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Gyermekkoromnak szép emléke,
Köszöntelek, húsvét vasárnap!
Száll a szívemre égi béke
Ünnepén a Feltámadásnak.

Benedek Elek
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Kedves Visegrádiak!

Elérkezett a kereszténység legnagyobb ünnepe, 
a húsvét. A hamvazószerdát követő, testi és lelki 
megtisztulás időszaka lezárult, a csendes elmélkedés, 
a böjt és a bűnbánat ideje véget ért. Az idei évben 
talán a megszokottnál is jobban vártuk Krisztus 
feltámadásának szent ünnepét, hiszen ezekben a nehéz 
időkben, a koronavírus-járvány okozta bizonytalanság és 
félelem idején, a hit a legfontosabb, ami reményt adhat 
számunkra. Jézus példája is megmutatta, hogy nincs 
az a világi hatalom, mely el tudná pusztítani az Isten 
kegyelmébe és az emberi jóságba vetett hitet és azt a 
szeretetet, amit tőle kapunk. Az ő segítségével a jelenlegi 

nehézségeket is sikerül majd leküzdeni. Ahogyan 
Ferenc pápa fogalmazott: „Minden rendben lesz!”  
Jézus a szívünkbe helyezi annak bizonyosságát, hogy 
Isten mindent jóra tud fordítani, hiszen kereszthalála 
után eltemették, de harmadnapra feltámasztotta őt, 
megváltva ezzel az emberiséget. A hit, remény és szeretet 
hármas jelszava kísérjen bennünket utunkon és nem 
csak az ünnepekkor, hanem minden időben!

Visegrád Város Önkormányzata nevében ezekkel a 
gondolatokkal kívánok városunk minden lakójának 
Áldott Húsvéti Ünnepeket!

Eöry Dénes 
polgármester

HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ

Jézus feltámadása (Forrás: magyarkurir.hu)

Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen.

Tisztálkodjál belülről és kívülről.

Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. 

Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. 

Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, 

milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! 

Az ünnep a különbözés.

Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.

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

1. Lezárult a településszerkezeti terv hibajavító 
módosításával kapcsolatos véleményezési szakasz; a 
partnerségi egyeztetés során észrevétel nem érkezett be.

2.       Döntés született a 2021. évre benyújtott utcai kerítés- 
és homlokzatfelújítási pályázatokkal kapcsolatban. 
E szerint kilenc lakos pályázata volt maximálisan 
értékelhető és támogatható, a támogatási (bruttó) 
összegeket tervezésre és kivitelezésre lehet fordítani. Az 
erről szóló táblázat a városi honlapon érhető el a február 
4-ei határozat mellékleteként.

3. Önkormányzatunk kiemelt feladatai között tartja 
számon, hogy felszámolja azokat a hosszú évek óta fennálló 
problémákat, amelyek a helyi közlekedés és parkolás 
vonatkozásában mindennapi életünkben jelen vannak. A 
legfőbb cél, hogy a visegrádiaknak és az idelátogatóknak 
egyaránt megfelelő megoldások szülessenek. Ennek egyik 
első lépése, hogy a városvezetés árajánlatokat kért be 
Visegrád átfogó közlekedési koncepciójának tervezésére. 
Ezek közül a Renta Plusz Mérnöki Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. adta a legkedvezőbbet, így ezzel a 
céggel kötötte meg a polgármester a tervezési szerződést.

4.     Ugyancsak fontos feladatként tekint az önkormányzat 
a rossz állapotban lévő járdák felújítására. Ezek közül 
azonban néhány nem tartozik a város tulajdonába.  

A tulajdonba vételhez szükséges geodéziai felmérést a 
Rév, Nagy Lajos és Mátyás király utcák vonatkozásában 
az önkormányzat megrendelte.

5.      Statikai keretszerződés megkötéséről született döntés 
a Stabil Mérnökiroda Kft-vel az önkormányzat részére 
végzendő tartószerkezeti és beruházási tevékenységek 
elvégzésére. 

6. A MOL benzinkút és a rév kikötő közötti 
partszakaszon okleveles táj- és kertépítész bevonásával, 
környezetrendezési feladatok előkészítése zajlik annak 
érdekében, hogy a terület esztétikai és funkcionális 
szempontból is megfeleljen azoknak az igényeknek, 
amelyeket városunk lakói és az idelátogatók is – jogosan 
– támasztanak Visegráddal szemben. A kertépítészeti 
kiviteli tervet Buella Mónika egyéni vállalkozó fogja 
elkészíteni az önkormányzat megbízásából.

7.  A Magyar László Tornacsarnok felújításának ideje 
alatt az Áprily Lajos Általános Iskola az önkormányzattól 
kapott segítséget azzal kapcsolatban, hogy a diákok 
testmozgása ebben az átmeneti időszakban is biztosítva 
legyen. A tanulók síoktatáson vehettek részt a Nagyvillám 
Sípályán, illetve számukra a tornaterem funkció, a 
Palotaház épületében érhető el.

8.  A képviselők több körben is egyeztettek a 2021. évi 
költségvetés összeállításáról, ami a koronavírus-járvány 
okozta bizonytalanság miatt nem volt egyszerű feladat. 
Ezúton köszönjük Láng Anikó, a polgármesteri hivatal 
pénzügyi vezetőjének munkáját, valamint mindazoknak, 
akik valamilyen módon részt vettek az előkészítésben. 
Az elfogadott költségvetés a https://www.visegrad.
hu/onkormanyzat/donteshozatal/rendeletek oldalon 
található, a GAZDÁLKODÁS fülre kattintva.

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

VÁROSHÁZI MOZAIK

AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN HOZOTT POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK
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Annak ellenére, hogy a Duna-parti területek nem 
tartoznak Visegrád Város Önkormányzat tulajdonába, 
a városvezetés ezek rendbetételét, karbantartását 
kiemelten fontosnak tartja. Mindezek érdekében ez év 
elején Eöry Dénes polgármester egyeztetéseket folytatott 
a Közép- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal, mely 
szervezet a Rév kikötő és a Mária kápolna közötti terület 
kezelője. A tárgyalások eredményeképpen hozzájárulást 

kaptunk ahhoz, hogy a Duna partjának ezen szakaszát 
megtisztítsuk az invazív növényektől és az eldobált 
hulladéktól. Cseke László a Szent György Lovagrend 
kancellárja felajánlotta segítségét a feladat elvégzéséhez, 
csapatának ezúton is köszönjük a munkát, ami a Duna-
Ipoly Nemzeti Park képviselőjének felügyelete mellett 
zajlott.

MEGKEZDŐDÖTT A DUNA-PARTI TERÜLETEK RENDBETÉTELE

Március elején kezdődött az önkormányzat által indított 
virágosítási program, melynek keretében árvácska 
palántákat ültettünk el szerte a városban. Az ültetési 
akció célja – csakúgy, mint az elmúlt évben – utcáink, 
tereink díszítése, szebbé tétele. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy a városi kertész csapat munkáját magánszemélyek 

segítették. Ezúton is köszönjük mindenkinek, 
aki bármilyen módon részt vett a tavaszi virágok 
kiültetésében! A virágosítási program előreláthatólag 
májusban folytatódik, akkor az egynyári növények 
kihelyezésére kerül sor.

TAVASZI VIRÁGOSÍTÁS A VÁROSBAN
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Fotók: Szilvácska
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Örömteli hír, hogy újabb fejlesztés megvalósulásáról 
számolhatunk be önöknek a Visegrádi Hírek hasábjain. 
Óriási népszerűségnek örvend, ugyanakkor az évtizedek 
során napjainkra méltatlanul leromlott állapotba került 
az a Panoráma út mellett található kilátó, mely Visegrád  
Város Önkormányzata, a Pilisi Parkerdő Zrt. és a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. együttműködésének 
köszönhetően végre megújulhatott.  A szükséges engedély 
beszerzését követően, a Városgazdálkodási Csoport 

munkatársai térkő burkolatot készítettek a területen, 
és új szemetes edényeket helyeztek ki. A pihenőpadok 
cseréje a Pilisi Parkerdő Zrt. támogatásával valósult 
meg. Ahogyan az alábbi fotón is láthatják, végre igazán 
esztétikus környezetben szemlélhetik a Visegrádra 
látogatók a csodálatos tájat és városunkat. 

A terület tisztántartása ugyancsak együttműködés 
keretében fog történni, a Városgazdálkodási Csoport 
dolgozói, a helyi idegenforgalmi szereplőkkel és a 
parkerdő munkatársaival felváltva végzik majd el az ezzel 
kapcsolatos feladatokat.

MEGÚJULT A PANORÁMA ÚT MELLETT TALÁLHATÓ 
NÉPSZERŰ KILÁTÓ

A kilátó rossz állapotban lévő padjai

A megújult kilátó Fotó: Grósz Gábor

Az elmúlt időszakban sajnos több alkalommal is 
előfordult, hogy városunk bizonyos pontjain vagy 
külterületén illegálisan kihelyezett, kommunális 
hulladékkal teli zsákokra bukkantunk. Szerencsére a 
legtöbb esetben nyomot hagyott maga után az elkövető, 

így dr. Szabó Ferenc jegyző hivatalból meg tudta 
indítani az eljárást az illegális szemetelőkkel szemben.  
Az illetők – ahogyan a korábbiak – a mostani esetekben 
is beismerték tettüket, részükről a bírságok befizetése 
megtörtént.

ISMÉT ILLEGÁLIS SZEMETELŐK BUKTAK LE

Tájékoztatjuk a Tisztelt Visegrádiakat, hogy a 
2021. évre szóló „kukamatricákat” a Visegrádi 
Polgármesteri Hivatalban jelenleg érvényben lévő 
személyes ügyfélfogadás szüneteltetése miatt, 
egyelőre nem áll módunkban a lakosság részére 

kiosztani. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató továbbra 
is kiürít minden, előző évi matricával ellátott 
hulladékgyűjtő edényt. Amint lehetőség lesz az idei 
évre szóló matricák átvételére, értesíteni fogjuk Önöket.  
Megértésüket köszönjük!

KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK
– 2021. ÉVI MATRICA
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LOMTALANÍTÁS 2021

Tisztelt Visegrádiak!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a szokásos tavaszi lomtalanítást

2021. április 21-24. között tartjuk.

Ahogyan az elmúlt években, idén is

HÁZHOZ MEGYÜNK, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY 
NE HELYEZZÉK KI LOMJAIKAT 

INGATLANAIK ELÉ!

Időpont egyeztetés

2021. április 14-16. között, kizárólag munkaidőben, 7:00 – 15:00 óráig

Az ezután érkezett jelzéseket nem áll módunkban fogadni!

Telefonszám: 06 20 456 1841, Ifj. Schüszterl Károly

A díjmentes lomtalanítás keretén belül ingatlanonként legfeljebb 2 m3 lomot szállítunk el (kizárólag a lakosság 
részéről), veszélyes anyagot, sittet, autógumit, 

illetve elektronikai hulladékot pedig egyáltalán nem.

A veszélyes anyag gyűjtését várhatóan ősszel végezzük, erről ugyancsak a Visegrádi Hírek hasábjain és a városi 
honlapon adunk majd tájékoztatást.

Az elmúlt évtizedekben megfogalmazott 
szándékot és előkészítő munkát követően, Visegrád 
Város Önkormányzata a kerítések áthelyezésével 
megkezdte a 11-es főút mentén egy újabb városi 
park kialakítását a Mozi köz és a Palotaház közötti 

területen. A Városgazdálkodási Csoport munkatársai is 
közreműködnek ebben, köszönjük a munkájukat, illetve 
szintén köszönettel tartozunk az Atlantis Club Visegrád 
Kft-nek, hogy ingyenesen biztosította a mixerautók 
Nagymarosról történő átjutását a kompon.

VÁROSI PARK LÉTESÍTÉSE

Készül a kerítés
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IDÉN 40 ÉVES A VISEGRÁDI ÉPÍTÉSZTÁBOR

Ez alkalomból egy rendhagyónak mondható „építéssel” 
szeretnénk megköszönni Visegrád Városnak, hogy négy 
évtizeden át keretet és teret biztosított a Makovecz Imre 
által 40 éve alapított tábornak. 

A tábor idei programjában jelképesen ezt a teret most 
visszaadná a lakosoknak egy különleges liget, úgynevezett 
Tündérkert képében. A Tündérkertek a régi magyar 
gyümölcsfajták valaha volt legnagyobb gyűjteményéből 
létrehozott kertek, melyeknek célja, „hogy valósággá 
váljon Bereczki Máté egykori álma, hogy Isten legszebb 
gyümölcsöskertjévé változtassuk Magyarországot” – írja 
honlapján Kovács Gyula göcseji erdész, aki különleges 
génbankjában a Kárpát-medence gyümölcsészeti 
hagyományát gondozza, benne több mint 3500 őshonos 
gyümölcsfajtával.

Visegrád, a királyi gyümölcsösök emlékével kiváló 
helyszín ennek a hagyománynak az őrzésére, folytatására. 
A 11. út mentén jelenleg is zajló kerítésáthelyezések 
következtében a közterületekre kikerülő gyümölcsfák 
élő mementóként hívják gyűlésre testvéreiket, 
múltunk, kultúránk őreit, hiszen volt idő, amikor 
minden gyümölcsfa kultúrahordozó köztulajdon volt,  
a gyümölcse viszont azé, aki gondozza. 

A Palotaháztól a Mozi közig húzódó terület hasznosítási 
lehetőségeit vizsgálva, Polgármester úr is jónak látta, ha 
ez a terület az év nagy részében városi parkként betöltött 
szerepén felül nem csupán a parkolási problémákat 
orvosolja a rendezvények és a zsúfolt hétvégék idején, 
hanem, a gyerekek oktatásában való részvételt, kultúránk 
felélesztését is szolgálja.

Így az augusztusra tervezett építőtábor keretében 
elültetünk 40 gyümölcsfát, melynek 40 visegrádi 
gyermek lesz a kertésze, gazdája, a tábor résztvevői pedig 
a pihenést, együttlétet lehetővé tevő tájépítészeti elemeket 
tervezik és építik meg: a kert kapuját, padokat és egy 
fedett-nyitott teret, ahol akár a tananyaghoz kapcsolódó 
iskolai órákat, óvodai foglalkozásokat is lehet tartani. Az 
idei Építésztábor szervezésekor elhívtuk Szarvas József 
Kossuth-díjas színművészt, aki tizenkettedik éve hirdeti 
a Tündérkert-gondolatot.

Reméljük, hogy ezt a Tündérkertet a jövőben 
további kertek is követik, ezzel megerősítve kulturális 
gyökereinket és az őshonos gyümölcsgyűjteményt!

Füzes András 
főépítész 

ELŐZETES IGÉNYFELMÉRÉS
VISEGRÁDI LAKÁSOK LÉTESÍTÉSÉHEZ

Visegrád városvezetése úgy határozott, hogy a Visegrád, Fő u. 145. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant – 
megfelelő számú igénylő esetén – lakások létesítésére kívánja hasznosítani, elsősorban fiatal visegrádi polgárok részére. 
A társasház formában kialakított lakások szakértő által becsült jelenlegi bekerülési költsége alapfelszereltséggel, mintegy 
500-650 ezer forint/m2. Terveink szerint két hatlakásos társasház építésére lenne lehetőség. A lakásokat 50-80 m2 közötti 
alapterülettel alakítanánk ki, az igények függvényében.

A konstrukció keretében az Önkormányzat biztosítja az építési telket, amelynek árából kedvezményben részesíti azokat, 
akik a jövőben is Visegrádon szeretnének élni családjukkal.

Fotó: Gábor Gyula
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A társasházi lakások építési költségeit, valamint az építési telek árának arányos részét mindenkinek magának kell fizetnie. 
Ebben a konstrukcióban a jelenleg elérhető és igénybe vehető, állami forrású lakásépítési támogatások jelenthetnek 
könnyebbséget az új otthon alapításában. 

Előzetes felmérésünk azt a célt szolgálja, hogy az Önkormányzat képet kapjon a felmerülő igényekről az ingatlan 
hasznosítására vonatkozóan. Amennyiben megfelelő számban jelentkeznek visegrádiak a lakásokra, úgy az ingatlant, 
mint társasház építési telket fogjuk hasznosítani. Nem megfelelő számú jelentkező esetében más lehetőséget keresünk a 
terület közcélú hasznosítására.

Igényeiket elektronikus formában jelezhetik dr. Szabó Ferenc jegyzőnél, a jegyzo@visegrad.hu e-mail címen. Beküldési 
határidő: 2021. április 30. A beküldött igények nem jelentenek kötelezettséget, csupán felmérési céllal kezeljük azokat. A 
felmérés eredményéről a Visegrádi Hírek júniusi számában tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot.

Visegrád Város Önkormányzata

HOP ON – HOP OFF BUSZKÖZLEKEDÉS

1964-ben a Panoráma út megnyitásával új időszámítás 
kezdődött Visegrád turizmusában. Jelentősen nőtt 
városunk vonzereje, valamint a Fellegvár és a Nagyvillám 
látogatottsága. A helyiek közül még sokan emlékeznek 
arra, hogy a Panoráma út átadását követően, az ekkor 
világhírű Ikarus gyár egy speciális nyitott panorámabuszt 
készített Visegrád számára mely hosszú éveken 
keresztül óriási sikerrel teljesített szolgálatot, rengeteg 
idelátogatónak okozva maradandó élményt. A ma már 
több mint 50 éves busz most is létezik, és egy jelentős 
felújításnak köszönhetően továbbra is működőképes 
állapotban van. A 90-es években történt átrendeződést 
követően sok minden eltűnt Visegrádról, de ugyanakkor 
fantasztikus új dolgok is létrejöttek. Ebben az időben szinte 
állandó problémát jelentett – főleg a leglátogatottabb 
hétvégéken – a Fellegvárba, bobpályára  való feljutás, 
és ezt az igényt elégítette ki a visegrádi City Bus, mely a 
mai napig rugalmasan szolgálja az idelátogatókat, hiszen 
gyakorlatilag bármikor hívható. 2021 tavaszától egy új 
szolgáltatás gazdagítja Visegrád turisztikai kínálatát. Az 
idei évtől a 2020-ban a Mahart Passnave által indított 
dunakanyari sétahajó körjárathoz kapcsolódóan, hop 
on – hop off rendszerben, nyitott panorámabuszos 
körjárat indítására nyílik lehetőség Visegrádon. A 
tervezett megállók elsősorban a volánbusz megállókban 
lesznek és a javasolt útirány a következőképpen alakul: 
Visegrád nagymarosi rév buszmegálló, Palotaház nagy 

parkoló, hajóállomás buszmegálló, majd a hátsó úton 
Sibrik domb – Salamon torony parkoló, Mogyoróhegy 
buszmegálló, Nagyvillám buszmegálló, Fellegvár 
buszmegálló, Panoráma kilátó, Patak Park Hotel 
megálló, Visegrád, nagymarosi rév buszmegálló. A 
buszok a dunakanyari hajók megérkezésekor, először 
a hajóállomásnál veszik fel az utasokat, majd a rév és a 
Palotaház után a Sibrik-dombi megálló következik. A 
nyitott buszokon négynyelvű audio guide szolgáltatást 
biztosítanak, és bárhol, bármelyik megállóban fel, 
illetve le lehet szállni az adott napon, amelyikre az utas 
jegye szól. 2020-ban a Mahart kezdeményezésére, két 
és fél hónap alatt mintegy 120.000 ember hajózhatott a 
Dunakanyarban, visegrádi indulással és érkezéssel. Ez 
jelentős gépkocsiforgalmat eredményezett a település 
belső részein is, hiszen a vendégek többsége a Fellegvárba 
is ellátogatott. Az új szolgáltatástól azt várjuk, hogy a 
gépkocsik túlnyomó részét a Duna parti parkolókban 
lehet tartani, hiszen a buszokon idegenvezetés is lesz, 
illetve az egyes megállóhelyeken szabadon választható 
programokat is találnak az idelátogatók. Reményeink 
szerint, így számottevően csökken a belvárosi 
lakóterületek környezet- és zajszennyezése. A közlekedési 
fennakadások mérséklése és elkerülése érdekében a hátsó 
úton könnyen elérhető, és nyáron szabad kapacitást 
nyújtó mogyoróhegyi parkolók bevonásának lehetőségét 
is biztosítja a buszos körjárat.

