
11XXXVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2021. MÁJUS

Ó ha cinke volnék,
útra kelnék,
hömpölygő sugárban
énekelnék -
minden este
morzsára, buzára
visszaszállnék
anyám ablakára.

  Weöres Sándor
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Egy legenda szerint az Úr angyala egy gyönyörű 
napon elindult a mennyből e régi világ irányába. 

Itt végigment a mezőkön és városokon, és napnyugtakor 
megigazgatva aranyszárnyának tollait, ezt mondta: „Most 
már vissza kell térnem a világosság világába, vajon mit 
vigyek magammal itteni látogatásom emlékéül? Ó, mily 
gyönyörűek és illatosak a virágok! Leszakítom azokat és 
csokorba fogom.”

Elhaladva egy falusi otthon mellett, a nyitott ajtón át 
meglátott egy csecsemőt, aki édesanyja arcára mosolygott, 
s az angyal így szólt:

„E kisbaba mosolya szebb, mint a kezemben levő rózsák, 
ezt is magammal viszem.”

Aztán föltekintett a bölcső mellett álló édesanyára, aki 
szeretetét árasztotta kicsinyére, mint kiapadhatatlan 
forrást, és megcsókolta gyermekét.

„Ó – mondta az angyal –, ennek az édesanyának a 
szeretete a legértékesebb, amit láttam az egész világon. 
Ezt is magammal viszem.”

E három kinccsel a kezében visszarepült a gyöngykapuk 
felé, és mielőtt belépett volna, elhatározta, hogy 
megvizsgálja emlékeit.

Legnagyobb meglepetésére a virágok már elszáradtak, és 
nem látszottak szépnek. A kisbaba mosolya is elváltozott, 

de az édesanyai szeretet megőrizte teljes frissességét, 
szépségét és illatozását.

Eldobta az elszáradt rózsákat, az elváltozott mosolyt, 
és a kapukon áthaladva köszöntötték a menny seregei, 
amelyek összegyülekeztek, hogy megtekintsék, mit vitt 
magával.

Így szólt: „Ezt az egyetlen kincset találtam a földön, 
amely megőrizte illatát és szépségét a menny felé vezető 
úton. Az egész világon a legdrágább kincs az édesanya 
szeretete.”

Az anyai szeretet: oly sokan, oly sokféleképpen írtak 
már róla, de igazán szavakba önteni nem lehet. Egy anya 
önzetlen, feltétel nélküli szeretetét nem kell kiérdemelni, 
nem kell megszolgálni vagy követelni. Az édesanya 
szeretete egy igazán pótolhatatlan érték. Vigyázzunk erre 
a kincsre, becsüljük meg, hiszen tudjuk, hogy a valódi 
anyai szeretetet soha semmilyen körülmény nem tudja 
elvenni vagy megszüntetni. 

Anyák napja alkalmából ezekkel a gondolatokkal 
köszöntök minden kedves édesanyát!

Eöry Dénes
polgármester

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

1. A Visegrád, Fő u. 59. szám (Visegrád belterület 
39/1, és 39/2 hrsz.) alatti ingatlanok, 2021. január 12-én 
kelt adásvételi szerződésével kapcsolatban, a kulturális 
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
86. § (4) bekezdésére fi gyelemmel, Visegrád Város 
Önkormányzata, elővásárlási jogával nem kíván élni.

2. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény (stabilitási törvény), valamint az 
adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás 
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. 
rendelet (rendelet) hatályos szabályozása alapján az 
önkormányzatoknak a 2021-2024 közötti időszakra 
költségvetési kitekintő határozatot kell hozniuk. Ennek 
összeállítása, majd az elfogadása is megtörtént.

3. Ez év tavaszától – az elmúlt évben a MAHART 
Passnave által indított dunakanyari sétahajó körjárathoz 
kapcsolódóan – úgynevezett hop on hop off  rendszerben, 
nyitott panorámabuszos körjárat indítására nyílik 
lehetőség városunkban. Az önkormányzat megállapodást 
köt a személyhajózási céggel a szolgáltatással kapcsolatban, 
a szerződésnek tartalmaznia kell a részletszabályokat, 
valamint a járattervet. 

4. Visegrád Város Önkormányzatát a háziorvos 
által végzett foglalkozás-egészségügyi tevékenység 
ideje alatt bérleti díj illeti meg, amit az Antemon Kft . 
éves díjként fi zet meg. Dr. Balogh Mónika jelezte, 
hogy a kezdeti becslésektől eltérően az ilyen típusú 
rendelések néhány kivételtől eltekintve (pl. a Városi 

Konyha, Fellegvár Óvoda, Visegrádi Polgármesteri Hivatal 
munkavállalóinak vizsgálata) a felkérő cégek telephelyein 
zajlanak. Erre hivatkozva a háziorvos azt kérte az 
önkormányzattól, hogy vizsgálja felül a négy évvel ezelőtt 
kötött bérleti szerződést, és lehetőség szerint – a fentieket 
fi gyelembe véve – tekintsen el az éves díj megfi zetésétől. 
A polgármesteri határozat szerint a városvezetés helyt 
adott a kérelemnek. 

5. Ugyancsak döntés született külső adatvédelmi 
tisztviselő megbízásáról az önkormányzat és intézményei 
vonatkozásában. Mint ismeretes, a GDPR hatályba 
lépésével, valamint az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Info tv) módosításával, az adatvédelem korábbi 
szabályaihoz képest számos új kötelező feladat keletkezett, 
amiket a polgármesteri hivataloknak és az önkormányzat 
által alapított, illetve fenntartott, további, közfeladatot 
ellátó intézményeknek és szervezeteknek, gazdasági 
társaságoknak egyaránt el kell végezniük. Ilyen például 
az adatkezelési nyilvántartás vezetése, az adatkezelési 
tájékoztatók készítése és rendszeres felülvizsgálata, 
valamint az adatkezelést végző munkavállalók és 
ügykezelők időszakos oktatása, képzése. 

Mindezeket egy független – erre a területre 
specializálódott – adatvédelmi tisztviselő tudja leginkább 
ellátni, ezért döntött az önkormányzat a Hanganov Kft . 2 
év időtartamra történő megbízásáról.

6. Korábbi tájékoztatónkban már beszámoltunk 
róla, hogy pozitív döntés született a „Népi építészeti 
programban” való részvételről. Visegrád a Lang-ház 
felújítására nyert el támogatást, mely épület a szükséges 
műszaki beavatkozásokat követően a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat otthonául fog szolgálni olyan módon, 
hogy egyfajta tájház funkciót is betölt majd. Jelenleg a 
kiviteli tervek elkészítése zajlik, amire a beadott árajánlata 
alapján a MAKONA Építész Tervező és Vállakozó Kft . 
kapott megbízást.

7. Polgármesteri határozat született Visegrád 
Város Településszerkezeti Tervének módosításáról a 
gátelemtároló kialakítása érdekében. 

8. Az elmúlt év tavaszán zajlott le az úgynevezett 
központi vagy centrum parkoló első ütemének 
kivitelezése, mely során 39 férőhely kialakítása történt 
meg a CBA üzlet melletti területen. Jelenleg a második 

VÁROSHÁZI MOZAIK

AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN HOZOTT POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK
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ütem tervezése zajlik, az ezzel kapcsolatos feladatokat 
a legkedvezőbb árajánlatot adó Renta Plusz Mérnöki 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft . végzi el.

9. Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való indulásról 
döntött a városvezetés. Ennek keretében belterületi utak, 
járdák és hidak felújítására nyílhat lehetőség.

10. A Visegrádi Sportegyesület évről-évre indul 
az MLSZ által kiírt TAO pályázatokon. A cél minden 
esetben a Sportcentrumban található létesítmények és az 
eszközpark fejlesztése, valamint a tárgyi feltételek jobbá 
tétele. A 2021-2022. évi pályázat része a centerpálya 
megvilágításának fejlesztése, amihez az egyesület a 
hozzájárulást a polgármester részéről megkapta. A 
fejlesztés megvalósításához ebben az esztendőben az 
önkormányzat anyagi támogatása nem szükséges.

11. Ugyancsak döntés született arról, hogy az 
önkormányzat a Fő utca 44. szám alatti társasház 
homlokzatának felújításához 4 millió Ft támogatást 
biztosít.

12. Visegrád Város Önkormányzata feladat-ellátási 
szerződést köt a Figyelj Rám Közhasznú Egyesülettel 
a bölcsődei ellátással kapcsolatban felmerült igények 
teljesítése érdekében. A szolgáltató vállalja, hogy ennek 
keretében bölcsődei ellátást biztosít visegrádi, állandó 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 1-3 éves 
gyermekek számára. A szerződés további részét képezi, 
hogy az Egyesület a visegrádi háziorvosi rendelőben 
heti rendszerességgel levett vért a szentendrei SZEI-be 
szállítja a megállapodásban rögzített díj ellenében.

13. Dr. Balogh Mónika idén is elküldte a háziorvosi 
szolgálat előző évi működéséről szóló beszámolóját. 
2020 végén 1602 beteg volt bejelentkezve a praxisba. 
Ebből 14 év alatti 210 gyermek, 15-34 év közötti 341 
beteg, 35-60 év közötti 610 beteg, 60 év feletti 452 beteg. 
Az előző évhez mérten az év végi bejelentkezettek 
száma nőtt, leginkább az idősebb középkorúak aránya 
emelkedett. A betegforgalom éves szinten 8420 orvos-
beteg találkozást eredményezett, amelynek egy része az 
itt tartózkodó üdülővendégek ellátásából fakadt, ez 2020-
ban 361 beteget jelentett. Az elmúlt 1 év váratlan kihívás 
elé állította a praxis dolgozóit, a COVID-19 pandémia 
kapcsán. A háziorvosi beszámolót a polgármester 
elfogadta.

14. Ugyancsak napirenden volt további két beszámoló 
elfogadása. Az egyik Balogh Zoltánné védőnőtől, a másik 
a Szentendrei Rendőrkapitányság részéről érkezett. 
Akárcsak a háziorvosnál, a védőnő esetében is okozott 
változást a működésben a járványhelyzet, hiszen a 
családlátogatások számát emiatt jelentősen csökkenteni 

kellett. Előtérbe került a távkonzultáció, illetve a 
szükséges személyes találkozók előjegyzés alapján 
lettek megszervezve, a környezet- és eszközfertőtlenítés 
szabályainak betartása mellett. A védőnő feladatkörébe 
tartozik a várandósok és gyermekágyasok gondozása, 
továbbá iskola védőnői és nővédelmi tevékenységet is 
végez. 

A 2020-as esztendő a rendőrség számára hatalmas 
kihívásokat hozott a koronavírus világjárvány 
megjelenésével. A rendkívüli jogrend során alkalmazott 
intézkedéseket, és az azokhoz kapcsolódó feladatokat 
korábban még nem, vagy több évtizeddel ezelőtt 
kellett végezni. A Szentendrei Rendőrkapitányság 
munkatársai minden szinten helyt álltak, legyen szó a 
kijárási korlátozások ellenőrzéséről vagy a közlekedési 
és bűnügyi helyzet kezeléséről. Fontos információ, hogy 
Visegrád bűnügyi fertőzöttsége semmilyen kiugró adatot 
nem mutat, sem a járás, sem a megye adataihoz képest. 

