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Hagyomány és újítások egyszerre a palotajátékokon
Július második hétvégéjén immáron 29. alkalommal kerül megrendezésre városunk legnagyobb eseménye, a
Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok.
Két év után idén újra három napos lesz a rendezvény.
Folytatódnak a korábban újítások is. A visegrádiak napja
továbbra is a péntek lesz, de az elmúlt évek tapasztalata és
a felmerült igények miatt azok, akik nem tudják igénybe
venni a pénteki napra szóló kedvezményt, ugyanolyan
feltételekkel a vasárnap utolsó elıadást tekinthetik meg. A
tavalyi gyakorlatnak megfelelıen a visegrádi állandó
lakosok a palotajátékokra szóló ingyenes belépıt nem a
mővelıdési házban, hanem pénteken délután 14 órától,
vasárnap pedig 16 órától a tornapálya melletti, a visegrádiak számára fenntartott kasszánál vehetik át.
Ebben az évben is több száz szereplıt várunk Magyarországról és külföldrıl. Eddig nyolc országból jelezték
hagyományırzı csoportok részvételüket a játékokon. A
látványos királyi menet pénteken 14.30 órakor, szombaton és vasárnap 9.30 órakor indul az iskolától. Emellett
szombaton este 20.30 órakor fáklyás felvonulást is tartunk a plébániatemplomtól a királyi palotáig.
A lovagi tornapályán megrendezendı programon belül
is lesznek változások. A tavalyi évhez hasonlóan háromféle lovagi programból (a cseh király, a lengyel király és a
magyar király lovagi tornája) választhat majd a tisztelt
nézı. Károly Róbert magyar király lovagi tornája a
megszokott, mintegy két óra hosszú, minden elemet tartalmazó elıadás, míg Kázmér lengyel király tornája
hasonlóan látványos, de egy órába sőríti a programot.
Pénteken és szombaton este 21 órától János cseh király
fáklyafényes tornáját tekinthetik meg a nézık.
A tradicionális magyar solymászat ebben az évben nem
csak lovagi torna mősorában szerepel, hanem szombaton
Ölyvek, héják, sólymok… címmel királyi solymászaink
mellett további 6-8 meghívott solymász tart önálló
mősort. Büszkék vagyunk rá, hogy a Visegrádon közel
húsz éve élı hagyomány felkerült az UNESCO szellemi
kulturális örökség reprezentatív listájára 2012. december
6-án. Így ezzel az eseménnyel a magyar solymászokat is
köszöntjük.
Az élı sakkot idén a nagyobb pályán és díszesebb
jelmezekben rendezzük meg, remélve, hogy elnyeri a
nézık tetszését ez a sok év kihagyás után tavaly
visszaállított látványos mősorelem.

A királyi borudvart a korábbiakhoz hasonlóan kívánjuk megszervezni, helyszíne immár hagyományosan a
palotaudvar lesz, ahova a régi Magyarország történelmi
borvidékei és legnevesebb borászai hozzák el legjobb
boraikat, és az elmúlt évek tapasztalata alapján vendégeink kedvezı áron fogyaszthatnak az étlapon szereplı
ételekbıl. A borudvarban csütörtökön este rendezzük meg
a hagyományos reneszánsz lakomát; ennek a programját
és a jelentkezés feltételeit megtalálhatják a palotajátékok
honlapján.
A Parkszínpad az MTA üdülı kertjében lesz idén is,
ahol az eddigiekhez hasonlóan színvonalas és látványos
szórakoztató programokkal várjuk a látogatókat. A platánsor melletti parkban katonai tábor épül fel, ahol bárki
betekinthet a középkori tábori élet mindennapjaiba, a
Duna-parton pedig idén is látogatható lesz a középkori
hajókikötı.
Kérünk mindenkit, hogy erejéhez mérten segítse a rendezvényt, tekintse magáénak azt ebben a gazdasági helyzetben, mert nagy szükség van mindenkire, hiszen csak
úgy tudjuk mőködtetni és továbbra is fenntartani ezt a
számunkra és remélhetıleg vendégeink számára is fontos
eseményt.
Szeretettel várunk mindenkit!
Részletes információ a www.palotajatekok.hu honlapon olvasható, és megtalálják rendezvényünket a
facebookon is!
Cseke László szervezı,
a Szent György Lovagrend tagja
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatja.
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ÁRVÍZ 2013.
KÖSZÖNJÜK!

Árvízi humor

Miután a június 15-i lapzárta még javában az
árvízi utómunkák – védmővek bontása, takarítás és fertıtlenítés, elszámolások, jelentések stb.
– közepén ért minket, ebben a lapszámban részletes árvízi beszámolót még nem tudunk közzé
tenni. Ezt az augusztusi számban természetesen
pótolni fogjuk.
Amit azonban megtehetünk, az, hogy megköszönjük mindenkinek – itt élınek, távolról érkezı önkéntesnek, a vezényelt alakulatoknak –
azt a sok munkát, önzetlen segítséget és jó akaratot, amit a nehéz napokban tanúsítottunk a
városért – egymásért.
Jékely Zoltán:

ZSOLTÁR
ÖZÖNVÍZ UTÁN
Ki Nap-szemeddel e gyász-földre sütsz,
Uram, tekintsd e letarolt vidéket!
Hajolj fölé s mint irgalmas becsüs,
mérd föl, amit az árva ember ellen
vad vizeidnek tombolása vétett!
Iszapba fult sokmilliárd kalász,
eper- és málnatı, jaj, hány kirothadt,
összeomolt hány vályogfalu ház,
gyümölcsfa hány pusztult, míg a szem ellát,
súlya alatt az öklelı haboknak!
Zsendültek itt valaha legelık?
Most éhes barmok kórót rágicsálnak.
Már nem lehet szomorubb temetıd,
mint e határ – e horda-járta síkság:
Mohács-mezeje az árvíz-dulásnak.
Sírni kéne, kılépcsın roskatag
baktatni végtelen bús körmenetben!
Ha Téged nem, minı hatalmakat,
imádságunk mily földi hivatalt vagy
micsoda bısz csillagórjást keressen?
Mert lásd, egy ember jár a sár-mezın,
ekére dıl, halad lova nyomában,
bomlottan néz maga elé, merın,
sár-bocskorát kapdossa: túrja földjét
az újrakezdés ısi tébolyában.
Hányadszor is? Vezetted a rovást?
Nyugalma nincs sem éjjel, se nappal.
S valaha lesz? Lankad szemlátomást.
De nem pihen – csupán az égre bámul,
s megtörli homlokát levett kalappal.