Fotó: Schandl Lóránt

A rovatot összeállította: Grósz Gábor 
kommunikációs referens, 

Visegrád Város Önkormányzata

Utcarészlet
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2021 február 21-én egy komoly tűzkár történt 
Visegrádon, ugyanis szombatról vasárnapra virradóra 
leégett a Rendezvénytér kiszolgáló épülete. Ennek 
kapcsán beszélgettünk Meggyesi Balázzsal, a Visegrádi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőjével, alapítójával.

Ő elmesélte a történteket, miszerint a szomszédos 
építkezés éjjeliőre hívta a tűzoltóságot, amikor észlelte, 
hogy lángol az épület. A riasztás beérkezése után pár 
perccel megérkezett a Visegrádi Önkéntes Tűzoltóság 
részéről 6 fő 3 gépjárművel, akik rögtön munkához láttak. 
Egyértelmű volt, hogy a fa épület már nem menthető, de a 
legfontosabb feladat a tűz terjedésének megakadályozása 
volt, így hozzákezdtek a Tornacsarnok hűtésének, 
és a lángoló épület arra felé eső oldalának oltásához. 
Hamarosan megérkeztek a Szentendrei és az Esztergomi 
Hivatásos Tűzoltók és a Leányfalu ÖTE is, így együttes 
erővel hatásosan tudtak fellépni a tűz ellen. A lángokat 
reggelre sikerült megfékezni, ezzel megakadályozva, 
hogy a Makovecz-csarnok, az iskola és a többi környező 
épület veszélybe kerüljön. Így tűzoltóink igen komoly 
anyagi kártól mentették meg városunkat.

A hivatalos vizsgálat kimutatta, hogy a tűz oka 
elektromos zárlat volt.

Ez az eset kapcsán merült fel bennem a kérdés, mit 
is tegyünk, ha tűzre utaló jelet látunk. Balázs tanácsa: 
azonnal értesítsük a katasztrófavédelmet a 112-es 
számon. Tájékoztassuk őket minél részletesebben – 
pontos cím, mit veszélyeztet a tűz, emberélet veszélyben 
van-e. Ők ezek az adatok alapján értesítik a közelben 
elérhető egységeket.

Most is bebizonyosodott, milyen nagy szükség van 
az önkéntes tűzoltókra. Balázs régi terve valósult 

meg 2016 januárjában, amikor 10 fővel megalakult az 
egyesület. Ma 24 fő a létszám, ebből 12 a kiképzett, aktív, 
bevethető tűzoltó. Működik egy ifjúsági tagozat is, így 
remélhető az utánpótlás. Az aktív tagok közül heten az 
általános iskolában, tűzoltó szakkörben ismerkedtek a 
szakmával, ők annak idején a megyei katasztrófavédelmi 
versenyeken is szép eredményeket értek el. És hogy miért 
is van szükség ennyi tűzoltóra itt Visegrádon? Mindegyik 
tűzoltó önkéntesen, ingyenesen, szabadidejét feláldozva 
vesz részt az egyesület munkájában, mindenkinek van 
polgári foglalkozása is, így adott időben, egyszerre nem 
mozgósítható mindenki. Ahhoz, hogy kellő létszámban 
ki tudjanak vonulni egy-egy esethez, több kiképzett 
emberre van szükség. 

Idén egy nagy előrelépés is megtörténik az eszközök 
terén, ugyanis a Magyar Falu Program segítségével 
Leutenbach, Dunabogdány testvérvárosának korábbi 
tűzoltó autóját sikerült megvásárolni, ezzel kiváltva az 
1974-es gyártmányú Magirus gépjárműfecskendőt. Ez 
egy 1990-es Mercedes jármű, ami jóval modernebb, 
megbízhatóbb, mint elődje. A pandémia miatt az új 
jármű átvétele még várat magára, a határok nyitása után 
tudják hazahozni Németországból.

Az egyesület első járműve egy 1978-as Mercedes 308 
autó volt, egy lengyel kismotor fecskendővel ellátva. Ezt 
a járművet még Kalász István plébános és Vörös Ákos 
lelkész szentelte fel 2016 nyarán, és sok oltásban vett részt, 
pl. a Gulyás étterem, vagy a Fő utcai társasház esetén.

A tűzoltóink nem csak tűz alkalmával sietnek 
segítségünkre, gyakran vonulnak közlekedési 
balesetekhez, természeti károkhoz is. Önként vállalt 
feladatuk még rendezvények biztosítása, az árvízvédelmi 

EGY SZOMORÚ ESEMÉNY MARGÓJÁRA

TŰZ VISEGRÁDON

A Rendezvénytér épülete Oltás közben Ennyi maradt
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gát összerakása, gyereknapon bemutatók tartása.  
A tavaly tavaszi kijárási korlátozások idején a város 
idősebb polgárainak segítettek a bevásárlásban, ügyes-
bajos dolgaik intézésében.

A kezdő eszközkészletet magánadakozásból sikerült 
megvásárolni, és a működési költségek előteremtése sem 
volt kis feladat. Visegrád városa is hozzájárul ezekhez 
a költségekhez, és közhasznú egyesületként az adó 1% 

felajánlásokat is fogadják, egyéb adományok mellett. Ez a 
fajta támogatás cégek számára az adóból jóváírható. Nagy 
szükség van minden segítségre, ugyanis a felszerelések 
igen költségesek, (pl. egy tűzoltó egyéni védőfelszerelése 
több, mint 500.000.- Ft) ezek biztosítása, pótlása, javítása 
nagy terhet ró az egyesületre.

Köszönöm minden visegrádi nevében a munkátokat!

Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2025 Visegrád, Fő u. 81. Adószám: 18735075-2-13

Takarék Bank 6470 0038 1697 2258 0000 0000

Az első tűzoltóautó szentelése, 2016A tűzoltó szakkör verseny után

Elsősegély képzés Sportnap, 2019

Kangas Kinga
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Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy az obergünzburgi partner-egyesület alapítója és több ciklusban vezetője 2021.02.05-én 
türelemmel viselt hosszan tartó betegség után elhúnyt.

Halála mélyen megrázott mindenkit aki ismerte barátságos, vidám természetét. 1995-ben alapítója 
volt a Német-Magyar Partneri /Baráti/ Egyesületnek, melyet szinte halála napjáig meleg szívvel és 
nagy elkötelezettséggel vezetett. Összekötő szerepet töltött be Obergünzburg városa, Visegrád városa, a 
Német-Magyar Partnerség Egyesület valamint a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat között. 
Az ő innovatív, aktív munkája meghatározó volt az együttműködésben.

Drága Nicola, hiányodat máris érezzük. Köszönjük a velünk töltött szép éveket, emlékedet szeretettel megőrizzük.        

Nyugodjál békében!                                                                                                                                                                     

Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői   

DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN

FROHES OSTERN WÜNSCHT DIE REDAKTION FÜR EUCH LIEBE LESER!

NICOLA PAOLINI HALÁLÁRA
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ZUM TODE VON NICOLA PAOLINI

Der Markt Obergünzburg verliert mit Nicola Paolini 
einen engagierten und anerkannten Mitbürger, der über 
viele Jahrzehnte bereit war, für unsere Gemeinschaft 
ehrenamtlich Verantwortung zu übernehmen. Von 
1990 bis 2014 war er Mitglied des Marktgemeinderates 
und repräsentierte von 1996 bis 2008 den Markt 
Obergünzburg als Dritter Bürgermeister.

In Erinnerung wird bleiben, dass er insbesondere in 
den Beziehungen zu unserer Partnerstadt Visegrád 
in Ungarn und auch für unsere Freundschaft mit 
der Stadt Trest in Tschechien besonders aktiv war. 
Als Gründungsmitglied des Deutsch-Ungarischen-
Partnerschaftsvereins und als dessen Vorstandsmitglied 
bis zuletzt hat er sich hervorragend eingesetzt. Seiner 
Mitwirkung ist die freundschaftliche Beziehung zur 
Stadt Trest zu verdanken. Dort erinnert bis heute ein im 
Zentrum gepflanzter Baum an ihn.

Seine Empathie, sein immer wieder durchblitzender 
Sprachwitz und sein fundierter Wissensschatz werden 
uns in Erinnerung bleiben. Ihm lag immer daran, etwas 
zu bewegen und voranzubringen. Besonders die sozial 
schwachen Menschen lagen ihm am Herzen.

Und dafür möchte ich mich sowohl im Namen 
des Marktes Obergünzburg, aller Mitglieder des 
Marktgemeinderates, aber auch ganz persönlich recht 
herzlich bedanken.                              Unser gemeinsamer 
Dank gilt seinem Engagement und seinem Einsatz zum 
Wohle unserer Heimat.

Wir werden Nicola Paolini stets ein ehrendes Gedenken 
bewahren.

Lars Leveringhaus  
Erster Bürgermeister

Változtatás nélkül közreadjuk az obergünzburgi polgármester nekrológját:
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TISZTELET A HŐSÖKNEK

Eöry Dénes polgármester, Kékessy-Herendi Ida a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Lovag Cseke 
László a Szent György Lovagrend kancellárja, és a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma képviseletében, 
Kárpát Ildikó gazdasági igazgató elhelyezték az emlékezés koszorúit a 48-as emlékműnél.