15. A Pagony Táj- és Kertépítész Iroda a JAKA 
Trade Kft . megbízásából telepítési tanulmánytervet 
készített a Panoráma út 23. szám alatt található, 1082/4 
hrsz-ú ingatlan és környezete vonatkozásában. A telken 
ma az egykori MNB üdülő romos torzója áll, mely 
több évtizede tájsebként van jelen Visegrád életében. 
Örömteli hír, hogy változás állhat be ebben a helyzetben, 
és az önkormányzat egy esetleges fejlesztéshez és 
területrendezéshez mindenképpen partnerként áll hozzá. 
Ennek első lépése az említett telepítési tanulmányterv 
befogadása, Visegrád Város hatályos településrendezési 
eszközeinek módosítása, valamint egy településrendezési 
szerződés előkészítése. Ezekről is határozat született az 
elmúlt időszakban.

16. Ifj . Gyurián Zoltán személyében új elnöke van a 
Visegrád Sportjáért Közalapítvány kuratóriumának.

17. Az önkormányzat elindult az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium által „Kompok, révek 
fenntartásának, felújításának” támogatására kiírt 
pályázatán. A pályázat a Visegrád és Nagymaros 
között üzemelő közforgalmú, közútpótló kompátkelés 
vonatkozásában lett benyújtva. Pozitív döntés esetén az 
átkelést üzemeltető Atlantis Club Visegrád Kft . 20%-
os önrész biztosítása mellett, radar beszerzésre kívánja 
fordítani a támogatási összeget.

18. A gát beruházás kapcsán a lefolytatott ajánlatkérés 
eredményeként, a legkedvezőbb ajánlatot adó Zágoniné 
Dabi Annamária egyéni vállalkozóval köt szerződést az 
önkormányzat a gátelem tároló kivitelezésével összefüggő 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátására.

19. Megtörtént a Civil-, Ifj úsági- és Testvérvárosi 
Alapok elbírálása. A döntésekről az alábbiakban olvashatnak:
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A Civil Alap 2021. terhére kapott támogatások
(rendelkezésre álló keret: 1.500.000 Ft)

 
CIVIL ALAP 

Soproni Sándor 
Egyesület  

EGYÜTT” 
Kulturális 
Egyesület 

Visegrád Sport- és 
Kulturális 

Létesítményeiért 
Közalapítvány 

Visegrádi 
Szövetség 

 
ÖSSZ. 

 
működésre 

 

 
50.000,- 

 
25.000,- 

 
50.000,- 

 
25.000,- 

 
150.000,- 

 
programokra 

 

 
205.000,- 

 
120.000,- 

 
250.000,- 

 
109.000,- 

 
684.000,- 

kisértékű eszközök 
vásárlására 

 
50.000,- 

 
4.000,- 

 
- 

 
- 

 
54.000,- 

pályázati önrészhez 
 

 
- 

 
- 

  
- 

 
- 

 
ÖSSZESEN 

 

 
305.000,- 

 
149.000,- 

 
300.000,- 

 
134.000,- 

 
888.000,- 

Az Ifj úsági Alap 2021. terhére kapott támogatások
(rendelkezésre álló keret: 2.000.000 Ft)

”

 
IFJÚSÁGI 

ALAP 
– 

ALCÉLOK 

 
Visnyovszky 

András 

 
Visegrádi 

Áprily L. Ált. 
Iskola 

(Hajdú 
Attiláné) 

 
Visegrádi 

Áprily L. Ált. 
Iskola 

(Hajdú 
Attiláné) 

 
Kőmívesné 
Hoffmann 
Ildikó/3. 
osztály 

 
823. sz. 
Mátyás 
király 

Cserkész 
csapat 

 
Visegrádi 
Áprily L. 

Ált. Iskola 
(Bosnyák 
Endréné) 

 
Pauluszné  
Tóth Anna 

 
ÖSSZ. 

 
 

Ifjúsági 
pprogramok 

 

 
350.000,- 

 
Áprily 

Est/zenekar, 
fény és 

hangtechnika 

 
- 

 
100.000,- 

 
Íjász 

szakkörösök 
versenye, 

bemutatója 

 
133.600,- 

 
3. osztály 

osztálykirándul
ás- programok 

 
- 

 
85.400,- 

 
6. osztály 

osztálykirán
dulás-

programok 
 

 
279.400,- 

 
1. osztály 
síoktatás 

 
948.400,- 

 
 

Táborok, 
vvízitúrák, 

túrák, sport  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
160.000,- 

 
Nyári tábor 

 
- 

 
- 

 
160.000,- 

 
 

Rendezvény-- 
ttéren 

megvalósuló 
pprogramok 

 
- 

 
440.000,- 

 
Térfoglaló(k) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
440.000,- 

 
ÖSSZESEN 

 
 

 
350.000,- 

 
440.000,- 

 
100.000,- 

 
133.600,- 

 
160.000,- 

 
85.400,- 

 
279.400,- 

 
1.548.400.- 
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A Testvérvárosi Alap 2021. terhére kapott támogatások
(rendelkezésre álló keret: 1.000.000 Ft)

 
TESTVÉRVÁROSI ALAP 

 

 
Visegrádi Áprily L. Ált. Iskola 

(Hajdú Attiláné) 

 
ÖSSZ. 

 
program 

 

 
nyári tábor: 310.000,- 

 
310.000,- 

 
ÖSSZESEN 

 

 
310.000,- 

 
310.000,- 

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

Az elmúlt hónapban tájékoztató tábla kihelyezésére 
került sor az alsó- és felső öböl bejáratánál, a már 
korábban is ott lévő behajtani tilos tábla kiegészítéseként. 
A visegrádi Duna-part szakaszon sajnos évek óta komoly 
problémát jelent az illegális hulladéklerakás, amit még 
többszöri szemétszedési akciókkal is csak átmenetileg 
lehet orvosolni. A terület tulajdonosa a Magyar Állam, 
a vagyonkezelői jogot a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
gyakorolja. A partszakasz és az öböl térsége kedvelt 
és nagy számban látogatott horgászhely, így a terület 

teljes lezárása nem jöhetett szóba és nem is volt cél. 
Eöry Dénes polgármester kezdeményezésére, a nemzeti 
park igazgatóságának képviselői, valamint a Fővárosi 
Horgászegyesületek és a MOHOSZ megbízottjai 
egyeztetést tartottak a témában a lehető legjobb megoldás 
érdekében. 

Első körben az alább olvasható tábla kihelyezésére 
került sor, a közeljövőben pedig sorompó telepítése és 
parkoló helyek létesítése is várható az érintett területen.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA AZ ALSÓ- ÉS FELSŐ ÖBÖL BEJÁRATÁNÁL
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Eöry Dénes polgármester meghívására Visegrádra 
látogatott Dr. Vitályos Eszter, Pest megye 3. számú 
választókerületének elnöke, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős 
államtitkára és Hadházy Sándor, Pest megye 3. számú 
egyéni választókerületének országgyűlési képviselője. 
Az Áprily Lajos Általános Iskola bővítésének, valamint 
a Magyar László Tornacsarnok felújításának munkálatait 
tekintettük meg. Vendégeink a mindkét beruházás 
esetében elvégzett és indokolt módosításokkal 
kapcsolatban támogatásukról biztosították városunkat!

A projektek kapcsán érdemes felidézni az előzményeket, 
illetve, hogy jelenleg hol tartanak az építkezések:

Horváth Tamás, felelős műszaki vezető az iskolabővítés 
kapcsán arról tájékoztatott, hogy a korábbi vállalkozó 
által félbehagyott építkezés az éveken át károsodott 
szerkezetek, a komplett tető, valamint az elfagyott és 
leázott épületrészek visszabontásával kezdődött, és a 

pandémiás helyzet, valamint a nagyrészt télies időjárási 
viszonyok ellenére ütemesen haladt. Ebben a hónapban 
a kivitelező befejezi a szerkezetépítési és kőműves 
munkákat, továbbá megtörténik az elektromos hálózat 
kiépítése. Mindezeket követi a burkolás és a festés.

Az iskola tantestületének korábbi, talán legfontosabb 
kérése alapján és a képviselő-testület egyetértésével, 
polgármester úr még decemberben lefolytatta a 
szükséges egyeztetéseket, továbbá megrendelte azokat 
a vizsgálatokat, melyek eredményeként az új épület 
tetőterében – az eredeti tervekben még üres padlásként 
feltüntetett helyiségben – további négy tanterem került 
megépítésre, hangszigeteléssel ellátva, a Visegrádi 
Zeneiskola számára. Az első emeleten megépülő 
művészeti teremmel együtt az új tanévtől kezdődően 
valamennyi zeneiskolai óra az intézmény falain belül 
megtartható, továbbá a nyelvoktatásban rendkívül fontos 
csoportbontások is könnyebben megoldhatóak.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS AZ ISKOLÁBAN ÉS A TORNACSARNOKBAN

A Makovecz Imre által tervezett Magyar László 
Tornacsarnok felújítási munkái 2020. október 27-én a 
munkaterület átadásával kezdődtek. Mivel előzetes feltárási 
munkák elvégzésére nem volt lehetőség, a Generálkivitelező, 
Constructor Domini Kft . munkahelyi vezetősége szinte 
azonnal jelentős problémákkal került szembe. A munkák 
megkezdését követően derült ki, hogy az épületet érintő, 
korábban nem látható mértékű károsodások (alapvető 
statikai problémákból fakadó veszélyek) miatt a felújítási 
tervek módosítására és jelentős pótmunkák elvégzésére lesz 
szükség. Tekintettel a tornacsarnok múltjára, jelenére és 
településünkön betöltött funkciójára, mindent megtettünk 
azért, hogy a munkavégzés folyamatos legyen. A statikus 
tervezők, a Sáros és Társa Építésziroda Bt. munkatársai 
(akik részt vettek a 35 évvel ezelőtti tervezésben is) napi-heti 
rendszerességű tervszállítással segítették a zökkenőmentes 
felújítást.

A végleges műszaki megoldásokat tartalmazó tervcsomag 
leszállítása 2021. február végén, március elején történt 
meg. Időközben, a kivitelezés folyamatos előrehaladtával, a 
munka közben végzett feltárások során előkerült újabb és 
újabb műszaki problémákra is sikerült megoldást találni. 

A Generálkivitelező, a Tervező, az Önkormányzat, 
valamint a Műszaki ellenőri szervezet együttműködésének 
köszönhetően a kivitelezés folyamata egy napra sem szakadt 
meg.

Még a tavalyi év folyamán megtörtént a veszélyes anyagnak 
minősülő azbesztcement palafedés bontása és lerakóhelyre 
történő elszállítása.  A többször megerősített ideiglenes 
fóliatakarás azóta sok szélvihart és esőt állt ki, biztosítva 
ezzel a belső munkaterület beázás mentességét.

A csarnok padlóburkolatának bontása után derült ki, 
hogy az alsó szigetelés már tönkrement állapotban volt, 
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továbbá, hogy a lelátó alatti és az oromfalakban lévő 
faoszlopok alsó szakaszai súlyosan károsodtak a felszívódott 
nedvesség következtében.  Az északi falazat belső 
vakolatának leverése után, a faanyagú tartószerkezetben 
újabb korhadások, vizesedések és gombásodás okozta 
károk kerültek napvilágra. Az éveken át tartó beázások és 
az alsó vizesedések következtében a támaszok elvesztették 
eredeti tartószerkezeti szerepüket és az épület statikailag 
veszélyessé vált, így elsősorban és fokozott sürgősséggel 
ezeket a problémákat kellett megoldani. Elkerülhetetlenné 
vált a teljes tetőszerkezet és az oldalfalak aládúcolása, 
megtámasztása, mialatt a károsodott szerkezetek új 
faanyaggal való megerősítése történt. A külső határoló 
falszerkezetek korszerű, injektált vízszigetelést kaptak, a 
csarnok teljes alapterületén pedig szórt technológiával 
talajvíz elleni szigetelés készül.