Figyelem!
Ismét jótékonysági ruhavásár a Szent György Lovagrend
passaui priorátusának támogatásával.
2013. július 4-én 12.00–17.00 óráig gyerekruhák 200 Ft/db–
500 Ft/db áron
(17.00–18.00-ig ingyen elvihetı)
2013. július 5-én 12.00–17.00 óráig felnıtt ruhák 200 Ft/db–
500 Ft/db áron
(18.00 után ingyen elvihetı)
A vásárból befolyó összeget a visegrádi Fellegvár Óvoda, valamint az Áprily Lajos Általános Iskola támogatására fordítjuk.
Cseke Judit 06 (30) 687-9263

Értesítés szemetes zsákokról
Értesítjük a lakosságot, hogy a 2013. II. félévi hulladékszállításhoz szükséges mőanyag zsákok megérkeztek a polgármesteri hivatalba. A zsákok átvehetık hétfıtıl csütörtökig 8–12 és
13–16 óra között, valamint pénteken 8–12 óra között.
Ezennel felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a szemétszállító cég kizárólag az AVE matricákkal ellátott kukákból
üríti a háztartási hulladékot, illetve a városgazdálkodás munkatársai az AVE emblémával ellátott zsákokat szállítják el.
Kérjük Önöket, hogy együttmőködéssel fogadják és segítsék
mind a kommunális hulladékot szállító cég, mind a városgazdálkodás munkáját.
Visegrád Város Önkormányzata
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TÁJÉKOZTATÓ
A TESTÜLETI ÜLÉSEKEN TÖRTÉNTEKRİL
Májusban a hónap utolsó ülésére 2013. május 23-án
került sor.
– Elfogadta a képviselı-testület a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a 2012. évi tevékenységérıl;
– Szintén elfogadta a Pro Visegrád Nonprofit Kft. 2012.
évi egyszerősített beszámolóját;
– Jóváhagyólag elfogadta a testület Dr. Szabó Attila aljegyzı úr által a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról készített értékelését;
– Jóváhagyta a képviselı-testület a Fı utca 57. sz. alatti
rendırség-okmányiroda épületbıl a Pest Megyei Kormányhivatalnak kizárólagos használatába átadott 75,06
m² területő épületrész fenntartásának, üzemeltetésének,
karbantartásának részleteire vonatkozó megállapodást;
– Tulajdonosi és közútkezelıi hozzájárulás adott ki a
testület kérelemre az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévı 55, 64/14, 84/3, 84/1, és 82 hrsz.-ú ingatlanokat érintı „Visegrád, Fı u.–Rév u.-ig terjedıen
kisfeszültségő hálózat kábelesítése, valamint vezetékjogi elıkészítı eljárás céljából;
– Az Erdıalja utca útépítés, csapadékvíz-elvezetés felújítása, kiépítése kapcsán megbízást adott a képviselıtestület a Geodexpress Mérnökiroda Kft.-nek az építési
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére 440.000 Ft
+ áfa bruttó 558.800 Ft megbízási díj összegben;
– Módosították a polgármesteri hivatal Közszolgálati
Szabályzatát a dolgozóknak adható kamatmentes kölcsön feltételeire vonatkozóan;
– Tulajdonosi hozzájárulást adott a testület a Visegrádi
Sportegyesület számára a visegrádi sportpálya területén
tervezett 70 m hosszú, egy m széles járda és 32 m2-es
térburkolat-építéshez az alábbi feltételekkel: a kivitelezésre vállalkozó 1 év garanciát vállaljon, a kivitelezést
követıen vállalkozó köteles a területen az eredeti állapotot helyreállítani, a munkát Bártfai István, a sportpálya üzemeltetıje jogosult átvenni, a kivitelezés határideje 2013. 07. 31.;
– A képviselı-testület felhívja Dr. Balázs Mária
háziorvosnıt és jogi képviselıjét, Dr. Balogh B. Gábort, hogy 2013. 05. 29-ig jelöljön meg egy idıpontot,
amikor meg tud jelenni a polgármesteri hivatalban a kialakult helyzet és a feladatellátási szerzıdés részleteinek megbeszélése végett, tekintettel arra, hogy a háziorvosi beszámoló és a háziorvosi feladatellátásra vonatkozó szerzıdés napirenden szerepelt, de sem a háziorvos, sem jogi képviselıje nem jelent meg az ülésen;
– A képviselı-testület úgy döntött, hogy a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján települési értéktárat hoz létre. Ennek
érdekében egy szakmai alapon összeálló, legalább 3 tagú bizottság jön majd létre, melynek feladata a településen feltárt értékek értéktárba való bekerülésérıl szóló
döntés meghozatala. A bizottság tagjait az alábbi szervezetek által delegált személyek alkotják: Visegrád Város Önkormányzata, Mátyás Király Múzeum, Német
Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisi Parkerdı Zrt., a Visegrádon mőködı civil szervezetek, a visegrádi turisztikai vállalkozások és egyházközösségek;
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– Szabályosan, a helyi vagyonrendelet keretei között
lebonyolított pályázati eljárás alapján az egészségház és
a mozi épületébe újonnan beszerelt biomassza üzemő
kazánok 2013/2014-es téli szezonban való üzemeltetéséhez elıreláthatóan szükséges 120 erdei m3 tőzifa
megrendelésérıl döntött a testület 15.500 Ft/m3 + áfa
áron, összesen:1.860.000 Ft + áfa ellenében az Eıry és
Társa Kft.-tıl;
– Schneider Ferenc és Rózsavölgyi Ágnes 2025 Visegrád,
Rákóczi u. 1. sz. alatti lakosok a közöttük és az önkormányzat között húzódó több éves jogvita lezárásának
egyik opcionális lehetıségeként ajánlatot tettek az ingatlanuk eladására. Mivel az önkormányzat nincs kellı
információ birtokában, valamint szükséges az ingatlan
forgalmi értékének megállapítása is, ezért a képviselıtestület felhatalmazta Félegyházi András polgármestert,
hogy tárgyalásokat folytasson az ingatlan tulajdonosaival, majd azt követıen tegyen elıterjesztést az érdemi