A járványhelyzetre való tekintettel csak egyénileg, de a hősökről nem felejtkeztünk el.
Schandl Jánosné 

Önkormányzati képviselő
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GYEREKKUCKÓ

Egy évvel ezelőtt megtartottuk a Nyelvek órája nyelvi 
programunkat a moziban és egy héttel utána bezárták 
az iskolát a COVID 19 járvány miatt. Azóta minden 
megváltozott, nem lehet énekelni, nem lehet táncot tartani 
a tanórákon, figyelnünk kell a távolságtartásra, iskolai 
közös programokat nem tudunk szervezni. Tudtuk, hogy 
egészen más műsorokat kell kitalálnunk nyelvtanárként, 
hogy megmutathassuk diákjaink lelkesedését, tudását. 

Ötletelés következett és mindenki megtalálta azt a 
formát, amit a diákjaival a jelen körülmények között is 
fel tud venni. És ekkor ismét bezárt az iskola. Az idei 
Nyelvek órája programunkat nem tudtuk megtartani, 
legalábbis az iskolában. Az iskola honlapján és Facebook 
oldalán azonban folyamatosan megosztjuk az elkészült 
német és angol nyelvi videókat, felvételeket az év végéig.

Ízelítőül egy, a nyelvhez kulturálisan kapcsolódó 
projektet szeretnék bemutatni, amit a 7. osztály tanulói 
készítettek. 

Az angol nyelv témakörei közül az egyik legérdekesebb, 
amikor Londonnal foglalkozunk.  Az osztályt, bár 

csak a tankönyvből, videókból és úti beszámolókból 
ismerkedhettek vele, nagyon magával ragadta a téma és 
meg is ihlette őket.

A Nyelvek órája programra idén egyértelmű 
volt számunkra, hogy a tanult nyelv kultúrájával, 
nevezetességeivel akarunk foglalkozni. Nagyon sok ötlet 
merült fel, ebből az egyik, ami a gyerekek fejéből pattant 
ki:

 “Építsük meg a Tower Bridge-t gyufából.”

Én egy kicsit kétkedve fogadtam az ötletet, hiszen ez 
nagyon nagy munkát jelent és az órai keretek erre nem 
elegek.

Ez azonban nem szegte kedvét néhány gyereknek, akik 
a következő képpel és videóval örvendeztettek meg. A 
mű elkészültéről összeállított videót az iskola honlapján 
találják.

Fogadják sok szeretettel!
Kálmánné Dénes Viktória 

7. osztály, résztvevők: Kis Lili, Oláh Panna, Salk Alíz

NYELVEK ÓRÁJA AZ VISEGRÁDI ÁPRILY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA,
ALAPSZINTŰ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

Tower Bridge
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Tavaly, a karantén előtti héten még éppen meg 
tudtuk tartani a „Nyelvek órája” rendezvényünket. 
(Szerencsénk volt). Ez iskolánk színvonalas programja, 
ahol gyermekeink német- és angol nyelvű előadással 
szórakoztatják egymást. 

Mindig nagy várakozás előzi meg ezt a napot.  
Az idei tanévben március 10-re terveztük, de ez sajnos 
már nem valósulhatott meg.  

A szigorításokat betartva, minden osztállyal készültünk 
versekkel, mondókákkal, játékkal, színdarabbal, a 
legnagyobbak pedig egy riporttal.  A felvételre akkor fog 
sor kerülni, ha vissza tudunk térni az iskolába.  

Jó hír, hogy most iskolánk honlapján bárki megtekintheti.

RENDHAGYÓ NYELVEK ÓRÁJA

Bene Éva Rita

Bedeutung der Farben

Ostern ist eine Zeit, wo der Frühling bringt viele farben mit sich und an den bunten  Ostereiern sieht man auch 
Symbolische Motive. Die typischen Farben für Ostereier sind rot, grün, gelb, orange und weiß. Rot ist die Farbe der 
Liebe, der Kraft des Blutes, und das Symbol des Opfertodes Christi. Weiß ist die Farbe  der Reinheit. Grün ist die Farbe 
der Hoffnung und der Harmonie. Gelb ist der Farbe des Lichtes und der Sonne. Orange ist die Farbe der Kraft und von 
Ausdauer.

Eiersuche

Ein sehr bekannter Brauch der Osterzeit ist die Eiersuche. Man geht davon aus, dass die Eiersuche einen heidnischen 
Ursprung hat, denn Eier zu verschenken galt schon bei den Germanen als Brauch, um die Frühlingsgöttin 
Ostara zu ehren. Später hat die Kirche dieser Brauch abgeschaft, seit dem hat man die Eier nur zu Hause versteckt.  
Hallo Kinder!  Testet doch mal euer Wissen in unserem einfachen Oster-Quiz!

1. Was ist das größte Fest der Christen?
a. Weihnachten
b. Ostern
c. Pfingsten

2.Warum werden die Ostereier mit bunter Farbe gefärbt?
a. Um gekochte Eier von den frischen zu unterscheiden.
b.Damit man sie leichter findet
c.Damit sie besser schmecken

3.Welches Tier hat nichts mit Ostern zu tun?
a. das Osterlamm
b. der Osterhamster
c. der Osterhase

OSTEREIERLEI
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4.Was bedeutet dieses Wort Ostara?
a.Ostara heißt Ostern in einem alten Dialekt
b.Ostara heißt Ostern auf Lateinisch
c.Ostara ist der Name der Frühlingsgöttin

5.Was feiern die Christen an Ostern?
a. die Auferstehung  Jesu
b. Jesu Geburt
c.den Frühlingsanfang

6.Wie lange dauert die Osterzeit?
a.eine Woche
b.50 Tage
c. 5  Tage

7.Was wird 40 Tage nach Ostern gefeiert?
a.Pfingsten
b.Totensonntag
c.Christi Himmelfahrt 

8. An welchem Tag sollen die Christen nicht fasten? 
a.am Ostersonntag
b.am Karfreitag
c. am Aschermittwoch

9.Auf welchem Tier ist Jesus am Palmsonntag nach Jerusalem geritten?
a.auf einem Kamel
b.auf einem Pferd
c.auf einem Esel

10.Was gibt es auf den Osterinseln zu finden?
a. Ostereier
b.Osterhasen
c. riesige Steinskulpturen

                                                                                   

Lösungen: 1b,2a,3b,4c,5a,6b,7c, 8a,9c,10c 
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KIKIÁLTÓ

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor 
előterjesztésére nemzeti ünnepünk, március 15-e 
alkalmából Magyarország köztársasági elnöke, Áder János, 
kiemelkedő előadóművészi és zenepedagógusi munkája, 
valamint széles körű kulturális szervezőtevékenysége 
elismeréseként

Bordás József zeneszerző, dobművész, zenepedagógus, a 
Rajkó-Talentum Szakgimnázium dobtanszakának vezetője 
részére Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést 
adományozott. 

Magyar közlöny - hivatkozás:

A köztársasági elnök 121/2021. (III. 15.) KE határozata 
kitüntetés adományozásáról

A díj leírása:

A Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza 
érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység 
elismerésére szolgál.

Bordás József 

A zene-művészet és az oktatás egyaránt fontos szerepet játszik a szakmai életében. A Rajkó-Talentum Szakgimnázium 
dobtanszakának vezetőjeként, a magán iskolájában és az általa vezetett szakmai továbbképző táborban igen nagy 
hangsúlyt kap a tehetséggondozás és az esélyegyenlőség megteremtése. A határon túli magyar zenei tehetségek gondozása 
és integrálása kiemelt fontossággal bír munkásságában. A kihívások embere, akit a létrehozás, az értékteremtés és a tenni 
akarás motivál. 

2018-ban Artisjus Zenetanári Díjat vehetett át.

A díjjal azokat a zenepedagógusokat jutalmazzák, akik pályafutásuk során nagy hangsúlyt fektetnek a kortárs magyar 
zene terjesztésére és missziójuk, hogy a felnövekvő muzsikusnemzedékek értsék és interpretálni is tudják a kortárs 
magyar zenét.

Nevéhez fűződik a 12 éve alapított Nemzetközi Dob Mánia Tábor, a Házhoz megy a Zenede oktatási program, ami az 
elmúlt 10 évben 25.000 gyermekhez jutott el hazánkban és a határon túli magyarlakta településeken. 

A Magyar Jazz Szövetség alelnöke, aktív dob-művész, zeneszerző. 

www.bordasjozsef.com 

BORDÁS JÓZSEF
MAGYAR ARANY ÉRDEMREND KITÜNTETÉST
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A 2020-as esztendő óriási próbatétel elé állította 
szervezetünket. A január, február és a március hónap 
várakozáson felül sikerült a vendégéjszakák számának 
gyarapodásában. Aztán elért bennünket is a COVID-19 
világjárvány és majd három hónapig teljesen lezártuk 
a települést. Ilyenre, ilyen hosszú ideig még soha nem 
került sor. 

A nyári nyitást már felkészülten vártuk és habár a 
külföldiek szinte teljesen elmaradtak, a belföldi vendégek 
bőven kárpótolták ezt a veszteséget. Óriási segítséget 
jelentett a MAHART Dunakanyari Körjárata, amely közel 
120.000 látogatót mozgatott meg, vonzott Visegrádra. A 
július, augusztus, szeptember hónapban a vendégéjszaka 
számokban kimagasló eredményeket értünk el. Aztán 
ismételten jött a zárás és őszintén reméljük, hogy az 
oltások előrehaladtával mielőbb újra nyitni tudunk. 

A Kisfaludy pályázaton keresztül óriási segítséget kaptak 
a magánszállásadóink, hiszen a vendégszobánkénti 1 
millió Forintos felújítási keret lehetőséget biztosít a 
megújulásra, korszerűsítésre.