A faanyagvédelmi szakértő által végzett vizsgálatok még 
most is folyamatosan napirenden vannak, melyek során 
megállapításra került, hogy az iskolaudvar felé eső déli oldal 

támaszai is nagyrészben cserére szorulnak. Ezek fokozott 
megerősítésére most még egy új vasbeton koszorú is készül.

A jelenlegi készültségi állapotban az északi oldal kiváltásai 
teljesen elkészültek, az épület déli oldalának megtámasztása 
van folyamatban. Az elkorhadt tartók eltávolítása után az új 
koszorú betonozása elkészült. Az öltözősávban a gépészeti 
és épületvillamossági alapszerelések a padló rétegrendjében 
megtörténtek.  A tetőgerinc császárfáinak javításához és a 
faanyagvédelmi munkákhoz a biztonságos munkavégzéshez 
szükséges térállvány a csarnok középső részén megépült.  
Jelenleg már folyamatban van a belső válaszfalak építése, 
továbbá az új, korszerű nyílászárók gyártása és beépítése. 

Az épület teljes külső állványozása megtörtént, jelenleg 
a nyugati oromfal javítási, restaurálási munkái folynak. 
A befejezés során a külső homlokzatok új, korszerű hő-és 
pára szigetelt vakolatot kapnak, a felújított külső fa díszek 
felhelyezése előtt. Mindezeket Falvai János projektvezető 
műszaki ellenőr foglalta össze.

A Visegrádi Polgármesteri Hivatalban eltöltött, közel 
egy évtizedes köztisztviselői munkát követően Láng 
Anikó pénzügyi csoportvezető nyugdíjba vonult. 
Mi, akik több éven át kollégái voltunk, éppen úgy 
jól ismertük precízséggel párosuló szigorát, mint 
a segítőkész, az ügyek megoldására maximálisan 
törekvő hozzáállását. Fegyelmezettsége és szakértelme 

nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy Visegrád 
Város Önkormányzatának költségvetése sok éven 
át – fogalmazzunk így – maximálisan rendben volt. 
Anikó habitusát ismerve, a nyugdíjas évei biztosan nem 
kizárólag a pihenésről fognak szólni. Kívánjuk, hogy 
aktivitása még sokáig megmaradjon! Kedves Anikó! 
Köszönünk mindent!

BÚCSÚZUNK

A rovatot összeállította: Grósz Gábor
kommunikációs referens,

Visegrád Város Önkormányzata
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Pünkösd ünnepe a katolikusok egyik legnagyobb 
ünnepe karácsony és húsvét mellett. Mozgó ünnep, 

mely mindig május 10. és június 13. közé esik, de ötven 
nappal húsvét után, idén május 23-24-re esik.  Pünkösd 
/Pfi ngsten/ szava a görög „pentekoste” szóból ered, ami 
ötvenet jelent. 

Az Újszövetség írása szerint Pünkösdkor, a Szentlélek 
eljön és kiárad, mint ahogy megjelent az apostoloknak 
Jeruzsálemben. Krisztus mennybemenetele után 
az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok 
közösen ünnepeltek. Hirtelen szél támadt majd 
lángnyelvek jelentek meg és leszálltak az ünneplőkre. 
Péter felszólítására majd mind megkeresztelkedtek és 
hamarosan több ezren csatlakoztak hozzájuk. Ezt az 
ünnepet a keresztény egyház születésnapjának is tartják.

Sok különböző népszokás él hazánkban a különböző 
nemzetiségek körében is és a keresztény világban is. Az 
ország különböző pontjain napjainkig él a Pfi ngstlümmel 
/faragatlan, neveletlen kölyök, fi ú/ népszokás. A tradíció 
szerint Pünkösd vasárnapján nagyon korán kell felkelni, 
mert aki utolsónak marad, az különböző csínyeknek 
teszi ki magát, amit a többiektől el kell viselnie. Egyes 
helyeken vízzel locsolják, máshol csaláncsokrot tesznek 
az ágyába. Megint máshol szokás volt Pünkösd hétfőjén 

a Pfi ngstumzug, a Pünkösdi-felvonulás, melyet többen 
a fi atalok közül ünneplőben és feldíszített lóháton 
tettek meg, de feldíszített lovaskocsin is sokan ültek és 
átvonultak a falun vagy városon az ünneplő, éljenző 
lakosok örömére. A feldíszített kocsin volt egy minden 
évben újonnan fonott kosárka, amiben egy kisfi ú bújt 
meg, ő volt a Pfi ngstkatze /Pünkösdi macska/.  A kocsi 
megállt a lányos házaknál és minden lánynak tippelni 
kellett ki ül a kosárban, aki eltalálta a kisfi ú személyét 
az ajándékba kapta a Pfi ngstkorbot, a kosárkát. Európa 
német nyelvterületein sok helyütt szokás napjainkig a 
városi kutakat, házakat, istállókat, templomokat, autókat 
és az ökröket virágcsokrokkal, koszorúkkal és zöld 
nyírfaágakkal díszíteni. Több helyen él még a népszokás 
az Alpok német területein, hogy a feldíszített ökröket 
átvonultatják a városon, majd kikísérik a legelőre. Az 
1800-as években még szokás volt ezt az ökröt levágni 
és megenni. Hazánk egyes sváb falvaiban szokás volt 
Pünkösd hétfőjének délutánján az iskolás lányok 
ünneplőbe öltözött vonulása, mentek házról-házra és 
énekeltek. A legkisebb lány arcát egy fehér keszkenővel 
eltakarták, virágkoszorúval díszítették és őt nevezték 
meg, mint Pfi ngstlümmelin /neveletlen kislány/.

Kékessy-Herendi Ida

EIN FROHES PFINGSTFEST WÜNSCHT DIE REDAKTION ALLEN LESERINNEN 
UND LESERN!

PFINGSTEN – PÜNKÖSD

DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN

Pfi ngsten
Es ruhet die Arbeit, der Tagewerk Strom,

wir danken dem Vater, dem Geist und dem Sohn.
Wir jauchzen, frohlocken, wir feiern den Tag,
an dem der Geschmähte erscheint ohne Plag,

wir taufen, wir segnen, wir beten zu Dir,
Du pfl anztest die Rose ins Herz uns dafür.

Dein Geist war erschreckend, doch hielten wir stand,
er reichte von fern uns Verlor’nen die Hand.
O Herr, deiner Güte feiern wir heut dies Fest,

die nimmer und nirgends uns ungeschtützt lässt.
/das Gedicht: Neue Zeitung/

Fotó forrása: bayerischer-wald.de 

Pünkösdi lovasfelvonulás a püspök vezetésével
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Kereken 20 esztendővel ezelőtt a Palotajátékok 
forgatagában egy színpompás itáliai küldöttség 

jelent meg Abruzzo tartományból, Lanciano városából. A 
Mastrogiurato csapatát Danilo Marfi si vezette, aki 1999 
óta állt a szervezet élén. Nyugodtan kijelenthetem, hogy a 
találkozás szerelem volt az első látásra, hiszen az olaszok 
olyan áhítattal tekintettek Visegrádra, mintha életükben 
először találkoztak volna egy történelmi hagyományaira 
büszke, és ezeket feleleveníteni képes településsel. 

Ez az első meghatározó élmény egy több évtizedes mély 
barátság kialakulásához vezetett, melynek keretében 
nagyon sok visegrádi jutott el Lancianoba, hiszen a 
Szent György Lovagrend delegációja 18 éve vesz részt a 
Mastrogiurato választáson minden év szeptember első 
vasárnapján. 

A kapcsolat itáliai motorja Danilo Marfi si volt, akinek 
hathatós közreműködése révén 2006-ban Lanciano és 
Visegrád testvérvárosi szerződést kötött egymással. 
Szintén neki köszönhető, hogy 2009-ben, Visegrád 
millenniumi ünnepségén igazi fesztiválhangulatot 
teremtettek az itáliai fellépők. 2011-ben Visegrád 

tiszteletbeli polgárává választották, melyet óriási 
megtiszteltetésként élt meg. 2014 és 2018 között 
a Történelmi Játékok Nemzetközi Szövetségének 
elnökeként tevékenykedett, és fáradhatatlanul szervezte 
a történelmi fesztiválokat. 

Visegrádon utoljára a COVID járvány előtt, 2019-ben 
járt, a szövetség spanyol elnökasszonyával részt vettek a 
XXXV. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokon. Utoljára 
2019 szeptember elején találkoztunk vele személyesen 
Lancianoban a Mastrogiurato választáson, és miután a 
2020-as rendezvények elmaradtak, közösen készültünk a 
2021-es fesztiválokra. 

A sors azonban közbeszólt, Danilo Marfi si életének 
69. esztendejében, 2021. március 19-én itt hagyott 
bennünket. Nélküle már soha nem lesz olyan a 
Mastrogiurato választás és a Palotajátékok, mint ahogy 
eddig megélhettük. Tapasztalata, szeretete, segítőkészsége 
példamutató minden közösség számára. Visegrád egy 
nagy tisztelőjét veszítette el személyében. 

Cseke László
a Szent György Lovagrend kancellárja

DANILO MARFISI EMLÉKÉRE
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Második éve már, hogy nemcsak hétköznapjainkat, 
hanem hitéletünk eseményeit is a járványhelyzet 
szabja meg. Korlátozva találkozhatunk rokonainkkal, 
barátainkkal, és nem vehetünk részt személyesen az 
istentiszteleteken sem. Immár második éve történik meg, 
hogy a kereszténység legnagyobb ünnepét, a húsvétot sem 
tudtuk városunk hívő közösségével együtt megtartani. 
Lelkipásztor, hívők egyaránt nehéz időket élnek meg. 
Ilyenkor még inkább ráeszmélünk, mennyire szükség van 
hitünkre, hogy el tudjuk viselni a nehézségeket, és segítsük 
azokat a testvéreinket, akiknek a betegség vagy a magány 
még jobban megnehezíti a napjait.

Köszönjük Tibor atyának, hogy ebben a különös 
helyzetben, a digitális technika segítségével, hozzáértéssel, 
és nagy-nagy türelemmel, nyújtott lehetőséget a hívők 
közösségének, hogy bekapcsolódhassanak az ünnepi 
szertartásokba. Ne idegenkedjünk a modern idők technikai 
lehetőségeitől, amikor az hitéletünk megélésében segít.

A böjti hetekben a templom belső terében elcsendesülve, 
lehetőség volt egyéni szentségimádásra is, távollévő 
szeretteinkre, barátainkra gondolva, lélekben, érzésben 
együtt élve velük.

Közösségünk tagjai sok-sok barkaágat hoztak 
Virágvasárnapra, és a megáldott ágakat a templom 
előteréből lehetőség volt otthonunkba vinni. Kedves 
gesztus volt, hogy a betegeknek is vitt Szatmári Nóra.

A keresztúti stációkat sok család és hívő egyénileg járta 
végig a Kálvárián. Nagypénteken óránkénti beosztás 
szerint indultak a két-háromfős csoportok. A Danubia 
Tv jóvoltából a keresztút-járásról két alkalommal – előbb 
a templomban, majd a Kálvárián – felvétel is készült, 
amelyet a nézettségi adatok alapján nagy érdeklődés 
kísért. Lélekemelő volt ebben részt venni, közreműködni. 
A templomi keresztút gondolatai a családi élet keresztjeit, 
nehézségeit idézték fel, a kálváriai utat pedig Jelenits István 
elmélkedései és a napsugaras, tavaszi visegrádi táj tették 
még emlékezetesebbé.