döntés meghozatalának érdekében.
2013. június 6-án tartott rendkívüli ülésen az alábbi döntések születtek:
– A Fellegvár Óvoda óvodavezetıi állására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánította a képviselı-testület,
mivel a felhívásra egyetlen pályázat sem érkezett be,
ennek következtében az a döntés született, hogy további
égy évre, 2014. július 31-ig az óvodavezetıi beosztást
helyettesítéssel kívánják megoldani, mely feladattal
Dobó Istvánné leköszönı óvodavezetıt bízta meg a testület;
– A Zenés Nyári Esték programsorozat elıfinanszírozásaként a mővelıdési ház költségvetésébıl erre a célra betervezett 800.000 Ft átutalásáról döntött a testület az
Ars Danubia Alapítvány részére;
– A képviselı-testület a korábban többször tárgyalt
háziorvosi beszámolót ismételten napirendre tőzte, de
tekintettel arra, hogy a korábban felmerült kérdésekre
választ nem kapott, ezért Dr. Balázs Mária háziorvos
távollétében a beszámolót elfogadni nem tudta. A
továbbiakban döntés született arról is, hogy mivel a Dr.
Balázs Mária háziorvos által képviselt Valumed
Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel 2010. február 1-jén
kötött feladatellátási szerzıdésmódosítás érvényessége
vitatható, ezért az önkormányzat kezdeményezi a
szerzıdés érvényességének/érvénytelenségének megállapítására alkalmas per megindítását. Döntését a
képviselı-testület egyrészt azzal indokolja, hogy a
2010. február 1-jén Visegrád Város Önkormányzat és a
Sanatio Pro Vita Kft. között kötött feladatellátási
szerzıdésmódosításban szereplı Sanatio Pro Vita Kft.
és a Valumed Egészségügyi Szolgáltató Kft. között
semmilyen kapcsolat sincs, nem történt jogutódlás, sem
névváltozás, mint ahogy a szerzıdésben szerepel,
hanem a Valumed Kft. más adószámmal, más
cégnyilvántartási számmal létrejött új kft. Döntését
másrészt azzal indokolja, hogy az önálló orvosi
tevékenységrıl szóló 2000. évi II. tv. 3. § (8)
bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tudott és
nem tud a jelenben sem eleget tenni, mivel a Valumed
Egészségügyi Szolgáltató Kft. a jogszabályváltozás
okán szükséges szerzıdésmegújítással kapcsolatos
eljárásban nem vett részt, azt ellehetetlenítette.
Visegrád Város Önkormányzat Képviselı-testülete
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Hírek az Áprily iskolából
Vissza a természetbe –
Királyrét
Immáron második alkalommal jutottak el erdei iskolába az Áprily Lajos Általános Iskola hatodikos
diákjai. Május 21-én nagy várakozással indultunk el
Királyrétre, ami bár nincs messze, mégis át kell
kelni a Dunán; vasútra, illetve kisvasútra kell szállni,
hogy táborhelyünket elérjük.
11 óra körül értünk a szálláshelyünkre, ami az erdı
közepén, a Börzsöny lábánál, a patak partján van,
egy modern, minden kényelemmel ellátott erdei
iskolában. Az elfogyasztott ebéd után rögtön a mély
vízbe dobtak bennünket, és egy tíz kilométeres hegyi
túrával bemutatták Királyrétet, valamint megismertették velünk az ott élı növény- és állatvilágot. Másnap két részre osztva a csapatot víz- és odúvizsgálattal töltöttük a napot. Az eddig tanórákon elméletben
megtanultak most valósággá váltak. A gyerekek
saját szemükkel tapasztalhatták meg a tiszta viző
patak, a mesterséges tó, a rét és az erdı élıvilága
közötti különbségeket.
A nappali felfedezı útból hazatérvén, egy-két óra
pihenés után éjszakai túrára indultunk, ahol az éjszakai erdı hangjait hallgatták meg a gyerekek;
közben az éjjeli állatok szokásairól, életmódjáról
hallhattunk elıadást.
A következı napon gyógynövény-ismertetı volt,
ami nemcsak látványban nyilvánult meg, hanem a
belılük készült fızetet is megkóstolhattuk. A gyerekek otthon- és komfortérzetét nagyban elısegítette
Mészáros Attila (Mészáros Boglárka édesapja) jelenléte, aki a kimerítı túrák után remek vacsorával
várta a fáradtan hazaérkezı gyerekeket. A kívánságlistán szereplı milánói makarónitól a kakaós csigáig
minden kérést teljesített, bevonva a fızés rejtelmeibe
a gyerekeket is. Ezúton köszönjük részvételét, valamint segítségét, amelyet a tábor ideje alatt nyújtott.
Másik nagy segítınk Kımíves Sándor volt
(Kımíves Levente édesapja), aki elsıtıl az utolsó
percig jelen volt. Részt vett a szervezési feladatokban, a gyerekek csomagjainak szállításában, a felügyeletben; biztosította az esti hangulathoz a zenei
anyagot. Az ı közremőködésével ingyen utazhattunk
a kompon, és a tábor végén mintegy feltéve az i-re a
pontot, egy egyórás sétahajózáson vehettünk részt.
Köszönetet mondunk Muckstadtné András Enikınek, aki a szervezési feladatokban nyújtott elengedhetetlen segítséget.
Végül – és nem utolsó sorban – köszönjük
Králikné Matkovics Mariannának, aki pedagógusként mindvégig segített, és thai chi torna formájában
gondoskodott a reggeli ébredésünkrıl. Köszönjük az
Áprily Lajos Iskoláért Alapítványnak a nagylelkő
pénzügyi felajánlást, amellyel hozzájárult a kirándulásunkhoz. Reméljük, hogy a következı hatodikos
osztálynak is hasonlóan hasznos és élményekben
gazdag kirándulásban lesz része.
Veres Judit
hatodikos osztályfınök

Tízen Túliak Tízpróbája
2013. május 25-én immáron harmadik alkalommal vettünk
részt a Szentendrén megrendezett akadályversenyen. A 2008-as
elsı helyezés után ismét dobogós helyen végzett az Áprily
Lajos Általános Iskola csapata.