Az elmúlt esztendő ellentmondásos volt, de azt 
gondoljuk, hogy a TDM Szervezet alkalmazkodott a 
kialakult helyzethez és miután 2020-ban a vendégéjszakák 
száma csak 36%-al csökkent 2019-hez képest, minden 
reményünk megvan arra, hogy 2021-ben a turisztikai 
szereplők fent tudnak maradni.

Az egyesület 2020-ban elvégzett feladatainak, 
munkáinak rövid bemutatása:

Alapfeladataink közé tartoznak a turisztikai kiadványok 
készítése, visegrádi kampányok, hirdetések gyártása, 
a www.visitvisegrad.hu weboldal, VisitVisegrád FB 
oldal kezelése, népszerűsítése, az ide tartozó tartalmak 
folyamatos gyártása. A beérkező megkeresések, 
megrendelések alapján programokat állítunk össze, 
akár bonyolítunk is le idegenvezetéssel egybekötve. A 
Visegrád INFO iroda egész éves működtetése szintén 
az alapfeladataink közé tartozik, ahol naprakész 
információkkal látjuk el a betérő vendégeket. 
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a tagsággal, 
önkormányzattal és a szakmai szervezetekkel. 

2020 év elején konzorciumi partnerként csatlakoztunk 
az  MTÜ  „A Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési 
térség fejlesztése és pozicionálása” című pályázatához, 
amelyben egy tanulmányt kellett elkészítenünk a 
térségben elérhető garantált programokról. Ismét részt 
vettünk az országos KAJLA kampányban, melynek 
köszönhetőn 2020-ban közel 1050 kisdiák tért be az 
irodánkba KAJLA karikáért, pecsétért. Megjelentünk 

a debreceni Utazás Kiállításon, a mohácsi Busójáráson, 
valamint a prágai Turisztikai Kiállításon, részt vettünk 
a TV2 Poggyász Magazin; a Hazahúzó; a Multiverzum; 
a Hazajáró és az MTÜ forgatások programjainak 
összeállításában, leszervezésében. Kicseréltük a 
nagyparkolóban található Királyi Palota útbaigazító és a 
nagy Visegrád térkép táblákat.

2020-ban a következő online kampányokkal 
népszerűsítettük a városunkat: Visegrád +VÁR, Visegrád 
+VÁRT, Vár RÁD Visegrád, Visegrád, ahogy te ismered, 
Visegrádi hangulatok, „Visegrád, a régi ismerős”, stb. A 
Thermal Hotel Visegrád****superior kezdeményezésére 
a Föld Napján, április 22-én indítottuk útjára a Visegrádi 
Lélegzetláncolat kampányunkat, amelynek lényege 
az volt, hogy a karantén ideje alatt értünk helytállók,  
a veszélyhelyzet elvonulása után Visegrádon tudják 
kipihenni magukat. Három csoportban lehetett jelöltet 
állítani; egészségügyi, gyógyszertári és kereskedelmi. A 
kampányhoz mind a nyolc visegrádi szálloda csatlakozott, 
akik összesen 112 db, 2 fős, 2 éjszakás utalványt 
ajánlatottak fel, nem kis értékben a nyertesek számára. 
A kampány végére néhány magánszállástól, és egy 
étteremtől is érkezett még be egy-egy felajánlás. Összesen 
339 egészségügyi, 57 gyógyszertári, 81 kereskedelmi 
jelölés került feldolgozásra. Ez egy példaértékű, nagyon 
sikeres összefogás volt a TDM tagok részéről, köszönet 
érte. A Palotajátékokra tervezett reklámkampányokat 
Visegrád image kampányra csoportosítottuk át a 
karantén feloldása utáni időszakra időzítve. 

Június végén indítottuk útjára a VIDIT oldalunkat – 
Visegrádi Digitális Tudástár - melynek célja, hogy az 
1000 éves Visegrád tudásanyagát egy mindenki számára 
könnyen elérhető online felületen ossza meg az oktatásban 
résztvevő tanárokkal, diákokkal és mindazokkal, akik 
érdeklődéssel fordulnak a magyar kultúra és a magyar 
történelem felé. 

A karantén alatt készültek el az induláshoz szükséges 
anyagok, melyek podcastok, videók és cikkek formájában 
kerültek, kerülnek folyamatosan feltöltésre az oldalra. 

Köszönet illeti Biró Dánielt és Fagyas Róbertet, a VIDIT 
megálmodóit, akik lelkes munkájukkal, szakértelmükkel, 
segítségükkel járultak hozzá ahhoz, hogy 2020 nyarán 
végre elinduljon a Visegrádi Digitális Tudástár.

Cseke László – VKTM Egyesület elnök 
Muravölgyi-Farkas Emese – TDM Menedzser 

Burgermeister Ágnes – Szakmai asszisztens

BESZÁMOLÓ A VISEGRÁD ÉS KÖRNYÉKE TURISZTIKAI ÉS MARKETING 
EGYESÜLET 2020. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
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ÖKO-AGORA

A vadászható vadfajok az erdők fáihoz és más 
élőlényeihez hasonlóan a természeti tőke részei 
és az erdei ökoszisztémára gyakorolt hatásukat a 
gazdálkodási módszerek nagyban befolyásolják. Az 
oly sok természetjáró számára élményteli perceket 
szerző őzek, gímszarvasok, vaddisznók és más 
vadfajok élete szoros összefüggésben van az erdők 
fejlődésével, jólétével és fennmaradásával. Erdő és 
az erdő lakóinak kapcsolatát, kölcsönhatásait kezeli, 
formálja a természetközeli vadgazdálkodás. 

A Pilisi Parkerdő alapítása óta, több mint öt évtizede 
a hazai erdőgazdálkodás szakmai pionírja, ahol 
olyan kísérleti programok indultak hajdan, mint a 
Visegrád-közeli szálaló erdőgazdálkodás, amely mára 
örökerdőgazdálkodás néven a jövő generációi számára 
alakít a klímaváltozás negatív hatásaival szemben 
is ellenállóbb, fenntartható magyar erdőket. Nincs 
ez másképp vadgazdálkodás terén sem, és az „Egy a 
Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás” egyre 
közeledő aktualitása szempontjából érdemes áttekinteni 
a Pilisi Parkerdő által kezelt erdőterületeken elindított 
természetközeli vadgazdálkodást.

A természetközeli vadgazdálkodás lényege az, hogy a 
nagyvadállományt az erdei életközösség alkotó részeként, 
holisztikusan szemlélik, elsősorban az erdei ökoszisztéma 
állapotát tartva szem előtt. 

„Az erdő élővilága roppant érzékeny ökológiai rendszert 
alkot, amelynek résztvevői aktív kölcsönhatások 
sokaságával befolyásolják a rendszer egyensúlyát. Egyes 

fajok eltűnése más fajok túlszaporodásához vezethet, 
ami fordítva is igaz, tehát a túlszaporodás veszélyezteti 
bizonyos fajok életlehetőségeit. Leegyszerűsítve azt 
lehet mondani, hogy az természetközeli vadgazdálkodás 
igyekszik visszavezetni a vadállományt a természetközeli 
állapotokhoz: célja olyan vadállomány kialakítása, 
melynek téli táplálékszükséglete megfelel az élőhely 
tűrőképességének, ezáltal különleges intézkedések, 
például külön takarmányozás, vadkárelhárító kerítések 
nélkül is a termőhelynek megfelelő és stabil elegyes 
erdők tarthatók fenn. A vadgazdálkodás ilyen módon 
történő megközelítése az egészséges erdei ökoszisztéma 
működőképességét támogatja, melynek a vadállomány az 
egyik része. 

Törekszünk a természetes arányoknak megfelelő 
vadsűrűség elérésére” – foglalta össze Dr. Csépányi Péter, 
a Pilisi Parkerdő Zrt. erdőgazdálkodási természetvédelmi 
vezérigazgató-helyettese.

A Pilisi Parkerdő Zrt. szakemberei fajban gazdag, 
sokszínű erdei ökoszisztéma megvalósítására törekednek. 
A fajgazdagság, a biológiai sokféleség nem csupán az 
egyes fajok, hanem az erdő egésze számára fontos, mert 
az ilyen erdők jobb ellenálló képességet tanúsítanak 
természeti katasztrófahelyzetekben, és biotikus vagy más 
károsításokkal szemben. 

A Pilisi Parkerdőben elindított természetközeli 
vadgazdálkodást a természeteshez minél közelebbi 
vadállomány és az erdei ökoszisztéma egyensúlyának 
megteremtése érdekében hat szakmai koncepcionális 
tétel alapján építették fel, ezek a következők:

TERMÉSZETKÖZELI VADGAZDÁLKODÁS A PILISI PARKERDŐBEN

Fotó: Szekeres János

Fotó: Szekeres János
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• A vadgazdálkodás elsődleges célja az erdei 
ökoszisztéma működőképességének támogatása.

• Nem a mennyiségi, hanem a minőségi vadállomány 
fenntartása a cél.

• Szisztematikus vadhatás monitoring kialakítása 
a vadállomány környezetre gyakorolt hatásának 
monitorozása érdekében.

• A vadon élő állatok számára természetes 
táplálékot biztosító, gazdag, fajokban sokszínű, 
megújulni képes élőhelyek kialakítása mesterséges 
takarmányozás helyett.

• Kerítések nélküli erdő- és vadgazdálkodás.

• A ragadozók szerepének elismerése az erdei 
ökoszisztémában betöltött szelekciós szerepük 
alapján.

A Pilisi Parkerdő Zrt. az általa kezelt 65 ezer hektáros 
erdőterület egyre nagyobb részén vezeti be lépésről 
lépésre az örökerdő-gazdálkodás és az természetközeli 

vadgazdálkodás módszerét, így fokozatosan 
természetközelibb és ellenállóbb, a klímaváltozás 
hatásaival szemben is védettebb erdők kialakítását 
valósítja meg.