A szertartások emelkedett és méltó lebonyolításához 
sokan hozzájárultak, amiért köszönet mindenkinek. 
Draxlerné Annának, Szlovák Erzsébetnek, Németh 

EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)

ET RESURREXIT TERTIA DIE – ÉS HARMADNAPON FELTÁMADT
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Tamásnak, Szigeti Jánosnak, valamint a szertartás 
asszisztenseinek: Fieszl Antalnak, Fieszl Barnabásnak, 
Ott Lucának, Sziva Hannának és Sziva Borókának. 
Természetesen még nagyon sokan segítették ezt a szép 
ünnepet. Április második hetében érkezett az örömhír, 
hogy az óvatos állami enyhítésekkel összhangban április 
17-től a templomi szertartások is újraindulhatnak. 

„Öröm kell a szívekbe, melyekben a Szentlélek lakik! 
Öröm kell a keresztet viselő lelkekbe, öröm a bánatos és 
sebzett lelkekbe, öröm a küszködő s harcot vívó lelkekbe; 
ahol Isten van, ott öröm is legyen. És pedig azért legyen, 
mert az öröm erő s a lehangoltság gyöngeség. Legtöbb 
erő a lelki élethez kell, mely kicsiben való hűség s itt 
nem szerepel a nyilvánosság ingere, nincsenek meg az 

ünnepélyes gyűlések villanyozó hatásai, sőt gyakran meg 
kell küzdenünk a szokás unalmával is; azért tehát az 
örömökre szorulunk, melyeket a Szentlélek ad nekünk.” 
(Prohászka Ottokár húsvéti gondolataiból)

Kálazyné Ilona

Áprilisi lapszámunkból sajnálatos szerkesztői hibából 
fakadóan kimaradt az „Emanuel” rovatban Györök Tibor 
atya húsvétról szóló írása. A plébánia honlapján olvasható 
a http://www.visegrad-plebania.hu/index.php?p=husvet  
címen.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Lapzártakor érkezett meg a hivatalos értesítés arról, 
hogy Magyarország Kormánya a Milleniumi kápolna 
felújításának céljára a Visegrádi Keresztelő Szent János 
Plébánia által benyújtott pályázatra 14.986.000 Ft vissza 
nem térítendő támogatást biztosít pótlólagos forrás 
bevonásával. Örömteli hír ez annak tükrében, hogy egy 
hónappal ezelőtt a sokszoros túljelentkezés és a keretösszeg 
kimerülése miatt pályázati anyagunk elutasításra került, 
és csak reménykedni lehetett abban, hogy esetleges 
többletforrás bevonásával a rossz állapotban levő kápolna 
felújítása mégis megvalósulhat. Ezúton szeretnék 
köszönetet mondani Hadházy Sándor országgyűlési 

képviselő úrnak, valamint Eöry Dénes polgármester 
úrnak, hogy a kápolnafelújítás ügyét felkarolták, a kedvező 
döntésről pedig személyes látogatással értesítették a 
plébániát. Ugyancsak köszönetet mondok Schandl 
Jánosnénak, aki a pályázati anyagot előkészítette, valamint 
Félegyházi András építész úrnak a tervek jótékonysági 
alapon történő elkészítéséért. Bízom abban, hogy a 
kápolna-felújítás nem csupán a településképet fogja 
javítani, hanem mint az imádság helye városunk lelki 
épülését is elősegíti.

Dr. Györök Tibor
plébániai kormányzó

Harangoznak Fotó: Szilvácska
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HISTÓRIA

(részlet Szandtner Egon visszaemlékezéseiből, lejegyezve 
1978-79)

Valamikor a húszas évek legvégén jött Visegrádra. 
Az utolsó orosz cár miniszterelnöke volt, aki az 
októberi forradalom elől krími birtokára menekült 
családjával. Úgy vélte, hogy a zavargások hamarosan 
el fognak múlni, de hamarosan onnan is menekülniük 
kellett. Következő állomása Jugoszlávia volt, ahol 
szolgálatait Sándor királynak (1) ajánlotta fel, akinél 
ugyan kapott menedéket, de szolgálatait nem vették 
igénybe. Jugoszláviából jött tovább, már nagy betegen, 
Magyarországra. Visegrádon a királyi vadászlakban 

kapott szállást, ahol igen szerény viszonyok között élt 
feleségével és unokájával, Dimával.  Galitzin rövidesen 
meghalt, özvegye és unokája Budapestre költöztek. A fi ú 
később édesapja után Franciaországba költözött.

(1) Valójában Sándor csak 1929 januárjától lett 
Jugoszlávia királya.

Dimitri Galitzin-Muravlin herceg (Wiesbaden, 
1850.12.18.-Visegrád, 1928.12.16.) titkos tanácsos, író, 
költő, politikus. Műveit több nyelvre lefordították. 

közzétette:
Kangas Kinga

ÉRDEKES EMBEREK – GALITZIN NAGYHERCEG
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GYEREKKUCKÓ

Intézményünk a járványhelyzet következtében ismét 
online oktatásra tért át március 8-án. Ez nem csak a 
gyerekeket és a szülőket, hanem minket, pedagógusokat 
is kihívások elé állított. 

Gyorsan kellett megterveznem az elkövetkező heteket. 
A digitális tér szerencsére adott volt. Már csak olyan 
tanulási környezet kialakítására volt szükség, amely a 
leginkább alkalmas a gyerekek motiválására, a minőségi 
munka megvalósítására. Kidolgoztam a következő 
hetek keretrendszerét, hogy ezzel is kiszámíthatóvá és 
stresszmentessé tegyem a tanulást a gyerekek számára. 
Megkapták az előttük álló hónapban rájuk váró 
feladatokat, amelyeket a saját tanulási ritmusuknak 
megfelelően készíthettek el. Tudták, hogy mennyi 
pont jár az egyes feladatokra, amelyekhez részletes 
értékelőtáblázatot kaptak, hogy ismerjék, mi a tökéletes 
feladat elkészítésének feltétele. A leadott munkáikra 
személyre szabott értékelést írtam, megerősítve vagy 
éppen terelgetve őket haladásukban. A tanulási időszak 
végén elérhető szintek meghatározásával pedig tudták, 
hogy milyen teljesítmény szükséges a hőn áhított 
érdemjegy eléréséhez. Ezzel az önállóságra neveltem 
őket és egyben segítettem az egyénre szabott tanulásukat.  
Gondolkodtató, kreativitásra sarkalló feladatokat 
adtam, ezzel is fejlesztve azon 21. századi képességeket 
(önszabályozás, problémamegoldás, IKT használat, stb.), 
amelyek segítik majd őket a jövőben, a munka világában. 

Hiszem, hogy az egyénre szabott oktatásé a jövő, ahol 
kilépünk a 19. századi oktatási szemléletből, amely a 
minősítő- számon kérő alappal bír, nivellál, egy átlaghoz 
viszonyít, a helyett, hogy az egyéni különbségeket venné 
fi gyelembe.

Bosnyák Endréné
történelemtanár

Néhány tanítványom leírta, hogy hogyan élte meg ezt a 
pár hetet:

Azért szeretem a töri feladatokat….

Azért szeretem a töri feladatot 
mert logikája feléri a matekot!
Andi néni nagylelkűen pontoz, 
senki nem végez karóval most

A legtöbb feladatot a fantáziánkra bízza,

így csak a kreativitástól leszünk meghízva.
Az online törinél adunk-kapunk,

így örömteli minden napunk.
Ha feladatom délben leadom
a választ estére megkapom
Összefoglalva: szupi a töri,

kell nekünk, mint magyar embernek a pöri.
Visegrádon egy esős estén…

„Számomra nagyon érdekes volt így tanulni, mert 
változatos, izgalmas és érdekes feladatokat kaptunk. 
Nem volt unalmas a tananyag elsajátítása, mert a ppt- 
k, a játékos feladatok és a videók színessé tették azt. A 
lecke online számon kérése is jobb volt ilyen formában, 
mint az iskolai keretek között, mert nem izgultam 
annyira, mint az iskolában szoktam. Összefoglalva úgy 
gondolom, hogy ez egy nagyon jó tanulási módszer.  Az 
órákat mindig izgalommal vártam, mert tudtam, hogy 
nagyon érdekesek lesznek, s ez által könnyeb a tananyag 
elsajátítása.”

Balázs Csenge

„2021. március 4-én jött a hír Orbán Viktor 
miniszterelnöktől, hogy március 8-tól zárnak 
az általános iskolák is és újra online oktatás 
lesz. Már az online oktatás számomra nem volt 
újdonság, így könnyen vettem ezt az akadályt is. 
A történelem számomra mindig is egy izgalmas, érdekes 

DIÁKKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEMOKTATÁS VISEGRÁDON

A költő első kötetével...

Nagy Lujza Heidi
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téma, főleg mióta Bosnyákné Andi néni tartja az órákat. 
Még az online történelem órák is nagyon tanulságosak 
és jól megérthetőek. Az tetszik benne a legjobban, hogy 
mindig lényegre törő a tartalma és sokszor nagyon 
viccesek a ppt-ben szereplő képek.

Az idei online oktatás során Andi néni megengedte, 
hogy ,,kis tanárok”-ként mi, azaz a gyerekek is tarthattunk 
az órából egy részt. Ez olyan felkészülést igényelt illetve 
utánajárást, amivel szinte a feladott leckét már könnyedén 
megtanultam.

Feladatokat kaptunk, amire pontokat kaptunk és ezekért 
jegyeket kaptunk. A feladatok között szerepelt olyan, 
hogy egy történelmi személyiségnek (pl.: Mária Lujza, 
Napóleon…)be lehetett öltözni. A tananyagban szereplő 
személyiségeket meg lehetett interjúvoltatni, azaz riportot 
készíteni, keresztrejtvényt csinálni, egy időszalagot 
elkészíteni az anyaggal kapcsolatos évszámokból és még 
sok más izgalmas feladatok.

Tehát nekem az online történelem is nagyon tetszett, de 
azért az élő órákat is nagyon várom.”

„Én mindenképpen jobban örültem az online 
feladatoknak, mert így azt a feladatot csináltam meg, ami 
nekem jobban tetszett. Jó, hogy volt egy cél kitűzve, hogy 
annyi pontot kell elérni a jegyhez, amit akarsz. Ezen kívül, 
akik több pontot gyűjtöttek azokat a végén “képkeretbe” 
helyezte Andi néni, ami jó érzés volt.”

„Nekem így tetszett jobban, mert a szabadon választható 
feladatok érdekesebbek voltak, mint a dolgozatok. 
Az online feladatok miatt többet foglalkoztam egy-egy 
anyaggal, és könnyebb volt nekem így tanulni.”

TÖRI JÁTÉKOS FELADATOK

„Nekem személy szerint nagyon tetszenek, mert 
mindegyik nagyon kreatív, és gyorsan lehet vele jegyet 
szerezni. Mivel karantén, és online oktatás van, sokkal 
kevesebb óránk van, mint normál esetben lenne. Ha egy 
sima koronavírus mentes nap lenne, és úgy lennének 
ezek a feladatok, akkor lehet, hogy nem lenne annyira 
kényelmes, mert elfoglaltak lennénk. De így nem. 
Természetesen biztos vannak olyanok, akiknek ilyenkor 
is sok tennivalójuk van, de nekem így nem, ezáltal mindig 
örülök, ha ilyen feladat van. Mert nagy a választék, és 
egész kicsi feladatokért is sok pontot lehet kapni, ami 
azoknak is jó, akik nem szeretik csinálni. Habár szerintem 
ezek között mindenkinek minimum egy olyan van, ami 
tetszik neki.