Lelkes csapatunk – Muckstadt Szabina, Muckstadt Andrea,
Félegyházi Janka, Félegyházi Borbála, Scheili Sára, Oláh
Marcell, Schaffer Ádám, Harsányi Bence, Irsai Tamás, Kovács
Dávid – nagy energiával vetette bele magát a különbözı feladatokat rejtı megmérettetésbe. Végül, az újabb és újabb állomások kihívásait sikeresen teljesítve, elsıként értünk fel a
kıhegyi turistaházhoz. Itt bográcsban rotyogó paprikás krumplival várták a szervezık a megfáradt résztvevıket. A gyermekek jóllakottan és izgatottan várták az eredmények összesítését,
melynek végén kiosztották az ajándékokat és az elmaradhatatlan vándorkupát is.
Reméljük, jövıre ismét lehetıségünk nyílik a részvételre!
Demeter Bálint
felkészítı tanár

Az Ének ünnepe
2009 óta minden évben megrendezik Pilismaróton az Ének
ünnepét. Így volt ez idén is. Ez a nemes kezdeményezés a
pilismaróti zeneszerzı és fıkántor, Bozóky Mihály emlékére
jött létre; alapítója Kecskés András lantmővész és a helyi
Bozóky Mihály Általános Iskola.
Nagy örömmel érkeztünk meg a plébániatemplomba, a rendezvény helyszínére, amely megtelt a környékbeli iskolákból
érkezı diákokkal. Dorogról, Esztergomból és Szentendrérıl
mintegy hetven kisdiák mutatta meg énekhangját. Intézményünket Félegyházi Borbála és Félegyházi Boglár képviselte.
Igazán gyönyörő, ritkán hallható népdalokat és egyházi népéneket adtak elı a résztvevık. Magas színvonalú produkciók
hangzottak el, amelyek között több kivételes tehetség is megmutatkozott. Köszönjük a szervezıknek, hogy ismét részt vehettünk ezen az immáron hagyománnyá vált rendezvényen,
ahol közösen ápolhattuk a magyar kultúrát, ıseink hagyományát.
Bosnyák Endréné
énektanár
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Már csak párat kell aludni…
Még vége sincs a mostani tanévnek, de mi – pedagógusok – már a következın gondolkodunk. Kezdıdik azzal,
hogy január tájékán már kiválasztjuk a következı tanév
elsıs tanító nénijét. Pontosabban ez esetben tanító
nénijeit. Még ebben a hónapban szülıi értekezlet keretében ismerkedtünk leendı tanítványaink szüleivel az óvodában. Szeptemberig igyekszünk megismerni a jövendı
elsısöket: elıször a beiratkozásnál, majd késıbb különbözı foglalkozások keretében főzzük szorosabbra a kapcsolatot leendı diákjainkkal.
A következı tanévben 27 elsıs kezdi meg tanulmányait
iskolánkban: 13 fiú, 14 lány. Két foglalkozáson vagyunk
túl, hiszen Krátki Dórával játszottunk-mozogtunk a tornacsarnokban, majd Nagyné Izsák Verával kézmőveskedtünk. Az óvodások nagy örömmel jöttek el hoz-

zánk az óvó nénik kíséretében. Köszönjük, hogy segítik a
kicsiket, hogy nagyokká válhassanak majd az iskolában!
Van olyan, aki már most kiválóan tud cipıt kötni, és minden másban is nagyon ügyes, de akinek még nem tökéletes a masni, annak itt az egész nyár, hogy utolérje a többieket. Biztosan sikerülni fog!
A szülık a szülıi értekezleten megtudhattak néhány fontos dolgot a tanévkezdéssel kapcsolatban. (Aki lemaradt,
emlékeztetıt talál a www.aprily-visegrad.hu/leendı elsısöknek menüpontban.) Jó érzés, ahogy a nagycsoportos
ovisok átkiabálnak az utcán, hogy: ,,Szia, Dóra néni! Szia,
Vera néni! Szia, Anna néni!”
Úgy látjuk, hogy várják az iskolát, ami bizony nem jelent mást a szakemberek szerint, minthogy iskolaérettek
lettek.

Íme, a következı elsı osztály – teljes létszámban
Pauluszné Tóth Anna osztályfınök

A nemzeti összetartozás napja az iskolában
1920. június 4-én a Versailles melletti Nagy-Trianonpalotában aláírták az elsı világháborút Magyarország számára lezáró békét. Az okmány – az 1919. évi saint-germain-i
osztrák békeszerzıdéssel együtt – szentesítette az Osztrák–
Magyar Monarchia szétesését, valamint az ezeréves fennállását alig negyedszázaddal korábban ünneplı történelmi Magyarország felbomlását.
A Parlament 2010-ben fogadta el a törvényt a nemzeti öszszetartozás melletti tanúságtételrıl, mely a trianoni békediktátum 90. évfordulójáról megemlékezve, a magyarság történetének e szomorú dátumát a nemzeti összetartozás napjává
nyilvánította. Az Országgyőlés kinyilvánította, hogy „a több
állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és
közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek
államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a
magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.
A törvény indoklásában az elıterjesztık leszögezték: ,,A
nemzeti emlékezés, a Kárpát-medence népei közös jövıjének
elısegítése és az európai értékek érvényesülése azt a feladatot rója ránk, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését
és feldolgozását. Ugyanakkor lehetıséget ad arra is, hogy
bebizonyítsuk: a nyelvébıl és kultúrájából erıt merítı magyarság e történelmi tragédia után képes a nemzeti megújulásra, az elıtte álló történelmi feladatok megoldására.”