Bővebb információ: 
Pilisi Parkerdő Zrt. 

sajto@pprt.hu

Fotó: Szekeres János

AZ ERDŐKÉP

A szemünk és lényünk azt kívánná: legyenek jól járható 
ösvények a jól belátható erdőben, ahol nem hagyott 
nyomot az enyészet, nincsenek kidűlt fák, leszakadt ágak. 
Az átláthatóságot ne zavarja a túl sok bozót. (Ez a témánk 
nem érinti a településekről kihordott szemetet, ami egy 
korábbi, 2012-es adat szerint évi 650 mázsa erdeinkben 
hagyott mennyiség. Az újabb becslések szerint pedig 
az erdők szélére engedély nélkül lerakott hulladék 
mennyisége kb. 50 000 m3. 2020-ban megkezdték az 
erdei szeméttelepek fölszámolását, és 1 1000 m3-től 
szabadították meg erdeinket. Hasznosnak bizonyulhat a 
megelőzésben 900 kamera és több mint 300 sorompó el- 
illetve kihelyezése.) Kanyarodjunk vissza igényünkhöz! 
Valamiképp leginkább szálfaerdőkbe szeretnénk túrázni, 
valami oly félékben, mint amilyeneket Paál László 
lefestett. De mint látni fogjuk, téves az a sztereotípia, 
hogy „csak az öreg erdő az erdő”.

A mutatott erdőkép viszont ennél lényegesen sokszínűbb 
és változatosabb. Az erdő rendezettségét mindenkor 
a legfontosabb rendező elve, az erdőrész rendeltetése 
határozza meg.

Az erdők közjóléti részében elsősorban a kirándulók 
elvárásai dominálnak. Ott is van néhány korhadó vagy 

fekvő fatörzs, nem akadályozva az ösvényen közlekedőket. 
Az erdő immunrendszerének szerves részét képező 
holtfákra szükség van a kiránduló erdőkben is.

A védelmi rendeltetésű erdőkben egészen 
más erdőszerkezetet kell kialakítani, például a 
talajvédelmi erdőben meg is tilthatják a fakitermelést, 
természetvédelmi területen pedig legalább 10 
százalékban kell jelen lenniük a holtfáknak. Két esetben 
meghaladható a 10% is! A természetvédelmi területeken, 
vagy ha hosszú távú erdészeti tudományos kutatás bázisa 

ERDŐISMERET - 3.RÉSZ
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az erdőrész, a 10 százalékot jóval meghaladhatja a holtfa 
állomány, ami szintén az elhanyagoltság látszatát keltheti. 
Nagyobb mennyiségű holtfa állományok keletkezhetnek 
az említett erdőkben jégtörés nyomában, mégis a kidűlt 
fákat meg kell hagyni, ezek ugyanis az éves vagy évtizedes 
lebomlásuk alatt számos élőlénynek nyújtanak táplálékot 
és élőhelyet.

A magyar erdőterület zöme gazdasági rendetetésű, 
s a gazdálkodás nyomaival szembesül az erdőjáró. Ne 
feledjük, a fakitermelés a vele összefüggő faanyagszállítás 
– amik felületes szemlélőnek is szemet szúrnak – az 
erdőgazdaságoknak fedezik a nekünk kamatozó jóléti 
költségeket, nemzetgazdasági terméket állítanak elő, 
munkahelyeket tartanak fönn. Példaként hozzuk föl a 
lékvágást az átláthatóságra! A lékvágásokban újranövő 
fácskák és bozótosok keletkeznek, csökkentve az 
átláthatóságot, és mint említettük, a foltokban gyarapodó 
fiatal állomány valóban rontja az átláthatóságot, Ám, ez is 
az erdőért történik, az erdész szakmai munkájával, illetve 
annak eredményeként.

ERDŐTÁRSULÁSOK

Anyagunk, ismertetőnk egyik legütősebb témaköréhez 
érkeztünk!

A klímaviszonyok szerint, amely meghatározása a hosszú 
távú és rendszeresen végzett meteorológiai (csapadék, 
hőmérséklet, páratartalom és szél) mért adatokon alapul, 
erdőtársulásainkat négy klímakategóriába soroljuk:

• bükkös,

• gyertyános-tölgyes,

• zárt tölgyes és

• erdőssztyepp.

A négy csoportjától eltérően, van egy tanösvény, 
amelynek az egyik állomása az erdőtársulásokat bővebben 
és sokkal frappánsabban ismerteti! Ez a függőleges 

tanösvény a Bányatető-kilátó, amely sokkal inkább az 
ország legpompásabb vadlese (alig van róla kilátás!), és 
azért függőleges tanösvény, mert a lépcsőfordulóiban 
elhelyezett ismertetői nagyon hasznosak.

Az alábbiakban a különböző erdőtársulásoknak címet 
adva, de máskülönben változatlan formában közöljük 
szövegét, több oknál fogva is:

• Mindenekelőtt oly annyira dicséretes az erdész 
szakember leírása, hogy az széleskörű ismertetésért 
kiált!

• A felsorolása sokkal pontosabb, közérthetőbb és 
részletesebb annál, mintha négy kategóriában 
foglalkoznánk az erdőtársulásokkal.

• A kilátót (vadlest) az erdészet sem verte nagydobra, 
a jelzett turistautak is elkerülik, csak gyakorlott 
túrázó találhat rá, ebből adódóan nagyon kevesen 
juthatnak információihoz.

Magyar erdőtársulások

Az erdőket soha nem tisztán egyféle fafaj alkotja, hanem 
rendszerint több fa- és cserjefaj, valamint lágyszárú 
növények együttese, melyek úgynevezett erdőtársulásokat 
alkotnak. Az alábbiakban a Magyarországon leggyakoribb 
természetes és természetszerű erdőtársulásokat mutatjuk 
be röviden:

Ártéri erdők

A tavak, folyók mentén, az árterekben jellemzőek a 
fűz-nyár ártéri ligeterdők. Ezek a fák a folyók áradása 
idején gyakran hetekig vízben állnak. A társulások fő 
fafajai a fehér fűz, fehér nyár, fekete nyár, bokorfüzek. 
A cserjeszint főként fára fölkúszó (iszalag, vadszőlő) 
adják, olyan mintha a fáknak hosszú, zöld szakálla nőtt 
volna. Elsősorban az alföldi folyók mentén találkozunk 
vele, kisebb területeken felkúsznak a folyók dombvidéki 
partszakaszai mentén is.

Magasabb fekvésű árterek erdei

A folyók közelében találhatók a tölgy- kőris-szil 
ligeterdők. A folyószabályozások miatt egyre kevesebb 
az időszakosan elöntött terület, ezért az erdőtársulás már 
csak kis területen található meg hazánkban. A kocsányos 
tölgy, a magas vagy magyar kőris, és a vénic szil mellett 
gyertyán, fehér- és fekete nyár és vadalma is előfordulhat 
kísérő fajként. Cserjeszintjére jellemző a galagonya 
és a veresgyűrű som, gyepszintjére a salátaboglárka, 
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a hóvirág és a különböző sásfélék. A Duna és a Dráva 
magasabb fekvésű ártereiben járva találkozhatunk ezzel 
az erdőtípussal.

Középhegységi erdők

Hazánk leggyakoribb erdőtársulásai a cseres-
tölgyesek, az összes erdőterület mintegy harmadrészét 

teszik ki. 250-400 méteres tengerszint feletti magasságban 
találkozhatunk vele dombvidéken és középhegységeink 
napsütötte déli oldalán. A csertölgyön és a kocsánytalan 
tölgyön kívül előfordulnak hársak, mezei juhar, mezei 
szil és különböző vadgyümölcsök. Mivel a fák lombozata 
viszonylag ritka, a cserje- és a lágyszárú szintre is jut elég 
fény. Megtalálható a galagonya, húsos som, fagyal, fekete 
bodza. A lágyszárúak közül gyakoriak különböző sások, 
csenkeszek, harangvirág, kankalin, szellőrózsa.

A gyertyános tölgyesek

A gyertyános tölgyesek „emeletes” erdők. A csereseknél 
üdébb, jobb víz ellátottsági dombvidéki területeken érzi 
jól magát az erdőtársulás. A magasra növő kocsánytalan 
tölgyek alatt az alacsonyabb gyertyánfák második 
koronaszintet alkotnak. A névadó fafajon kívül előfordul 
madárcseresznye, egy-egy bükk, cser, kőris, hárs, és sok 
egyéb egyedfajta. Cserjeszintjében található a veresgyűrű 
som, fagyal, galagonya. lágyszárú szintjére jellemzőek 
a szellőrózsák, ibolyák, a kankalin, májvirág, perjék és 
sások több faja.

Az erdők gótikus szentélyei a bükkösök

A bükkösök a gyertyános tölgyeseknél is hűvösebb, 
csapadékosabb klímát kedvelik.

Hazánkban a középhegységeinkben körülbelül 600 
méter feletti magasságokban érzik igazán jól magukat, 

de helyenként, kedvező mikroklímájú, csapadékkal 
gazdagon ellátott tájakon, alacsonyabb térszinten is zárt 
állományokat alkotnak (pl. Zselicség, Zalai-dombság). 

Az idősebb bükkösök koronaszintje olyan sűrű, hogy 
nappal is csak félhomályosan lehet látni. Ha állításunk 
egy kicsit túlzottnak is hangzik, mindenesetre jellemző, 
hogy bükköseink aljnövényzete gyakorlatilag hiányzik, 
olyan kevés fény jut a talajra. A bükkösök nem 
szívesen elegyednek, erősen árnyalják vetélytársaikat, 
állományaikban, ahol jó termőhelyek állnak, csupán 
néhány elegyfa (gyertyán, kőris, tölgy) tud megmaradni 
közöttük. A legnagyobb fatömegű magyar erdőket ma a 
bükkösök adják.