Vannak benne csoportfeladatok is, amit én külön jónak 
találok, mert ez így még egy ürügy, hogy találkozzunk a 
többiekkel, és nevessünk egy kicsit. :) 

Én szeretek csoportban dolgozni, de úgy gondolom, 
hogy sokszor egyedül jobban megy. Ilyen feladatok is 
vannak, ami szerintem nagyon előnyös.

Összefoglalva: nekem nagyon tetszik, és jó ötlet volt. ;) 
:) „

Óriásplakáton Visnyovszki Leila

A legjobbak... Bene Zsuzsi

Csepregi Dóra

Charlotte Corday: Müller Bernadett , riporter: Nagy Lujza Heidi
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"Ez a tanulási módszer sokkal jobb, de az lenne a 
legjobb, ha ezt élőben is így csinálnánk: hetente felad egy 
feladatot, és azt lepontozza, aztán havonta erre kapunk 
egy jegyet. Vagy házi-dolgozatokat írunk vagy esszéket, 
és arra kapunk jegyet.

Nekem nagyon tetszik az, hogy sok feladatot kapunk 
és választanunk kell belőle néhányat; az, hogy előre 
megkapom a feladatot, és hogy előre elkészíthetem, akkor 
több időm marad a többi dologra; az, hogy nincsenek 
dolgozatok; az hogy előre tudom, mikor lesznek óráink.

De azért várom már, hogy visszamehessek az iskolába. 
:) „

„Nekem nagyon tetszik ez a fajta tanulási módszer .Bár 
néha minimálisan bonyolult tud lenni. Szerintem sokkal 
könnyebb így megoldani a házi feladatokat, mint a 
“rendes módszerrel”. Sokkal többet fordítunk fi gyelmet a 
feladatokra ezzel a módszerrel, hogy minél több pontot 
érjünk el. Az egész online tanulás egyszerűbb, mint az 
élő mivel nem kell korán felkelni, nem kell bepakolni a 
táskát és ilyenek, csak az az Egy hátránya van, hogy nem 
láthatjuk élőben az osztálytársainkat. „

„Én szeretek törit tanulni. De néha mégis lusta vagyok 
elkezdeni. Azt, ami a történelemben érdekel, azt imádom 
tanulni pl:egyiptom,görög dolgok.

Igazából nem tudok többet mondani.”
Lányi Noel

„Azért tetszik a töri tanulás, mert vannak ppt-k meg nem 
témazárót írunk, hanem pontszerzős feladatokat kell 
csinálni.”

Mészáros Marcell

„Nekem nagyon tetszettek ezek a játékos-pontszerzős 
feladatok. A legjobb az volt benne, hogy saját magunk 
választhattunk feladatokat, és nem kellett dogákat írni. 
Büszke vagyok a Titanic rajzomra. Természetesen így 
sokkal könnyebb volt tanulni. Nagyon örülök, hogy nem 
kell dogákat írni! :)) „

Mária Lujza - Müller Bernadett
Müller Bernadett

Félegyházi Hajnal

Holán- Nyári Veronika – Mém a töri oktatásról

Moys Csongor
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GYERMEKNAP

Az egyik legerősebb kötelék a világon: az anya-
gyermek kapcsolat, melynek szereplőit májusban 

köszöntjük. A hónap első vasárnapja az édesanyák, 
az utolsó pedig a gyermekek ünnepe. De mi is az a 
GYERMEKNAP? 

A gyermeknapot a világ számos országában, az év 
különböző napjain megünneplik. Célja, hogy felhívja a 
fi gyelmet a gyermekek jogaira, valamint a gyermekek 
jóléte érdekében kifejtett küzdelemre. Az ünnepet 
először Törökországban tartották meg 1920. április 
23-án. Érdekesség, hogy Japánban 1948-óta nemzeti 
ünnep és egyben munkaszüneti nap a gyermeknap. 
Magyarországon – bár nem minden évben - az Országos 
Gyermekvédő Liga kezdeményezésére a 20. század első 
évtizedében már rendeztek gyermeknapot. 1931-ben is 

voltak ilyen irányú rendezvények, ekkor egy egész hét 
szólt a gyermekekről, az eseményt a Gyermekek Hetének 
nevezték. A II. világháborút követő években nem volt 
gyermeknapi ünnepség. 1950-ben szerveztek újra 
gyermeknapi programokat, azóta a már csak egynapos 
ünnepet minden év májusának utolsó vasárnapján 
tartják.

Ezen a napon országszerte színes, izgalmas programok 
várják a kicsiket és nagyokat, a gyerekek és a családok 
kerülnek a középpontba. 

Legyen ez a nap a gyerekeké! Legyen minden 
gyermeknek örömteli, boldog napja!

Eöry Dénes
polgármester
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ÖKO-AGORA

E-bringák, megújuló erdei kerékpárutak, hosszabb 
síszezon, valamint bővített parkolók várják a látogatókat

Számos turisztikai szolgáltatással bővül a Pilis és a 
Visegrádi-hegység aktív turisztikai kínálata. Közel 
75 kilométer biciklizésre alkalmas erdei út újul meg, 
e-kerékpárbérlő-rendszer épül ki, illetve fejlesztik a 
visegrádi Nagyvillám sípálya szolgáltatásait. Az Aktív- 
és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ támogatásával 
indított beruházások összértéke eléri a 3 milliárd forintot, 
a megvalósítás pedig 2022 év végével zárul le.

A Pilisi Parkerdő területén találhatók hazánk 
leglátogatottabb kirándulóhelyei és turisztikai célpontjai. 
Az éves látogatószám a járvány előtt is már elérte a 
25 millió főt, de a tavalyi év óta ez a szám jelentős 
emelkedésnek indult. Az egyre erősödő igény és a 
Parkerdő által kezelt természeti környezet adja az alapot 
ahhoz a komplex turisztikai fejlesztéshez, amelyet 
az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központtal 
partnerségben valósít meg a Pilisi Parkerdő.

FEJLŐDNEK A PARKERDŐ KERÉKPÁROS 
SZOLGÁLTATÁSAI

A projektcsomag egyik legfontosabb eleme a 
kerékpározásra alkalmas erdei utak felújítása, 
helyreállítása. Továbbá kiterjedt e-kerékpárkölcsönző-
hálózat és egy hegyi kerékpározásra alkalmas pálya 
is kiépül a Parkerdő területén. A felújítások során 
az úthálózat közel 75 kilométer hosszan újul meg és 
válik kerékpározásra alkalmassá. Egyre nagyobb az 
igény a hegyi kerékpártúrázásra, ezért tervezetten 100 
e-bringával biciklikölcsönző-rendszer is kialakításra 
kerül. Az új eszközöknek köszönhetően a kevésbé 
edzettek is megtapasztalhatják a hegyi bringatúrák 
örömét. Mindezeken felül az egyre népszerűbb hegyi 
terepkerékpárosokra is gondol a projekt azzal a céllal, 
hogy az erdőben történő minőségi terepkerékpározás 
lehetősége mindenki számára elérhetővé váljon. A 
természetes közeg minimális alakításával megvalósuló 
beruházásnak köszönhetően a sportág szerelmesei 
egy egyértelműen kijelölt nyomvonallal, biztonságos 
infrastruktúrával és technikai kihívásokkal ellátott új 
pályán hódolhatnak szenvedélyüknek.

A VISEGRÁD MELLETTI SÍPÁLYA FEJLESZTÉSE
A rekonstrukciós folyamatok másik nagy célterülete a 

Mogyoró-hegyen található Nagyvillám sípálya. 

A fejlesztés a sípálya technológiai hátterének 
korszerűsítésével a síelhető napok, illetve a látogatók 
számának növelésére, valamint a négyévszakos 
szolgáltatások megteremtésére koncentrál. 
A modernizáció során egy víztározót és egy ahhoz 
tartozó szivattyúházat alakítanak ki, amely folyamatosan 
biztosítja a hó előállításához szükséges vízmennyiséget. 
Ezen felül a sípályához érkező látogatók megfelelő 
minőségű vendégfogadását egy újonnan épülő, 
kétszintes fogadóépület biztosítja majd. A beruházás 
a legkisebbekre is gondol, hiszen a Mogyoró-hegyen, a 
11. számú főút és a Fellegvár közötti útról is jól látható 
helyszínen egy tematikus játszótér épül, amely így vonzó 
célponttá válhat az arrafelé autózó családok számára. 
A játszótér tematikája az erdő és annak élővilága.

PARKOLÓFEJLESZTÉSEK
A Pilisi Parkerdő Zrt. területén üzemelő parkolók 

a megnövekedett forgalom miatt gyakran telítettek, 
zsúfoltak, illetve sokszor a kevés hely miatt az erdőbe, fák 
közé parkolnak az autóval érkezők. A projekt keretein 
belül új személygépjármű- és autóbusz parkolóhelyeket 
alakítanak ki, illetve újítanak fel. A fejlesztés tervezett 
eredményeként 9 db parkolóponton, összesen 335 
személygépkocsi parkolása válik lehetővé, a sípálya 
mellett ezen felül egy 10 busz megállására alkalmas 
területet alakítanak ki. Az érintett parkolók helyreállítása, 
valamint fejlesztése során a legfontosabb szempontok 
közé tartoznak majd a kulturált, biztonságos és jól 
körülhatárolt területek kialakítása, illetve a parkolószám 
optimalizálása.

NAGYSZABÁSÚ AKTÍV TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK INDULNAK 
A PILISI PARKERDŐ TERÜLETÉN
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FÁK

Módosítsuk, vagy inkább csavarintsunk a régi 
közmondáson! „Jó, ha látjuk az erdőtől a fát!” Ehhez 
természetesen nem kell dendromániásnak lennünk. A 
dendromániások többek közt megállapítják melyik az 
ország legnagyobb tölgye, az Ormánságban, Bogdásán 
egy kocsányos tölgy, törzs-körmérete 790 cm. 26 m magas, 
150 éves, a legöregebb fánk Ötvöskónyi kastélyparkjában 
egy 450 éves hárs*, a legnagyobb törzs körméretű a 
Gemenci erdőben az úgynevezett „Pörbölyi titán**” 12 
m-es törzs kerülettel, vagy a legmagasabb fánk a zempléni 
55 m-es duglászfenyő***.  Egyúttal az Újhuta határában 
telepített duglászfenyő erdő hazánk legmagasabb fáival 
rendelkező erdő is. A dendromániások sorolják az 
utánuk következőket, nyomon követik sorsukat, újra és 
újra mérik növekedésüket, adataikat publikálják akár 
könyv formájában, akár neten. Az ő bölcseletük választ 
ad a kérdésre: mi teszi a fát naggyá? A törzs körméretet 
kell mérni, mert az a tömeg, az életkor és a tekintély 
mércéje. A dendrománia Nádas Péter író szerint a 
mániák legnemesebbike.

*Az adatokat illetően nem egy ellentmondás van a helyi 
erdészetek közléseiben! A nagykőrösi erdőben lévő két 
jeles tölgy, az úgynevezett Pál-fája és a Rákóczi-fa becsült 
életkora 600-600 év, törzskerületeik 610 és 620 cm. Hogy 
még tovább űbereljük, 700-800 évesre becsülik az Árpád-
tölgyet, mely a Hédervári Boldogasszony-kápolna 
kertjében áll. A famatuzsálem egy kocsányos tölgy.

**A „Pörbölyi Titán” egy csomoros fekete nyár. Közel 
100 éves, mintegy 35 m magas. A négy sarjból összenőtt, 
de egy gyökérzettel rendelkező nyárfa Gemenc pörbölyi 
erdőtömbjében, A Móric-Duna partján áll.