Június 4-én az iskolában megemlékeztünk a nemzeti összetartozás napjáról. A diákok a térképeken keresték ki a trianoni döntés következményeit, majd közösen fogalmaztuk meg,
hogy az 1920-ban történt események a történelem részei,
Magyarország további sorsát alapvetıen befolyásolták, de az
azóta eltelt évtizedek bebizonyították, hogy még ilyen tragédia után is van továbblépés. A legfontosabb, hogy a Kárpátmedencében élık ne ellenségként tekintsenek egymásra. A
fejlıdés egyedüli útja az összefogás.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerkedjenek
nemzeti múltunkkal, ismerjék a kiemelkedı, nagy változásokat hozó döntéseket, mint amilyen a trianoni békediktátum.
Délután a Trianon-emléktáblánál tartott megemlékezésen
szerepelt Fekete András nyolcadik osztályos tanuló, Wass
Albert Üzenet haza címő versének részletével. Befejezésül
álljon itt egy versszak az ott elhangzott mőbıl.
„Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok járása változó.
És törvényei vannak a szeleknek,
esınek, hónak, fellegeknek
és nincsen ború, örökkévaló.
A víz szalad, a kı marad,
a kı marad.”
Jeneiné Vörös Margit tanár
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A Z Á PRILY I SKOLÁÉRT A LAPÍTVÁNY
Az ÁIA mint civil szervezet egy naptári évben általában két
alkalommal számol be a nyilvánosság elıtt tevékenységérıl;
egyrészt a közhasznúsági jelentéskor, ill. egy pályázati projekt végén elsısorban pénzügyi szempontból, másrészt júniusban, az elmúlt tanév értékelésekor. Mivel hónapról hónapra
jelentkeztünk a VH hasábjain is, ezért csak címszavakban
összegzem az alapítvány által a tanévben támogatottszervezett eseményeket: Áprily-estély, Áprily-hét, Visegrádi
képek könyv kiadása, csatlakozás a Zoller-díjhoz, Jékely
Zoltán születése 100. évfordulójának megünneplése, kamaszmusical bemutatójának támogatása, gyermek- és pedagógusnap megrendezésében közremőködés, év végi osztálykirándulások igény szerinti segítése, kisoroszi tagiskola búcsúzó 4. osztályának ajándékozása, versenyeken, furulyatalálkozón díjazás, sport- és taneszköz-fejlesztésben részvétel.
Ahhoz, hogy az iskolai élet e sokszínő tevékenységét támogatni tudjuk, folyamatosan kell elıteremteni annak anyagi
hátterét, ezért nem véletlen, hogy igyekszünk a közvélemény
látókörében maradni. Ez irányú fáradozásunk nem hiábavaló,
mert mind hivatalos-intézményi oldalról, mind vállalkozók,
gazdasági szervezetek és egyéni, névtelen adományozók
jóvoltából sikerült eddig jelentıs bázist teremteni. (Reméljük,
hogy a következı évtıl már az 1%-os felajánlások is biztos
hátteret nyújtanak majd!) Köszönjük minden támogatónknak
az egyetértéshez e kézzel fogható megnyilvánulását!
Visszatérve a tanév végéhez, tartozom még az Év Kisdiákja
és az Év Diákja cím odaítélésérıl szóló tájékoztatással.
Legnagyobb sajnálatunkra a 2012/13-as tanévben az Év
Diákja kitüntetı címet és a hozzá járuló 150.000 Ft-os tárgyjutalmat a nevelıtestület véleménye és a kuratórium döntése
alapján nem adtuk át. Döntésünk fontos eleme, hogy valóban
arra érdemes, minden szempontból példaként állítható diák
nyerje el a díjat. Megerısít ebben az is, hogy a 2011/12-es
tanév Év Diákja, Paulusz Balázs középiskolájában is kiemelt
dicsérettel igazolta vissza tavalyi választásunkat. Kívánjuk –
saját magunknak is –, hogy a jövıben ez a példa és ne a
2012/13-as tanév negatív eseménye ismétlıdjön meg.
Annál örömtelibb az Év Kisdiákja díj átadása. A nevelıtestület három 4. osztályos tanulóra tett javaslatot, majd konzultálva az osztályban tanító nevelıkkel, a 2012/13-as tanévben
az Év Kisdiákja díjra HEIM ZSÓFIA 4. osztályos tanuló
mellett döntött, aki a tanévzáró ünnepélyen vehette át jutalmát. Gratulációnk mellé a parajdi Áprily Lajos Ált. Iskola
ajándékát és a Szent György Lovagrend 50.000 Ft értékő
taneszköz ajándékát vehette át.
A Visegrádi Hírek hasábjain bemutatjuk a kitüntetettet, akit
osztályfınöke, Pauluszné Tóth Anna méltat:
,,Zsófi tanulmányait nem nálunk kezdte meg; szülei elsı
osztály félévekor döntöttek úgy, hogy inkább ebben az iskolában folytatja tanulmányait. Úgy gondolom, jó helyre, összetartó kis közösségbe került Éva néni vezetése alatt. Jól érzi itt
nálunk magát.
Saját bevallása szerint is örömét leli abban, hogy a Dunakanyarban él, hisz: „A nappalinkból a Dunára és a Szent
Mihály hegyre látunk. Nagyon szeretek itt lakni, szeretem az
otthonunkat, amit Nagyapám tervezett, megnyugtat az otthoni
légkör, szeretek hazajönni. Szeretem a matematikát, a nyelvtant és azokat a napokat, amikor tesi van, de a többi is jól
megy” – írja magáról.
Amellett, hogy kitőnı tanuló, nem igazán akar és tud nyugton maradni, hisz érdeklıdési köre igen széles: imád biciklizni és görkorizni a környékbeli gyerekekkel suli után, télen
sokat szánkóznak, hógolyóznak. Öt éves kora óta rendszeresen lovagol. A legutóbbi lovasversenyen ezüstérmet nyert.