A fenyvesek

A lucfenyvesek eredeti élőhelye a bükkösöknél is 
magasabb, csapadékosabb és párásabb területekre esik (pl. 
Tátra, Hargita). Jelenlegi határainkon belül szinte kivétel 
nélkül mesterségesen ültetett lucosokkal találkozhatunk, 
akár a nyugati határszélen járunk, akár a Mátra vagy a 
Zemplén magasabban fekvő erdeiben túrázunk. Az 
egyetlen, nem a termőhelyi optimumán álló állományok 
nehezen viselik az időjárási viszontagságokat, gyakran 
esnek áldozatul szél és hó kárnak, melyek után a rovarok 
(szúfélék) terített asztalt találnak maguknak. A nem 
természetesen kialakult ember „alkotta” erdőtípusok, 
melyek gyakoriak Magyarországon:

Az akácerdők

Az akácosok adják a magyar erdők ötödét, az Európai Unió 
összes akácerdejének több mint a fele Magyarországon 
található. Nem őshonos fafaj, Amerikából került hozzánk 
a 18. században. Az akác homokon is megél, nagy 
jelentősége van gyengébb talajú területek fásításában. 
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Az intenzív terjedése miatt (gyökér és tuskósarjról is 
életképesen továbbszaporodik) az őshonos fafajokból 
álló társulásokban gyakran „bekéredzkedik”, ami komoly 
erdőgazdasági nehézségeket is okozhat. Kiváló faanyaga, 
valamint jó mézelő tulajdonsága miatt a magyar emberek 
az elmúlt évszázadokban már szinte őshonos faként 
ismerik az akácot, a korábban említett tulajdonságai 
ellenére.

A szabályos sorok erdei

A jó vízadottságú síkvidéki területeken gyakoriak a 
különböző nyár és fűz fajokból nemesített nemes nyár 
és fűz fajokból álló ültetvényszerű erdők. Az eredeti 
fajoknál gyorsabban növő fajok jobb minőségű faanyagot 
szolgáltatnak. A kedvező tulajdonságok mellett 
jellemző, hogy ezek az erdők kevésbé ellenállók az egyes 
betegségekkel, rovarkárosításokkal, valamint az időjárási 
szélsőségekkel szemben.

Az erdei- és fekete fenyvesek

A szárazabb, homokos, vagy kopár területeken kiterjedt 
erdei- és fekete fenyveseket találunk. A 20. század felétől 
kezdődően nagyszabású erdőtelepítések keretében 
a kedvezőtlen adottságú homokterületeket fenyővel 
telepítették be. A kopárok lepusztult talaján sem ritka a 
feketefenyőn kívül gyakorlatilag semmilyen más fafaj. A 
napjainkra akár már 50-60 kort is elérő erdőállományok 
erdőfelújítása nagy kihívást jelent az erdőgazdálkodók 
számára, hogy az utóbbi évtizedekben az erdőkárok 
és ennek következtében pusztulások a fenyvesekben 
fokozottan jelentkeznek.

Megjegyezzük, hogy a fölsorolásban a láperdő vagy 
égerláp a jelentéktelen előfordulási aránya miatt nem 
szerepel, aminek erdőállományát az enyves éger adja.

a sorozat folytatódik
Jancsó Ottó 

a Magyar Természetjáró Szövetség 
Aranyjelvényes Túravezetők Klubjának elnöke

Fotó: Schandl LórántA Dobos-hegyről Visegrád felé
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PULZUSSZÁM

Kicsit vegyes érzelmekkel gondolok vissza az idei 
síszezonra, mert nagyon reménykedtem egy 

hosszú télben, amiből a karácsonyi hó, a felső meredek 
pálya megsíelése sajnos elmaradt, és csak alkalmanként 
volt pár cm természetes hó, viszont 40 nap üzemelés, 
a hóágyúknak köszönhetően, azért megvolt. Idén 
nagyon meg kellett dolgoznunk azért, hogy ennyi időt 
nyitva tudjunk lenni, köszönet kiváló kollégáimnak is a 
kitartásért, de megérte, mert ebben a nehéz, járványos 
időszakban megnőtt az érdeklődés a hazai sízés iránt. 
Szerencsére sok visegrádi polgár is élt az egyedülálló 
szezonjegy lehetőséggel, és a tornacsarnok felújítása 
okán, az Áprily iskola is kapott ingyenes, testnevelés 
óra lehetőséget a városi önkormányzat és a sípálya 
együttműködésével. Külön köszönöm, Eöry Dénes 
polgármester Úrnak a kezdeményezést, így már az őszi 
műanyagpályás szezonban elkezdhettük a gyerekek 
felkészítését a téli szezonra, melyen az összes osztály 
lehetőséget kapott a sízéssel való ismerkedésre. Ősszel 
33 óra keretében, összesen 579 fő vett részt az oktatáson  

(a 3. osztály 6-szor volt síelni), majd a januári első óra még 
műanyag pályán zajlott, majd 7 havas óra következett, 
így 54 óra alatt, összesen 857 fő kapott lehetőséget (az 1. 
osztály 9-szer volt tanulni), melynek keretében büszkén 
mondhatjuk, szinte minden iskolás megtanult síelni. 
Nagy eredmény ez, és egyben követendő példa is lehet, 
a környékbeli iskoláknak. Kisorosziból Balogh Dóra 
testnevelő tanár szervezésében, szülői szerepvállalással is 
voltak mintegy 8 alkalommal tanulni nálunk gyerekek. 
Kezdeményezni fogjuk további településeken is az 
iskolarendszerű síoktatást, mert így tényleg minden 
iskolás megtanulhatná ezt a nagyszerű sportot, ha már 
sípálya működik a közelben.  

Most már csak azért kell szurkolnunk, hogy a visegrádi 
sípálya fejlesztése hamarosan meg is valósuljon, és 
így legalább, további 25 évre biztosított legyen a sízési 
lehetőség, ezen a "királyi", és nem mellesleg, világszép 
helyen. 

Gutbrod Rezső 
síoktató, üzemeltető

EGY SIKERES SÍSZEZON VÉGÉN!

Síelni tanulnak a visegrádi iskolások



2021. ÁPRILIS

28

VISEGRÁDI ÍZEK

Ünnepi ételeinkről beszélve általában a Nagyszombat estéjén feltálalt sonka, kalács jut eszünkbe. Pedig a böjti 
időszak, Zöldcsütörtök és Nagypéntek ételei is érdekesek lehetnek. 

Visegrád sváb lakossága nagyrészt katolikus volt, így az ünnep szokásait mindenki betartotta. A húsvét előtti csütörtökön 
spenót került az asztalra, a péntek hagyományosan a bableves és mákostészta napja volt. Szombaton csak az esti mise 
után kezdődhetett a dőzsölés, ezért ebédre még húsmentes fogást tálaltak. Ezek egyike volt a savanyú tojás, ami a paprikás 
csirkére emlékeztető szaftjával igazi ínyencség volt a böjt hosszú heteiben.

SAVANYÚ TOJÁS

• 1 fej vöröshagyma

• 1 kanál zsír

• 1 kanál liszt

• 1 kanál ecet

• 4 tojás

• 1 dl tejföl

• 4 dl víz

• pirospaprika, só, kis cukor, babérlevél, mustár 

Rántást készítünk a lisztből, zsírból, reszelt 
vöröshagymából, megszórjuk pirospaprikával. 
Felengedjük a vízzel, tejföllel simára keverjük, 
fűszerezzük. Amikor forr, egyenként óvatosan 
beleütjük a tojásokat, mintha buggyantott tojást 
készítenénk. Ekkor már ne kevergessük. Kb. 
7-8 perc alatt keményre főzzük a tojásokat.  
Tésztával, nokedlivel tálaljuk.

    
Lejegyezte:  

Kangas Kinga

Kedves Olvasóink!

Továbbra is várjuk a helyi recepteket! Vegyék elő 
nagymama régi receptes füzetét, bevált családi 
ételek leírásait, és ha nem titkos, küldjék el nekünk!

A recepteket beküldőket visegrádi kiadványokkal 
jutalmazzuk!

HÚSVÉTI ÉTELEINK
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OLVASÓINK KÜLDTÉK

Tisztelt ős visegrádi lakosok, szeretném 
emlékeztetni Önöket arról, hogy kik is laktak 

annak idején a Thomas-Berg-en /Tamás-hegy/.                                                                                   
Nagyon kevesen élnek már azok közül akik emlékeznek 
ezekre az emberekre akik ott éltek. Elnézést kérek az 
„új” visegrádi emberektől akik nem ismerték őket és 
nem tudják hogyan is éltek ezek az emberek. Szegények 
voltak de becsületes életet éltek. Kérem, ne nézzék le 
ezeket az embereket, mert becsületes, dolgos emberek 
voltak. Felsorolnék pár nevet azok közül akik itt laktak:                                                                        

Keller János,  Hellebrand Sebő,  Hallai Mária, Helm Sebő, 
Wilhelm Josef, Zeller Josef, Lénárd Ferenc, Nádler János, 
Marx Mátyás, Niedermüller Katica, Hajnal András, 
Szabó Béla, Zeller Mihály, Riedl Gábor, Genszler Vaszti, 
Herold József, Hanzi András, Afra Ferenc, Zeller János, 
Izsák Jakab, Schäffer Mihály, Vörös Juli néni, Vörös 
Mihály, Budenszki Sebő, Budenszki Antal, Hoffmann 
Ernő, Takács Rózsi, Neiser Boriska.

                                                                                               
id. Szinay István      

TAMÁS-HEGY

Történetem tulajdonképpen tavaly augusztusban 
kezdett „szikrázni”! Augusztus 20-án, Szent 

Istvánkor ünnepélyesen felavatták és megnyitották 
Budapesten, a Parlamenttel szemben a Nemzeti 
Összetartozás Emlékhelyet, emlékeztetve arra, hogy 100 
évvel ezelőtt, 1920.június 4-én, a szégyenletes Trianoni 
Békediktátumnak „köszönhetően” elvesztettük hazánk 
és népességünk 2/3-át!