***Más erdészet szerint a legmagasabb az ország 
átellenes másik végében, Iharosberényben áll, a 140 év 
körüli duglászfenyő 51,65 m-el. Itt ismét ellentmondás 
van a legmagasabb fánkra vonatkozóan! Az egy* és két** 
(csillagokkal) jelölt közlések valószínűleg lokálpatrióta 
túlzások.

A fák növekedés faktora fajonként változik, és azt sok 
más is befolyásolja. Mégis ökölszabály a fák korának 
megállapításához, ha 130 cm magasságban lemérjük a 
törzs kerületét cm-ben, azt osztjuk 2,5-el, megkapjuk az 
eredményt.

A fa magasságának megállapításához lézeres műszerek 
állnak rendelkezésünkre, ha nem akarunk a szögmérős 
számítgatáshoz folyamodni.

Mi a helyzet a fák beérő terméseivel, mint a tölgymakk, 
bükkmakk, juhar- és kőrismag gyűjtésével? A magok 
gyűjtésének szigorú szabályai vannak. Az erdőgazdálkodó 
engedélye nélkül a legkisebb mennyiség összeszedése 
is tilos. A gyűjtés előírásait, hosszas engedélyeztetési 
eljárását tekintsük át:

• Elsőre az erdőgazdálkodónak be kell jelenteni az 
Erdészeti Szaporítóanyag Források Jegyzékébe az 
erdőt.

• Hatósági bejelentés következik, hol, milyen 
és mennyi mag kerül gyűjtésre, hogy annak 
származását ellenőrizni és tanúsítani tudják.

• Az erdőgazdálkodó személyre szóló írásos 
megbízást ad ki a szakképzett maggyűjtőnek.

• A gyűjtés végeztével az erdészeti szaporítóanyag 
felügyelő szaporítási alapigazolványt állít ki, hogy 
már csak a NÉBIH kereskedelmi engedélyére 
várakozzon.

• A származási igazolványon szereplő információ 
végigkíséri a magot az erdőtől a csemetenevelésig, 
majd a kereskedelmi láncolaton keresztül az erdőig.

A felsorolt procedúra világítson rá arra, hogy az 
erdőben még 1-2 kg magot sem szedhetünk, ha netán 
otthonunkat vagy gyermekeink óvodáját, iskoláját 
kívánnánk magokkal dekorálni!

Számos ehető, és gyógyhatású fi nomság terem a 
fákon, bokrokon ősszel. Ezek: húsos som, a két- és 
egybibés galagonya, a berkenye több változata, mint a 
házi berkenye, barkóca berkenye, lisztes berkenye és a 
madárberkenye, vadalma, vadkörte, mogyoró, török-
mogyoró, szelídgesztenye, az erdőkben is előforduló 
közönséges dió, csipkebogyó, kökény. Ide lehetne sorolni 
a bükkmakkot is, de mint a fentiekben láttuk, annak 
gyűjtésétől tiltva vagyunk. Mi a helyzet a felsoroltak 
gyűjtésével? A magvakkal ellentétben gyűjthetőek, de 
csak saját fogyasztásra, általában személyenként 2-2 kg 
mennyiségben, a kereskedelmi mennyiség kizárásával.

A faállományok lombkoronáinak záródása fafaj és 
a termőhely függvényében határozza meg, hogy erdő 
ligetes jellegű vagy sem.

Itt ildomos fölsorolnunk az erdőalkotó fafajokat: 
kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, molyhos tölgy, 
csertölgy, bükk, akác, erdei fenyő és feketefenyő. A 
leggyakoribb elegy fajok pedig: hegyi juhar, mezei juhar, 
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kislevelű hárs, barkócaberkenye, madárcseresznye, 
szelídgesztenye, vadalma és vadkörte.

Erdőalkotó fáink közül –terjedelmi okok miatt- csak 
egy néhányat emeljünk ki!

A fehér akác annak dacára, hogy hazánkban inváziós 
növényfaj Észak-Amerikából hoztuk be), és a nem 
kívánatos helyekről gond az eltávolítása, kiirtása, mégis 
a leggyakoribb fafajunk. Erdőterületünk 24%-át, 455 000 
hektárt tesz ki.

A tölgyek a legszívósabb fák közé tartoznak. Életkorukat 
a klímaviszonyok befolyásolják, amely hazánk területén 
400-500 év lehetne maximálisan. A kitermelésük 
átlagosan 130-150 éves korukban történik, mire a magból 
(makkból) fejlődő újulatból kivágható fa lesz.

A kőris a legrugalmasabb anyagú fa, amelyet a 
félelmetes, honfoglalás kori íjunkhoz készítéséhez is 
használtak eleink

A hazai erdeinkben található több mint száz fa- és 
cserjefaj terepi azonosítását segíti egy mobiltelefonos 
alkalmazás. Ez a fahatározó Fa Book néven ingyenesen 
letölthető a mobiltelefonos alkalmazások áruházából. A 
program részeként készült el a www.fabook.oee honlap, 
ahol hasznosan kutakodhatunk.

ERDÉSZETI ERDEI ISKOLÁK

„Az erdészeti erdei iskolák oktató-nevelő munkája 
nemcsak a felnövekvő nemzedék, hanem pedagógusaikat, 
szüleiket is formálja.” Az idézet rávilágít arra, hogy 
ezeket a létesítményeket az erdészetek közjóléti célzattal 
a gyermekek környezeti, természetvédelmi, az erdők 
növény- és állatvilágának megismeréséért, a fenntartható 
erdő és vadgazdálkodás játékos formában történő 
oktatására hozták létre. Hazánkban mintegy 200 erdei 
iskola működik, amelyekből 36-ot az állami erdészeti 
társaságok, 15-öt pedig a nemzeti parkok üzemeltetnek. 
A minősített erdészeti erdei iskolákba tartozó közel 40 
intézmény évenként 80 ezer körüli gyermeket fogad.

Itt említendő az Erdővarázs Családi Napok rendezvény 
sorozata, mert bizonyos mértékben kapcsolódik az 
erdészeti erdei iskolákhoz, mégpedig élménypedagógia 
programján alapuló intenzív foglalkozásaival. Ezeket 
a rendezvényeket bizonyos időpontokban központi 
helyeken, a fővárosi Szabadság téren, az Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon vagy a 
Kincsem Parkban rendezik. Továbbá bemutatják az 
állami erdőgazdaságok erdeinek varázslatos titkait, 
és az erdészek sokrétű, értékmentő tevékenységét. Az 
Erdővarázs programok kiegészülnek még előadásokkal, 
zenei fellépőkkel és színesedik termékvásárral.

Vizsgáljuk az erdészeti erdei iskolákat a természetjárók 
szempontjából!  Többnyire ezek az iskolák távol esnek 
a turistautak fő ütőerétől. A kiesőbbek főképp azoknak 
az országjáróknak ajánlott érintésre vagy szállásként, 
akik az új lehetőségeket, az unikumokat, az újabb és 
újabb ismeretlen utakat keresik. Szálláshelyként –akár 
útvonalunk kitérőjével is – kedvező árfekvésük, és 
kihasználtságuk miatt az erdei iskolák kínálata miatt 
ajánljuk. Nekünk természetszeretőknek pedig érdemes 
propagálni gyermekeink nevelőinek, tanárainak az 
erdészeti erdei iskolákat!

Talán itt ildomos megemlítenünk: az erdei iskolákon 
kívül is bő kínálata van az erdészeteknek vadászházakból. 
Általában a vadászati idényen kívül (szeptember – 
február) a vadászházak is fogadják a természetjárókat, 
sok esetben étkeztetéssel. Több vadászház a megszokott 
turistautak hálózatától kiesik (Sohollár, Alirét, Soponya, 
…), ezért a felfedezőknek, új lehetőségeket keresőknek a 
fi gyelmébe ajánlhatóak.

A sorozat befejező részét a Visegrádi Hírek júniusi 
számában olvashatják.

Jancsó Ottó
a Magyar Természetjáró Szövetség

Aranyjelvényes Túravezetők Klubjának elnöke
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KIKIÁLTÓ

SEGÍTSÉG A COVID UTÁN – 
POSZT-COVID REHABILITÁCIÓT VEZET BE AZ ÚJ FŐIGAZGATÓ VISEGRÁDON

Április elejétől új főigazgató irányítja a visegrádi Szent 
Kozma és Domján Rehabilitációs Szakkórházat. Dr. 
Óváry Csaba a fővárosból, a más intézménybe olvadt 
Amerikai úti Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 
főigazgatói pozíciójából, komoly tervekkel érkezett 
Visegrádra.

Főigazgató úr, az első hetek tapasztalatai alapján, 
mi a véleménye a visegrádi kórházról és a tágabb 
környezetéről?

Számomra minden nap jelentős energiát ad megérkezni 
Visegrádra, a Gizella-telepre. Már a megérkezés is feltölt, 
hiszen a budapesti belvárosból Szentendrén és a Pilisen 
keresztül nagy élmény a reggeli 40 perces út. Amit az 
első hetekben láttam, szintén elégedettséggel tölt el: 
kiváló szakmai és emberi értékekkel rendelkező csapat 
fogadott, érkezésemmel együtt kezdett el kizöldülni a 36 
hektáros őspark, ami egyre csodálatosabb, és az épületek 
infrastruktúrája is sokkal jobb, mint első pillanatra 
látható. A kórház menedzsmentjén belül külön ki kell 
emeljem dr. Hódi Gabriella orvosigazgató és Nagy 
Edit ápolási igazgató munkáját, hozzáállását, és persze 
azt is, hogy dr. Huszár Sándor korábbi főigazgatónk 
milyen szilárd alapokat épített. Egészségügyben dolgozó 
barátaim közül többen azért hívtak fel, hogy elmeséljék: 
az elmúlt években hozzátartozójukat itt gyógyították 
meg, és csak dicsérő szavakat mondtak. És valóban ez 
derül ki nap, mint nap: szakkórházunkban a magyar 
emberek számára nagyon értékes munka zajlik – sajnos 
az elmúlt hónapokban a koronavírus veszélyhelyzet miatt 
kisebb aktivitással.

Sikerült ellátogatnia Visegrád központjába is?

A várost jól ismerem, hiszen két lányommal 
kirándulóként sokat jártunk erre, és az erdei séták mellett 
a Rigoletto cukrászda volt a fő programpont. De mióta 
visegrádi főigazgató vagyok, rendszeresen belátogatok 
a városközpontba. Hálás vagyok azért, hogy Eöry 
Dénes polgármester úr az első hívásra reagált és rögtön 
szabaddá tette magát. Ő árulta el azt az érdekes tényt, 
hogy az országban Visegrádon az egyik legmagasabb az 
egy lakosra jutó vendégágyak száma.

Milyen célokkal érkezett az intézmény élére?

A megismert kiváló szakmai munkát a legmodernebb, 
XXI. századi egészségügyi szervezési módszertannal 

még jobbá, még hatékonyabbá lehet tenni. Sikeresebbek 
lehetünk, ha vonzáskörzetünk nemcsak Komárom-
Esztergom megyére, Pest megyére és a fővárosra terjed 
ki, bár természetesen elsősorban az innen érkező 
betegeket látjuk el, hanem országos értéket teremtő 
szolgáltatást is kell nyújtanunk. Ha olyan rehabilitációs 
ellátás is működik a kórházban, amelynek vonzáskörzete 
országos, akkor abból nemcsak a kórház, hanem a város 
is profi tál, hiszen az itt gyógyuló betegek hozzátartozói 
is eljönnek ide, és ha már eljöttek a kórházig, megnézik 
Visegrádot is. Lesz, aki eszik egy krémest a cukrászdában, 
lesz, aki hetekre beköltözik valamelyik szállodába, hogy 
a szerettei közelében legyen. Számunkra kiváló adottság, 
hogy Visegrád az ország egyik meghatározó turisztikai 
célpontja. 