A
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TANÉVRİL

Több évig mazsorettezett,
tavaly már a csapat élén
járó tamburként menetelt.
Tanult zongorázni, de hát
annyi mindent ki kell még
próbálnia, így az – egyelıre
– abbamaradt. Szeret táncolni,
zenét
hallgatni,
énekelni.
A gyorsasági síben a
lesikló versenyen 2. helyezett
lett. Nemcsak a sí, hanem a
korcsolya is jó barátja.
Minden alkalmat igyekszik
megragadni, hogy mozoghasson. Legyen az kistesi, játékos tesi vagy akár floorball,
tıle egyik sem idegen – ezeket itt helyben, az iskolában mőveli, viszont úszni Esztergomba kell járnia. Kipróbálta az akrobatikus rock and rollt. Elkezdett pingpongozni, és ha elég
szorgalmas lesz, már egy év múlva komolyabb versenyekre is
mehet edzıje szerint.
Könnyen, élvezettel tanul verseket. Iskolánkat többször is
képviselte a körzeti Fábián Zoltán prózamondó versenyen,
ahol másodikként végzett. A Tudományos Ismeretterjesztı
Társaság debreceni tehetségkutató versenyén 7. helyezett lett.
Mindenféle kézmőveskedés szóba jöhet nála. Idén például a
Skanzenbe készül, hogy kisgazdasszony váljék belıle, aki
természetesen tud sütni-fızni, dagasztani, lekvárt fızni is. Ha
még mindig marad ideje, akkor legújabban ruhákat tervez,
neki ez a kikapcsolódás… Szívesen segít otthon a házimunkában.
Tavaly nagy örömmel kapcsolódott be a VI–PA-táborba.
Idén szeretettel várja vissza tavalyi vendéglátóját.
Zsófi nem átlagos gyerek. Mindig feltalálja magát, sosem
unatkozik. Nem ül a tévé elıtt órákat, napi negyedóra épp
elég szerinte. Így marad ideje mindarra, ami a legtöbb tízen
inneni és túlinak nem: gyereknek lenni és mindenfélét kipróbálni. Fıleg saját magát. Miben jó, miben lehet még jobb.
Azt hiszem, ehhez a legjobb úton halad.”
Büszkék vagyunk Rád, Heim Zsófi!
Az ÁIA az eltervezett táborokhoz (napközis és VI–PAtábor) ígérete és szándéka szerint biztosítja az igényelt támogatást. Ugyancsak az új tanév megkezdése elıtt vásároljuk
meg Bálint Zsolt képviselı úr felajánlásából a már kipróbált
új sportszert, az önkormányzat partnerségével az igazgató
munkájához szükséges laptop informatikai eszközt, a szülıi
szervezet rendezvényeibıl befolyt bevételekre alapozva –
kiegészítve az alapítványtól szükséges összeggel – a digitális
táblához szükséges projektorokat, s ha szükséges, hozzájárulunk az iskolaudvar hátsó részének burkolásához.
A 2012/13-as tanév végén az alapító és a kuratórium nevében megköszönöm az Áprily Lajos Ált. Iskola minden dolgozójának, a hitoktatóknak, a diákok mindennapi életéhez kapcsolódó szolgáltatások munkatársainak (konyha, gyermek- és
fogorvosi, védınıi ellátás, közmővelıdési intézmények,
egyesületek, szervezetek), Visegrád oktatási intézményének
támogatását!
Köszönjük, hogy a város vezetése az iskola államosítása
után sem hanyagolja el a legfontosabb oktatási intézményt, az
ÁIA-nyal együttmőködve teszi meg gondoskodását!
A megérdemelt nyári vakációhoz magam és a kuratórium
nevében jó pihenést, erıgyőjtést, kikapcsolódást kívánok
gyereknek, szülınek, nevelınek, tisztségviselınek!
Mezei Anna kuratóriumi elnök
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Óvodai tudósítás