Az emlékhelyen el lett helyezve a történelmi 
Nagymagyarország - 1913 összeíráskori - településeinek 
névtáblája (12485 db). Pár nappal a megnyitást követően 
elkezdtem keresni a számomra kedves helységek – köztük 

Visegrád – névtábláját. Többszöri nekifutást követően, 
végre rábukkantam. Csalódással kellett tudomásul 
vennem, hogy tábla helyett táblácskát találtam.

Úgy vélem, hogy Visegrád, történelmi szerepe, 
eseményei alapján megérdemelné, hogy nevét 
nagyméretű – de legalább középméretű – táblára 
írják. A téma addig mocorgott a fejemben, míg úgy 
határoztam, kérni fogom az illetékes minisztériumot, 
legyenek szívesek a kisméretű névtáblát nagyra cserélni. 
Októberben el is küldtem levelemet. Ám levelem más 
kérdést is tartalmazott: A 2011. július 11-én elhunyt 
Cseke Lászlót – élve állampolgári jogommal, hivatkozva 

A SZABÁLY, AZ SZABÁLY!
Tamás-hegy egy régi képeslapon
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„Visegrád ezer éve” című almanachára – javasoltam 
állami kitüntetésben részesíteni, posztumusz. 

A 2021. február 19-i keltezésű válaszlevél sajnos semmi 
jót nem ígért.

1. A helységnévtáblák méretét a település lakóinak 
1913. évi létszáma alapján sorolták be a 3 nagyság 
valamelyikébe. Ez az oka annak, hogy VISEGRÁD 
kisméretű névtáblát kapott.

2. Cseke Lászlót érintő javaslatra pedig a következő 
választ kaptam: „Magyarország jelenleg hatályos 
elismerési rendszerében a posztumusz díjazás, 
illetve kitüntetés nem lehetséges. Nincs olyan állami 
kitüntetés – érdemrend vagy érdemkereszt, illetve 
egyéb elismerési forma, amely ebben a formában 

adományozható. Javaslom, hogy a nagy formátumú 
életmű megbecsülésére valamilyen más módot 
válasszanak az örökösök vagy a város: emléktábla, 
kiadvány, emlékműsor etc. -ilyen alkalmakra 
készséggel küldünk üdvözlő és méltató üzenetet.” 
(Emberi Erőforrások Minisztériuma VI/1009/2010/
KUAT)

A fenti válaszok kapcsán egy régi mondás jut eszembe 
– talán édesapámtól maradt rám: „Kivétel erősíti a 
szabályt!”, ha tesznek kivételt.

   

Tisztelettel: Scheili Béla 
Budapest, 2021. március 16.

Az interneten, például egy híroldal cikkében, megszokott gyakorlat, hogy beágyaznak egy videót, melyre rákattintva 
megnézhetjük azt. Erre a nyomtatott sajtóban nincs lehetőség. Én azonban már régóta gondolkodom azon, hogyan 
lehetne látványosan megjeleníteni mégis egy videó képkockáit egy képen. Klasszikus technikát alkalmazva például így:

MOZGÓKÉP A VISEGRÁDI HÍREKBEN

Ezen a képen látszik, hogy a járművek mozognak, de hogy melyik-merre halad, az nem, illetve a részletek is elvesznek. 
Tulajdonképpen egy elmosódott kavalkád az egész. Az én célom viszont az volt, hogy minden részlet jól látható legyen, 
valamint az is fontos szempont volt, hogy egy hétköznapi szituációt érdekes formában tudjak ábrázolni. Kerestem tehát 
egy témát, ami az elképzeléseimnek megfelel. Adódott a március 15-ei hosszú hétvége, amikor tudtam, hogy sok turista 
látogatja majd meg városunkat. Választottam néhány forgalmas helyszínt, és elkészítettem a szükséges felvételeket. 
Senkit sem szeretnék untatni a technikai részletekkel, de annyit érdemes tudni, hogy minden felvételen néhány percnyi 
forgalmat rögzítettem. Adott időközönként kiválasztottam egy képkockát, majd ezek sokaságát, egy speciális technikával, 
egy képen jelenítettem meg.
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Az első kép talán nem tűnik érdekesnek, de ha jobban megnézzük, látszik, hogy az autók egymásba érnek vagy nagyon 
veszélyesen közel haladnak egymáshoz. Ez természetesen a valóságban nem így történt.

A második képen látható legjobban, hogy ez a technika milyen jól szemlélteti egy helyszín mozgalmas eseményeit.  
Az előtérben elhaladó modell autókkal külön szerencsém volt.
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A negyedik képet összehasonlítva a cikk elején mutatott példával érzékelhetjük leginkább a két technika közti 
különbséget, hiszen a helyszín és a perspektíva ugyanaz.

Nem látszik a képeken, de nagyon aprólékos, időt emésztő munka volt az elkészítésük. Én ezzel a cikkel szerettem volna 
egy kis érdekességet csempészni a járványhelyzet árnyékától borús napjainkba.

Schandl Lóránt

A harmadik képen is jól érezhető tömeg jelenik meg, és a járművek közelsége is irreális. Ijesztő látvány lenne, ha nem 
tudnánk, hogy ez csak egy manipuláció eredménye.
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MEGHÍVÓK

M  E  G  H  Í  V  Ó

A Visegrádi Szövetség azzal számol, hogy  április második felére, 
májusára, már túl jutunk a korona-vírus harmadik hullámán és végre 

szabadabban találkozhatnak az emberek, ismerősök, barátok, egymással.

Mindezért, meghirdetjük, egyesületünk hagyományos rendezvényeit, és 
tisztelettel, szeretettel hívunk  MINDENKIT ezekre a 

programokra !

A Zsitvay gyalogtúrára,

melyre  2021. április 17-én, szombaton kerül sor.
Útvonal: a kisoroszi rév - Gondűzőtől séta a „gombához”, társalgás,

majd hazafelé, Salamon-torony, emléktábla.
Találkozás: 09.45 és 10.00 óra között,  a túra végét 15.00 órára saccoljuk.

A M   A   J   Á   L   I   S   R   A,

mely  2021. május 1-sején, szombaton  10.00  órától
kerül megrendezésre, a S p o r t p á l y á n

Program: főzés, beszélgetés, kulturális szereplések, ebéd,
sport- és egyéb- játékok, vetélkedők

Jöjjenek, gyertek, minél többen, hogy együtt töltsük el időnket!
Érdeklődni lehet: Kiss  Károlynál, a  20 415 00 20 -as telefonszámon

                                                   Visegrádi  Szövetség – elnöksége

A Visegrádi Hírekbe - 2021. április hónap

Visegrád,  2021. március 15.
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TŰZIFA ÁRCSÖKKENÉS 
 

Beszállítónk a Pilisi Parkerdő ZRT. 2.000.-Ft-al 
csökkentette a tűzifa egységárát (m3), ezért mi is 

ennyivel olcsóbban szállítjuk a fát. 
 

Érdeklődni lehet: 
Eőry Csaba tel.: 06-30/30 60 516, 

Balázs György tel.: 06-20/59 99 397 
email: info@eorykft.hu 

   

 
 

TŰZIFA   ELADÓ  
tölgy, bükk, gyertyán, akác 

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

 

 

                          Cserépkályha építése,
                          átrakása, 

                         új és régi csempéből 
                         és téglakályha-építés

                        Honti László
                         Telefon: 06 (20) 356-6634  

 

 
 

Visegrádi Ingatlan
Parkolónál (Fő u. 43.) társasház (sorház)

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

garázs, faház.
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Visegrádi Ingatlan
Parkolónál (Fő u. 43.) társasház (sorház)

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

garázs, faház.
Víz, villany, fürdőszoba felújított, IKEA konyha.

Tetőtér beépíthető.

Érdeklődni: 06-1/3312-882
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÁZTARTÁSIGÉP   JAVÍTÁS!
Mosogatógép, mosó- és szárítógép, főzőlapok,
elektromos sütők, ipari mosogatógépek, stb.,

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,
beléptető, és felügyeleti rendszerek

kiépítése, szervízelése.
Infra padlófűtő fóliák telepítése,

erős-, és gyengeáramú villanyszerelés, 
érintésvédelem kialakítása.

Hartégen Károly
Visegrád

Tel.: 06-30/941-1194
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é p ü l e t g é p é s z e t
JNS Konstrukt

Víz- gáz- fűtésszerelés

Jónás Péter (30) 867 0996  info@jnskonstrukt.hu jnskonstrukt.hu@

Víz- gáz- fűtésszerelést, karbantartást valamint 
teljes  körű  felújítást  és  kivitelezést  vállalunk. 

Fotó: SzilvácskaPipázik

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Vennék Visegrád belterületén 
kis házat vagy lakást állandó lakhatásra. 

 

40-60 nm körüli, beköltözhető, 
vagy kisebb felújítást igénylő, 

kis kerttel vagy balkonnal rendelkező előnyben. 
 

Nyár eleji beköltözéssel, készpénzes fizetéssel, 
ügyvédi szerződéssel. 

 

Ha felkeltettem érdeklődését, 
kérem, keressen az alábbi elérhetőségeken: 

Tel.: 06-20/958- 0953 
E-mail.: judit.merenyi54@gmail.com 

 

 

 
 

 

Büfébe keresünk eladót
Visegrádon a hajóállomáson májustól üzemelő 
büfébe keresünk eladói és konyhai munkában 

egyaránt jártas kollégát.
Kedvesség, szorgalom, megbízhatóság alapfeltétel.

A munkarend heti 6 nap.
Bejelentett munkahely.

Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon:
06-20-584-1773, 06-30-924-8821
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JÁTÉK

A képen egy ház bújt meg valahol. Megtalálja?