Milyen új rehabilitációs ellátásra van szükség országos 
szinten?

Március közepén jelent meg hivatalosan az az 
egészségügyi szabályrendszer, azaz protokoll, amely 
a koronavírus fertőzésen átesett betegek gondozási 
folyamatát foglalja össze. Más egészségügyi pozícióimból 
adódóan a dokumentum egyik szerzőjeként dolgoztam, 
így a protokollban megjelenő legmodernebb szakmai 
elvárásokat és a visegrádi Szent Kozma és Domján 
Rehabilitációs Szakkórház rehabilitációs tapasztalatát, 
a kiváló szakmai stábot nem volt nehéz összekapcsolni. 
Gyakorlatilag néhány nap alatt átültettük a szakmai 
elveket a gondozási gyakorlatba, és hamarosan, terveim 
szerint napokon belül, elindítjuk a poszt-COVID 
szindrómás betegek gondozását.

Kik tartoznak ebbe a poszt-COVID szindrómás körbe?

A betegségen átesettek jelentős része tünetmentes, 
vagy enyhe tüneteik vannak. Kisebb arányban, de 
mégis jelentős számban vannak olyan betegek, akik 
visszamaradó, különböző mértékű és különböző 
szervi, kiemelten légzőszervi, neurológiai, kardiológiai 
károsodást szenvedtek. A gyógyult, kórházakból kikerült, 
otthoni körülmények között lábadozó betegek száma 
eléri a több tízezer főt. Ők fi zikai értelemben gyógyultnak 
tekinthetőek, nem fertőzőek és nem vírushordozók, de 
szükségük van professzionális segítségre. Azok, akiknél 
a tünetek kezdete után négy héten túl is tapasztalhatóak 
elhúzódó, késői maradványtünetek, károsodások. Ezt a 
kört nevezzük poszt-COVID szindrómás pácienseknek.
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Miért Visegrádon valósul meg ez az új szolgáltatás?

Egészen biztosan az ország számtalan egészségügyi 
intézményében indul majd el hasonló rehabilitációs 
ellátás a poszt-COVID szindrómás betegek számára, 
intézményünk különlegessége, hogy minden szakmai 
tudás rendelkezésre áll a szolgáltatás szinte azonnali 
indításához. Bizonyos rehabilitációs eszközökre persze 
még szükség lehet, ezeket egészen biztosan be tudjuk 
szerezni a következő hetekben. De talán az a legfontosabb, 
hogy aki átesett a koronavírus fertőzésen, a szakmai 
módszertan, a rendelkezésre álló eszközök mellett ott 
tud a legjobban gyógyulni, ahol a békés környezet ezt 
maximális mértékben támogatja. Ezért kiváló helyszín 
Visegrád, a Szent Kozma és Domján Rehabilitációs 
Szakkórház.

OLTÓPONT "GIZELLÁN"

Április 1-én megkezdődött a pedagógusok Covid-19 
elleni oltása. Mivel Visegrádon a Szent Kozma és 
Damján Rehabilitációs Szakkórház is oltópontként 
működik, így a környékbeli iskolai dolgozók ide 
kaptak időpontot. A kórház személyzete a maximális 
profi zmus mellett kedves, odafi gyelő hozzáállással 
várta az oltásra érkezőket, így téve a nem túl kellemes 
programot jó élménnyé. A visegrádi általános iskola 
két dolgozója, Muckstadt-Juhász Veronika és Sarkadi 
Katalin ezt tapasztalva arra gondoltak, valahogyan meg 

kellene közösen köszönni ezt a gondoskodást, így egy 
Facebook bejegyzéssel elindították a gyűjtést. Pár nap 
alatt rengetegen csatlakoztak, ez is mutatja, milyen igény 
van az ilyen kezdeményezésekre. Hiszen sokan szívesen 
adnak, segítenek, csak kell valaki, aki megteszi a kezdő 
lépéseket.

Köszönet a kórház dolgozóinak, Verának és Katának!

Kangas Kinga
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OLVASS, HOGY LÁSS

BENE BÉLA: VISEGRÁDI NAPSZENTÜLET - DÄMMERSTUNDEN

Mikor épp nem kerül 
kezembe frissen kiadott 
mű városunkról vagy 
környékéről, igyekszem 
pótolni a Visegrádhoz 
így vagy úgy kapcsolódó, 
ám korábban megjelent 
könyvek számbavételét. 
Könyvajánló sorozatomban 
következzen tehát most 
egy alig pár éve megjelent 
visszaemlékezés, Bene 
Béla Visegrádi napszentület 
- Dämmerstunden című 

írása, mely az épphogy letűnt közelmúltat eleveníti fel. 
Ezt a művet már sokan ismerhetik, bemutatója 

2018 márciusában volt a városházán, Szalai Attila és 
Domonkos László, a könyvsorozat szerkesztői és a szerző 
részvételével. Az alig 128 oldalas kötet személyes és családi 
elbeszéléseken keresztül, valamint számos régi fotóval 
idézi fel Visegrád tegnapjait. A XIX. század végétől, 
mikor dédapja, Metzker Károly jegyzőként városunkba 
telepedett, a XX. század alighogy elmúlt második feléig 
kalandozunk lapjain. Nem részletes várostörténetet ad, 
nem is átfogó riportot vagy településrajzot, hanem a 
felmenőktől őrzött családi feljegyzések és gyerekkori 
emlékek alapján néhány szubjektíven megrajzolt képet 
villant fel a valamikori jégzajlásokról, a Tamás-hegy 
lakóiról, várkerti kirándulásokról, az államosításról, az 
50-es évekbeli hitéletről és a kitelepítettekről, valamint 
a hajdani szomszédokról, visegrádi iparosokról, 
művészekről. 

Egy olyan Visegrád elevenedik meg e könyvben, mely 
eltűnőben van immár: nagyszüleink és szüleink számára 
például még természetes volt, hogy többek között 
Holdampf-, Neiser-, Szandtner-, Zubovits-, Dávid-
házként vagy Kokas-villaként említették a visegrádi 
házakat, azonban ahogy a tulajdonosaik és lakóik 
változnak, úgy felejtődnek el a korábbi elnevezések. És 
nem csak a nevek, hanem ahogy változik a város, szinte 
észrevétlenül tűnik el egy egész világ. 

A kötet a Kairosz kiadó pár éve indított Féltett kishazák 
című sorozatának 4. része. A kiadó felvezetője szerint 
ezek a művek „a lírai közelítésmód és a szociografi kus-
riportszerű ábrázolás sajátságos elegyével mutatja fel 
írástudók különböző, gondosan számon tartott, bensőjükben 
féltett kishazáit, magyar városrészeket, kistelepüléseket, 
tájakat. Ezek azok a kisvilágok, bensőnk zugaiba rejtett-
óvott vidékek, amelyek különösen fontosak számunkra, 
amelyekhez az ember gyermek- és ifj úkora vagy életének 

hosszabb szakasza fűződik.” Az azóta megjelent mintegy 
20 kötet Magyarország legkülönbözőbb településeit és 
városrészeit mutatja be egy-egy író, újságíró, történész, 
mint Dippold Pál, Ludwig Emil, Kondor Katalin, 
Móser Zoltán vagy Szerencsés Károly személyes hangú 
visszaemlékezésein keresztül. Olvashatunk többek között 
Szeged munkáskerülete, a Rókus, Budapesti kerületek, 
mint a Víziváros, Ferencváros, Szentimreváros és Óbuda, 
de Keszthely, Nagybajom, Máriabesnyő, Kunszentmárton, 
Tevel, Püspökmolnári, Búcsúszentlászló, Debrecen, 
Csongrád, Hajdúszoboszló, Lepsény, Taliándörögd vagy 
Somogyszil közelmúltjáról is.  

Minden ilyen múltidézés kincs. Kincse minden 
helybélinek, hiszen felidéz valamit abból a tegnapból, amit 
csak személyesen lehetett átélni, teljes valójában sosem 
tér vissza. Viszont éppen ezért oly nagy felelősségünk 
mindezek megőrzése és átadása a következő generációk 
felé – hiszen az ő jövőjük alapja mindaz a múlt, melyben 
„visegrádiságuk” majdan gyökeredzik. Csak kívánhatom 
hát, hogy egyre több ilyen és hasonló visszatekintés 
lásson napvilágot, melyekkel gyökereink mind csak még 
mélyebbre nőhetnek. 

Idemásolom végezetül a szerző saját gondolatait is a 
kiadványból, mintegy ízelítőül a könyv olvasásához:  
„Hányszor gondoltam Visegrádra, amikor a föld másik 
oldalán, csodálatos vidékeken jártam! Elismerve a 
különleges értékeket, amit egy táj vagy a helyi kulturális 
közösség megjelenít, mégsem éreztem azt a kapcsolatot, 
amit Visegrádot megközelítve a marosi oldalon feltűnő 
Hegyes-tető csúcsa kelt vagy a Malom-völgyben a gyerekkori 
patak menti pisztrángozó bóklászások emléke felidéz. 
A családommal évtizedeken át töltöttük majd minden 
nyarunkat és hétvégénket Visegrádon. A megmentett és 
megőrzött családi fészekben mindig felidéződnek a már 
régen elmentek emlékei. És pont ebben a teljességben kap 
új és gazdagabb értelmezést a hely. Ez nem ez a ház, ahol 
semmi sem változik, ez nem az a ház, ahol megáll az idő. 
Ugyanakkor minden részlete visszautal családunk 130 éves 
jelenlétére. Azokra az emberekre, akiknek köszönhetően 
sok minden létezik ezen a településen, és az ő erőfeszítéseik 
nélkül nem lenne számunkra ez az otthon és a vele 
összefüggő múlt.”

Bene Béla: Visegrádi napszentület – Dämmerstunden, 

Féltett kishazák 4. kötet

Kairosz Kiadó, 2017. Ára: 1200 Ft
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Kedves Olvasók!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a 
járványügyi helyzet némi enyhítésével összhangban 
ismét lehetőség nyílik arra, hogy a könyvtárból újra a 
"fapados rendszer" szerint személyesen lehessen könyvet 
kölcsönözni. Ez azt jelenti, hogy telefonon, e-mailben, 
vagy bármilyen egyéb módon megkeresnek minket, 
és a kiválasztott olvasmányokat személyesen vehetik 
át főbejáratnál (hétfő - péntek 9 - 15 óráig). Kérjük, a 
visszahozott könyveket műanyag zacskóban, szatyorban 

adják vissza! Minden visszahozott könyv karanténba 
kerül, mielőtt újra kölcsönözhetővé válik. 

Természetesen továbbra is kérhetnek tőlünk házhoz 
szállítást a korábban megszokott módon. Ebben az 
esetben egy-két napos átfutási idővel esetlegesen 
számolni kell.

Keressenek minket, szívesen állunk rendelkezésükre!

Jó olvasást kívánunk!

KÖNYVTÁRI HÍREK

Kör közepén   Fotó: Szilvácska
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OLVASÓINK KÜLDTÉK

ANYÁK NAPJÁRA

Mióta az eszemet tudom, erre a napra – szegény 
bátyámmal együtt, rövid élete végéig – mindig nagy 
izgalommal készültünk. Elemi iskolánkban kis 
fényképünkkel és szívecskével díszített levelezőlapra 
még "fogalmazást" is írtunk, mellyel szeretetünket, 
köszönetünket fejeztük ki édesanyánknak, értünk tett 
áldozatos fáradozásáért, irántunk tanúsított szeretetéért. 
Persze velünk élő apai nagymamánkról sem feledkeztünk 
meg soha. Felköszöntésünket egy-egy csokor virággal 
kísértük. Csodálatos volt! Mivel bátyám 1943-ban 
elhunyt, így 78 éve már csak egyedül tudtam ezen a 
napon kezüket, arcukat megcsókolni életük során. 