Három évvel ezelıtt,
amikor elıször jöttek óvodába a mostani nagycsoportosok, nem
igazán lehetett tudni, kinek dobog szaporábban a szíve: Anyának
vagy gyermekének? Persze, mindenki jól tudja, hogy háromévesen
az oviban a helye, hogy vágyik a gyermekközösségre, hogy nyitott
minden újra… de hogy Anya ne legyen ott, hogy más mondja meg,
mit kell csinálni, az óvó néni segít öltözni, orrot fújni, ebédelni, fogat
mosni… ez szokatlan. Mindez lefordítva az Édesanya gondolataira,
ezeket a naponta ismétlıdı gondozási feladatokat más csinálja, sıt
még nevelgeti, okosítja is a gyermeket… ez is szokatlan, hiszen
három éve éjjel-nappal mindig együtt voltak. Néhány nap múlva
azután ezek a gondolatok felejtıdnek, hiszen a gyermek szívesen jön
oviba, Anya érzi ennek szükségességét, és máris igazi ovis lett a
nemrég még megszeppent kisgyerek.
Aztán nagyon gyorsan peregtek az események, és most elköszön az
ovitól a testileg-lelkileg megerısödött, az iskolai életre kész nagycsoportos. Talán még a szülıknél is jobban tudjuk érzékelni a gyerekek fejlıdési állomásait: örülünk, ha a sorversenyen megtanulnak
küzdeni, a társasban tudnak veszíteni, a szomorú társukat képesek
megvigasztalni. Nagyon összetett, bonyolult, érzékeny lény a gyermek, adott esetben mind a 25 – ennyien voltak a nagycsoportban. Az
óvónı képes már a reggeli találkozás elsı pillanataiban érezni, hogy
valami nincs rendjén a gyermekkel. Lehet, hogy csak nincs kialudva,
lehet, hogy betegség bujkál benne, lehet, hogy a tesóval volt valami
nézeteltérés… de itt az oviban segíteni kell, hogy vagy kibeszélje a
gondjait, vagy mielıbb felejthesse el, ami bántja. Az óvónınek
ugyanakkor figyelnie kell a játék menetét, kiegészíteni, ötleteket
adni, úgy terelgetni a gyerekeket játékidıben, hogy mindenki épüljön, élményhez jusson. Közben meggyızni a reggelizıket, hogy „azt
a falatot már ne hagyd ott”, kibékíteni a veszekedıket (nagycsoportban rávezetni ıket a konfliktusok megoldására), rakodás közben
figyelni, hogy minden játék a helyére kerüljön… A búcsúzó nagyok
is így kezdték, és a királyi palotában tartott ovibúcsún megmutatták,
hogy hova jutottak. Mert nagy dolog az, hogy hangosan, szépen
artikulálnak, hogy türelmesen várnak a sorukra, hogy figyelik, segítik a másikat, hogy úgy pörögnek-forognak, hogy boldogság nézni,
és jókedvően, örömmel játszanak együtt az óvó nénikkel.
Mindezek után még egy éjszakát is aludni az oviban! Arra tényleg
érdemes várni három évet! Közös vacsora, bátorságpróba a sötétben,
pizsamabemutató, és mese, mese, mese… amíg nem alszik mindenki.
Dóra, Viki és Erika néni szíve most nagyon nehéz, de szeptembertıl jön az újabb kihívás: jönnek a kicsik, nekik kell a kedves mosoly,
a bátorítás, bár nem igazán lehet tudni, kinek dobog szaporábban a
szíve…
Óvodánkban a szorgalmi idıszak utolsó hete a gyerekhét. Ilyenkor
minden csoport a gyerekek teherbírását figyelembe véve programokat talál ki, és valósít meg. Ebben az évben az árvíz miatt sajnos
elmaradt jó néhány rendezvényünk: ugráló vár, arcfestés, mesemúzeum, Sommerfest… de a hegyi programokat nem zavarta meg
semmi, középsısök és nagyok egész napos kirándulásra mentek.
Júniusban megkezdıdnek a szabadságolások, ezért a csoportok öszszevontan mőködnek. Az óvodában a nyári szünet július 29-tıl augusztus 26-ig tart.
Kollégáimnak köszönöm az egész évi tartalmas munkát, Önöknek
pedig jó pihenést, kellemes nyarat kívánok!
Dobó Istvánné
óvodavezetı

2013. július

Gyerekkuckó
Kedves Gyerekek!
Kísérleteztetek-e már titkosírás kifejlesztésével? Nem? De az megfordult a fejetekben,
hogy milyen jó lenne, ha az órán elkapott levél
tartalmát csak az értené meg, akinek címeztétek!
Mielıtt ismertetem Veletek rejtvényemet,
szeretnék elmondani egy érdekes információt
Gárdonyi Gézáról. Az idén 150 éve született
híres magyar író, az Egri csillagok szerzıjének
titkosírásos jegyzete közel ötven évig izgatta a
kutatók figyelmét. E titkosnaplót, mely a
Tibetan Grammar címfeliratot viselte, neves
tudósok hada próbálta megfejteni, azonban
sorra kudarcot vallottak.
Gárdonyi egyik fia, Gárdonyi József is úgy
vélte, hogy az apja a titkosírása kulcsát „magával vitte a sírba”, de 1969-ben Gilicze Gábor egyetemi hallgató, aki a Füles rejtvényújságból, valamint Gyürk Ottó honvéd alezredes,
aki egy televíziós vetélkedıbıl értesült a szokatlan feladatról, megoldotta azt. A két, sikerrel járt megfejtı különbözı módon közelített
feladata tárgyához: az egyik segédeszközök
nélkül, a másik a korszerő technika felhasználásával; ennek ellenére egybehangzó eredményt kaptak.
Mi más lehetne a Nektek szánt feladvány,
mint egy titkosírással írt szöveg. Az elsı helyes megfejtést beküldı jutalma a feladványban
szerepel.
32+13+14+61+55+25+14+11+33
12+52
22+16+31+12+14
62-21-64-34+63+25+34+64
16+34+43+35
25+65+43+12+35+22+15+14+11+54+23+11
25+65+43+12+35+22+15+14+11+54+23+21
+64+11
54+12+35+35+15+34+14
51+31+33+13+35+34+64+35+21+35
15+65+35+44+35+35
14+12+33+13
Ui.: A titkosírás kinyomozásához segítséget
kaphattok Marcitól, Karcsitól, és a kis Recétıl…, akik az egyik legsikeresebb magyar
gyermekkönyvíró ifjúsági regényében szerepelnek.
A regénybıl készült tévéfilm 1975-ben elnyerte az Év Legjobb Gyermekfilmje címet.
A megoldásokat hozzátok be hozzám, a
könyvtárba. Addig is jó munkát, sikeres megfejtést kívánok Nektek:
Fehér Judit
könyvtáros
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NEMZETISÉGI OLDAL –
Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Piroska
Ebben a számunkban szeretnénk bemutatni Önöknek,
Kedves Olvasóink Mathilde Geiszkopf Baranya megye
Kaan (Kán) falucskájának ottani dialektusban elıadott, a
Grimm testvérek által írt meséjét. Ez a dialektus is ékesen
mutatja a német nyelv nagy változatosságát.
Kán falucskáról annyit illik tudnunk, hogy az 1700-as
években telt meg a német telepesek által élettel. A második világháború befejezése után a nemzetiségi élet már
nem tért vissza a régi kerékvágásba a sajnálatos kollektív
bőnösség, majd a kollektivizálás és egyéb történelmi
helyzet miatt.
Ez arra ösztönözte a kis falu lakosságát, hogy elhagyja
szülıhelyét, és máshol keressen megélhetést. Az utolsó
lakos 1970-ben hagyta el a falut, név szerint Theresia

