagyom. 
Ha a máz megszáradt, óvatosan ki lehet szedni és akár 
egymásra is lehet rakni (dobozolni) a tálalásig.

Zongorabillentyű (alias diószelet)

Kalotai Árpád
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HIRDETÉSEK

LUXUS MADÁRÉLET A DUNABOGDÁNYI KUTYA-HEGYEN

A Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete ismét jeleske-
dett a természetvédelem területén.

A település legaktívabb és talán legsikeresebb civil szer-
vezete újfent bizonyította, hogy hangzatos ígéretek he-
lyett csak tényleges munkával és elkötelezettséggel lehet 
eredményt elérni.

A korábbi cikkeinkben már beharangozott, a MOL Nyrt. 
jelentős anyagi segítségével elkészített madárodúkat 2020 
októberében helyezte ki egyesületünk.

Az önkéntesek 50 darab, különféle színekben pompázó, 
más-más fajú madarak számára alkalmas odút telepítet-
tek a falu különböző pontjaira.

Így jutott 5 darab a Heim Sütöde melletti parkolónál 
lévő fákra, a Fácános út és a Platzl fáira, de jóval több 
került a madarak által sűrűbben látogatott erdős része-
kre.

A kihelyezés előtt egyeztetést folytattunk a Pilis Park-
erdő Zrt. szakembereivel, hogy megtaláljuk a legideális-
abb helyszíneket. Ezen felül segítséget kaptunk tőlük az-
zal kapcsolatban is, hogy az odúkat milyen magasságba, 
röpnyílásukkal merre tájolva tegyük ki.

 Mivel az összeszerelésben a Dunabogdányi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói is kivették 
részüket, természetesen az iskola területén is több odút 
találunk mostantól.

A három, kamerával felszerelt odúk olyan védett ingat-
lanokra kerültek, ahol kizárt a rongálódásuk. Az ezekben 
zajló eseményeket heteken belül láthatóvá tesszük honla-
punkon (dunabogdanyihe.hu), remélve, hogy sokan fog-
ják fi gyelemmel kísérni az ódúlakók életét.

A mintegy 120 önkéntes munkaórával létrehozott pro-
jekt alapvetően a Mol Nyrt. támogatásával vált meg-
valósíthatóvá, amelyért a Dunabogdanyi Hegylakók 
Egyesülete ezúton is köszönetét fejezi ki.

A Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete Elnöksége

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és 
Iparkamara (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 40.) térítés-
mentes tanácsadó szolgáltatást nyújt a kkv-szektor vállalkozá-
sainak. A tanácsadás a koronavírus-járvány miatt a (+36-70) 
967-9669 telefonszámon és a tanacsadas@pmkik.hu e-mail 
címen történik. A személyes tanácskérés szünetel.

A térítésmentes tanácsadási szolgáltatást a Kamara tagjai és 
a kamarai nyilvántartásban szereplő, Pest megyei székhelyű, 
regisztrált gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók vehe-
tik igénybe ügyintézés és okiratszerkesztés nélkül.

A kamarai tanácsadás jogi-gazdasági-pénzügyi, munkajogi, 
hitelhez jutási valamint tagdíj és hozzájárulás megfi zetésére, 
továbbá a szakmunkástanulók foglalkoztatására terjed ki. 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi 
CXV. törvény alapján a Kamara tájékoztatást nyújt az egyéni vál-
lalkozói tevékenység folytatásához szükséges információkról, 
az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, 
valamint a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött 
gazdasági tevékenységekről is. A megkereséseket az egyenival-
lalkozo@pmkik.hu e-mail címre kérjük megküldeni a kérdező 
nevének és telefonszámának megadásával. 

A tanácskérés során a kérdező vállalkozó röviden, célirányo-
san ismerteti a tanácsadóval a cége helyzetét és előadja, hogy 
mely kérdésre, probléma kezelésére, megoldására keresi a 
választ. A felek megbeszélik, hogy az érintett vállalkozásnak 
milyen törvényes lehetőségek állnak rendelkezésére, melyek 
az előnyök és hátrányok a vállalkozás számára, valamint ezek-
hez miként igazodnak a tények és a vállalkozó elképzelése. 
A tanácsadás folyamatában a tanácskérő és a tanácsadó közösen 
keresik a megoldást a tanácskérő által előadott problémára, 
de a lehetőségek kiválasztásában a vállalkozó hozza meg a 
számára legjobbnak látszó döntést.

További információs lehetőségek;

Jogszabályok és tájékoztatások a Pest Megyei Iparkama-
ra honlapján az „Aktuális” menüpontban megtekinthetők. 
(www.pmkik.hu )

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

európai uniós kkv. tréner

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁS VÁLLALKOZÓKNAK A PEST MEGYEI IPARKAMARÁBAN 
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tölgy, bükk, gyertyán, akác 

+36-30-890-87-59 
tuzifa2023@gmail.com 

 

 

                          Cserépkályha építése,
                          átrakása, 

                         
                         és téglakályha-építés

                        Honti László
                         Telefon: 06 (20) 356-6634  

 

Fotó: Kangas KingaFüvészkerti csendélet
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HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS!
Mosogatógép, mosó-

kozmetikai és szépészeti berendezések,
motorosan állítható ágyak,

szaunák, jacuzzik, medence gépészet,
és egyéb elektromos gépek és berendezések 

szervízelése, javítása.
Kert-, és garázskapu automatizációk

telepítése, javítása,

kiépítése, szervízelése.

-, és gyengeáramú villanyszerelés, 
érintésvédelem kialakítása.

Hartégen Károly
Visegrád

Tel.: 06-30/941-1194
 

 
 

Visegrádi Ingatlan
. 43.) társasház (sorház)

1/1. sz. tulajdona eladó.
67 m2, 2 szobás, komfortos, 22 m2 terasz,

garázs, faház.

-1/3312-882
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JÁTÉK

MERRE JÁRUNK VISEGRÁDON?

Ezek a képek mind Visegrádon készültek. De pontosan hol? Érdemes megkeresni őket egy szép séta keretében!