S mára – hosszú-hosszú évek óta – már csak a temetőben 
tudom őket köszönteni. Egyre nagyobb együttérzéssel 
gondolok azokra a rokonaimra, ismerőseimre – talán öreg 
koromnak köszönhetően – akiket sorsuk megfosztott 
attól, hogy megismerhessék az anyaság nagyszerű, 
felemelő érzését, s így elestek, elesnek életük egyik 
legmeghatóbb ünneplésétől, az anyák-napi köszöntőtől. 
Végtelenül sajnálom őket. 

Befejezésül, hadd ajánljam a kedves olvasók fi gyelmébe 
Kibédi Ervin, egykori színművész, édesanyja tiszteletére 
költött "Ahogy a napok rövidülnek" című versét. 

Tisztelettel: Scheili Béla

Ahogy a napok rövidülnek
Úgy érzem mintha köd borulna rám,

Ahogy az éjjelek lehűlnek
Mind gyakrabban jut eszembe anyám.

Mit oly sokszor elhalasztottam
Elmondanám, mert úgy érzem, hogy 

vár
Jóvá tenném mit mulasztottam,

De nem lehet, mert Ő már messze jár.

Ó mennyi mindent nem tettem meg!
Még nem késő, te még megteheted

Megőszülve is maradj gyermek
Mondd meg neki mennyire szereted

Két keze érted dolgozott csak
Mindennél jobban szeretett

Az éjet is nappallá téve
Óvott téged és vezetett

Míg lehetett, míg lehetett.

Amit akkor elfelejtettél
Talán még jóvá teheted

Hát menj, rohanj és simogasd meg
A téged védő két kezet
Amíg lehet, amíg lehet.

S ha olykor nagyon elfáradtál
Ő hozta vissza kedvedet
Ő tanított beszélni téged
Nyitogatta a szemedet.

Mert szeretett, úgy szeretett.

Most vár valahol megfáradtan
Nem kér sokat csak keveset

Hát szaladj hozzá, mondj egy jó szót
Egy vigasztaló kedveset

Tán még lehet, tán még lehet.

A szíve érted dobogott csak
Amíg belebetegedett

De Ő titkolta nem mutatta
Nem mondta el; hogy szenvedett

Csak mosolygott és nevetett.

Bárhol is vagy, hát fordulj vissza
Az ember másként nem tehet

És csókold meg amíg nem késő
Azt az áldott édes szívet

Ha még lehet, ha még lehet.

(Kibédi Ervin: Ahogy a napok 
rövidülnek)
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NAPELEM

A korábbi úgymond „napelemes ügy” kirobbanása óta 
vártam arra, hogy a „csatazaj” elülését követően mikor 
jön el az az idő, amikor valakinek eszébe jut, hogy a 
politikai síkról a kérdést visszahozza a hétköznapok 
világába, és példát mutat mind gondolkodás, mind tettek 
szintjén a kérdés értelmes kezelését illetően.

Tisztelettel jelentem, elérkezett az idő: Az elmúlt 
időszakban  két olyan építkezés is folyt, illetve folyamatban 
van Visegrád belvárosában, ahol a beruházó (megrendelő) 
és a tervező vélhetően nem csak elolvasta és értelmezte, de 
szellemiségében is képes volt átlátni a Félegyházi András 
vezette önkormányzat ez irányú törekvéseit. Mármint, 
hogy a modern technika – jelen esetben napelem – és 
a városkép nem feltétlenül összeegyeztethetetlen. Mind 
a – teljes egészében állami szervezésben és beruházásban 
épülő - általános iskola „kis” épületének Rév utcai oldalán, 
mind a plébánia újonnan felújított közösségi épületének 
tetején nagymennyiségű napelem lett kihelyezve úgy, 
hogy a városképet nem rontja a látvány. Nézzék csak 

meg (jól nézzék meg, mert amúgy lehet, hogy észre sem 
veszik), és győződjenek meg róla, hogy a városkép és a 
modern technika nincs ellentétben egymással.

Sokan nyilván most azt gondolják, hogy jó-jó, de 
mennyivel többe kerül mindez. Igen, valóban többe 
kerül, de nem olyan sokkal, mint azt gondolnánk, és ha 
fi gyelembe vesszük, az ár-érték, teljesítmény-élettartam, 
minőség-városkép, és egyéb szempontokat, könnyen 
előfordulhat, hogy a számolás azt hozza ki, hogy 
hosszútávon ez nem is drágább megoldás. De miután ez a 
számítgatás ennek az írásnak a kereteit meghaladja, ezért 
most bele sem kezdek.

Dicsérjük tehát a jó példákat, és tanuljunk belőle. Ha 
netán valaki úgy gondolja, hogy van mit újragondolnia, 
hát tegye azt.

Barátsággal:
Klein Pierrot

Visegrád drukker

Az erdő őrei   Fotó: Szilvácska
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Magam és sorstársaim nevében ezúton szeretném 
megköszönni Eöry Dénes polgármester úrnak, hogy 
megszervezte a Szent Margit Kórházba való kényelmes 
bejutásunkat oltás céljából.

Továbbá hálával tartozunk Zeller Tibor úrnak is, aki e cél 
érdekében rendelkezésünkre bocsátotta kisbuszait.

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük, hogy olyan 
autóvezetőket küldtek a kisbuszokkal, akik tiszteletteljes 

szeretettel, vidám szövegek kíséretében segítették a 
hozzám hasonló, sokszor magatehetetlen öregeket a fel- 
és leszállásnál.

Még egyszer köszönöm! Isten tartsa meg Önöket 
egészségben!            

Fieszl Béláné (Irén néni)
Visegrád, 2021. április 8.

VISEGRÁDI ÍZEK

PÜNKÖSD

A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott 
keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek 
kiáradását ünnepli meg.

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan 
együtt voltak ugyanazon a helyen,

hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az 
égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.

Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek 
szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.

Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken 
kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy 
szóljanak.”

(Apostolok cselekedetei 2:1 - 2:4,)

Idén május 23-ára esik az ünnep vasárnapja.

A pünkösdhöz kapcsolódó étkezési szokásokat erősen 
befolyásolta, hogy ekkorra már megfogyatkoztak a 
spájzban tárolt élelmiszer tartalékok, ezért a pünkösd 
ünnepi ebédje szerényebb volt, mint a húsvéti lakoma. 
De mindenképp került húsos fogás az asztalra, sok friss 
zöldséggel, salátával körítve, és sokféle süteménnyel 
koszorúzták meg az étkezést.

Néhány pünkösdi menüajánlat egy 1929-es újságcikkből:

Báránypörkölttel töltött palacsinta (előétel)

Palacsinta tésztát készítünk, de nem cukros tejjel, hanem 
sok szódavizet is veszünk a cukrozatlan masszához. 
Közben jól behagymázott zsírban báránypörköltet 
készítünk. Ha a hús (csont nélkül és nagyon apróra 

vágva) jó puhára párolódott, összerakjuk a palacsintával. 
Tűzálló kőtálba tesszük a palacsintát és közte a húst, 
tejfelezzük és a forró sütőbe tesszük tálalás előtt.

Idei liba bormártásban

A libát kevés zsírral, kis vízzel puhára pároljuk. 
Elkészítjük hozzá a következő mártást: 10 deka vajat 
megolvasztunk és akkor két evőkanál lisztet adunk 
hozzá, tejfellel feleresztjük, felfőzzük. Aztán hozzáadunk 
vagy 5-6 tojás sárgáját, egy kis sót, fi nom, erős borral 
felöntjük, folytonos keverés mellett felfőzzük s a puhára 
párolt gyenge libára töltjük. Zsírban sült új burgonyával 
körítve tálaljuk.

Ünnepi galuska

8 tojás sárgához veszünk nyolc kanál porcukrot, nagyon 
jól elkeverjük, aztán adunk hozzá 8 tojás babját, 8 kanál 
fi nomlisztet. Forró cukros tejben, kis kanállal kiszaggatva 
főzzük galuskának. Ha kész, tűzálló, vajjal kent kőedénybe 
rakunk egy sor tésztát, egy sor tört mandulát, mazsolát, 
ismét vajat, tésztát és mandulát, Olvasztott vajjal leöntve 
sütjük. Málna ízzel körítve tálaljuk.

Pünkösdi torta

12 tojás habja, 20 deka törött cukor, 12 tojás sárgája 
és utoljára 20 deka liszt jön hozzá. A tésztát azután 
elosztjuk, a nagyobbik felét tortalapon megsütjük, a 
többit háromfelé osztjuk. Az egyik rész sárgán marad, a 
másikat álkörmössel rózsaszínűre festjük, a harmadikat 
cukros csokoládéval barnára. És mindegyiket külön 
sütjük. Ha kihűlt, barack ízzel, vagy málna ízzel rakjuk 
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össze és a tetejét a következő mázzal vonjuk be: 30 deka 
cukrot sűrű szirupnak főzünk, egy kis rumot adunk 
hozzá, és ha félig kihűlt álkörmössel megfestve, a tortára 
kenjük.

Május a bodzavirágzás, az eperérés ideje is, így 
bodzaszörppel, epres süteménnyel egészíthetjük ki az 
ünnepi ebédet.

Bodzavirág-ital

Különleges üdítő és tápláló italt készíthetünk mind a friss, 
mind a szárított virágból. Szükség szerinti mennyiségű 
tejet forralunk, majd forrón ráöntjük a virágokra. 
Cukorral vagy mézzel ízesítjük, hűlni hagyjuk, majd 
jégbe hűtjük.

Bodzavirágos bor

Fehér borunkat „megbolondíthatjuk”, ha bodzavirágot 
áztatunk benne. Érdekes muskotályos zamatot kap.

Bodzaszörp

Egy nagyobb befőttesüvegbe tegyünk 1 kg kristálycukrot, 
1 liter hideg vizet, 1 darab vékony karikára vágott 
citromot, 1 dkg citromsavat (gyógyszertárban kapható) és 
legalább 10 „tányér” bodzavirágot. 3-4 napig kevergetés 
mellett állni hagyjuk, majd leszűrve üvegekbe töltjük. 
Használható vízzel vagy szódával hígítva üdítőként, tea 
ízesítésére, de készíthetünk belőle pikáns koktélt is.

Bodzavirág-koktél

Széles szájú pohárba öntsünk kétujjnyi vodkát, egy ujjnyi 
tömény bodzaszörpöt, tegyünk hozzá kevés citromlevet, 
majd jégkockával kínáljuk.

Bodzavirág pongyolában

Lisztből, tojásból, egy csomag vaníliás cukorból és 
kevés vízből egészen sűrű palacsintatésztát keverünk. A 
virágokat megmossuk, lecsepegtetjük és a sűrű tésztába 
mártjuk. Közben olajat forrósítunk, amiben kisütjük 
a virágokat. Melegen, vaníliás porcukorral meghintve 
fogyasszuk. 

Forrás:

mkvm.hu
Magyar Nemzet, 1993. június 12. (56. évfolyam, 135. 
szám)
Reggeli Hirlap, 1929. május 18. (38. évfolyam, 111. 
szám)

Összeállította:
Kangas Kinga

Bozdás palacsinta (mindmegette.hu)

Epertorta (cultura)
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Fotó: SzilvácskaMadárka
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Visegrádi Ingatlan
. 43.) társasház (sorház)

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

garázs, faház.
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