Steidler. A 90-es évek elejéig lakatlan volt, majd lassan
egyen-ketten visszatértek, de jöttek újak is, akiknek megtetszett ez a festıi kis hely; jelenleg üdülıhelynek használják.
Mathilde Geiszkopf Kán szülötte és meséit, elbeszéléseit
édesapjától és nagymamájától hallotta helyi német tájszólásban, majd felnıtt fejjel összegyőjtötte és kis könyvet
állított össze. A kiadást sajnos már nem élte meg, mert
2007-ben meghalt. A mesegyőjtemény a Neue Zeitung
Stiftung gondozásában jelent meg 2011-ben, Reigöd vum
Weidepam címmel.
Lássuk hát a jól ismert mesét egy sajnos már kihalt német tájszólásban!
Scheiliné Herendi Ida

Piroschka
E’n Jägr un’ sai Frau, ti hun e Kind k’hat, e Mädele, Piroschka se k’haße. Ti is ihre Kroßmottr kange Esse pringe, wel
Mottr had im Wald k’wohnd. Wie se kange is, had ihre klejne Kerbje sehe frisch Prod naigeton, un’ re e Klas voll
Milich, nacht hat sö se k’schickt. Piroschka is a sche kange. In Wald is kumme, tart ware so schene Plume, had se
getrert far tr Kroßmottr roppe ’n Pusch Plume.
Wie se ihre Plum k’roppt had, had se wiedr ihre Kerbje und is kange kegör tem Haus zu. Na is ’n Wolf kumme. Es’
fracht: ,,Piroschka, wu kehscht tu hie?” ,,Had ich keh zu Kroßmottr!” ,,Ha wu is tai Kroßmottr?” ,,Tart pai tr trei Späm,
tart in sen Haische wohnd se.” Ter Wolf had nix nach zu ’re, had sich rumgetreid, ak’ fangd zu springe un’ und kange.
Wolf hie is kumme zu ten Haische, had ’r geklopft an tem Kroßmottr had rausk’ruwe: ,,Rippöldi-rappöldi, Zappe falld
te Zappe wu an tr Tir k’schteipst war, sem wu zuk’ macht zamk’falle, un’ ti Tir is ufkange, tr Wolf is so nai. Ter Wolf
Kroßmottr ihre Koptiegl runörk’numme, ihre Ageklas un’ ’r se k’schluckt. Ter Wolf had tes Koptiegl ufk’setzt un’ ’s
in’ had sich int r Kroßmottr ihre Pett k’lecht.
Piroschka is kumme, had ’r sche trink’leie schon im Pett. ’Ka had awr k’seie, tass ’s Tir stehd uf vum weidöm, ha was
Kroßmottr ihre Tir stehd uf! Wie se hiekummd, kehd se sche ’had s’ sich umk’schaud, jetz’ seid se, ’s laid epör im Pett.

Sie hiekange, had se k’sad: ,,Kroßmottr, ha was is mit tir? Tu so kroße Age!” ,,Ha, tass ich tich kud seie kann!”
Piroschka he’ sad: ,,Awr Kroßmottr, so kroße Ahre hascht!” ,,Ha, tass Ahre soll!” Nacht had se k’ sad: ,,Kroßmottr, awr
so e kroß Ahr hascht!” ,,Ha, tass ich tich schlucke kann!!!” So had tr Piroschka k’schluckt. Ufsteige had ’r nimmi kenne, wel nacht ti Kroßmottr in sai Pauch, un’ ti Piroschka.
Ihre Mottr, ihre Vatr, hun se hald k’wart, ti Piroschka wert Piroschka wert kumme. Had si kummd ne, si kummd ne.
An Nomittag ware, nacht had tr Vatr k’sad zum Weib: ,,Jetz ehn, schaue, wu ti Piroschka is!” Nacht is ’r kange. Wie ’r
kumme, had ’r k’seie a vum Weidöm, ti Tir stehd schon: was los sain! Wie ’r ins Haus is naikange, had ’r ksei, ter im
Pett un’ schlawt. Er had sai Flinde k’numme un’ had an, ten Wolf, so had ’r tr Paug ehm ufk’schniede, un’ ti Pin’ ti
Kroßmottr sain rauskumme. Un’ tr Wolf had ’r Niß.
Mathilde Geiszkopf

10

VISEGRÁDI HÍREK

Zenés Nyári Esték 2013.
A hagyományoknak megfelelıen idén július 27. és augusztus 17. között rendezzük meg a Zenés Nyári Esték Visegrádon címő komolyzenei koncertsorozatunkat. A pozsonyi V4-es alaphoz benyújtott sikeres pályázatunknak köszönhetıen ebben az évben is több kiváló külföldi zenészt
köszönthetünk majd itt Visegrádon, és hallgathatjuk muzsikájukat.
Az elsı koncertünkre szóló meghívót ezennel szeretettel
átnyújtjuk Önöknek.
2013. július 27. szombat 19 óra, katolikus templom

Csordás Klára operaénekes
és Mocsári Károly zongoramővész
koncertje
„LISZT ÉS WAGNER
– A MODERN ROMANTIKUSOK”

2013. július

Meghívó
árvízi koncertre
Talán sokak elıtt ismert az a történet, hogy mikor Liszt Ferenc értesült az 1838-as nagy pesti
árvízrıl, elhatározta, hogy Bécsbe utazik, és koncertet ad az árvíz károsultjai javára. Így is tett, és
Bécsben összesen nyolc koncertet adott, melyeknek teljes bevételét, 25 ezer forintot utalt át az árvíz áldozatainak.
Ez a történet jutott eszébe azoknak, akik elhatározták, hogy egy koncertet szerveznek a visegrádiaknak köszönetképpen a munkáért, a helytállásért.
A mősor összeállításakor szempont volt, hogy
részben olyan darabok hangozzanak el, melyeket
Liszt is játszott a fent említett koncertsorozat alkalmával, de az is, hogy népszerő mővek csendüljenek fel, és így kellemes, de egyben tartalmas
kikapcsolódásra hívja a város lakóit.
Szeretettel várunk mindenkit

A Wagner Bicentenárium alkalmából elsı koncertünket a
zenetörténetre rendkívüli hatással bíró, és egymást kölcsönösen tisztelı a két alkotónak szenteljük.

2013. július 20-án 19 órára a Palotaházba,
ahol

Mősoron:

Szilassy Alex

Liszt: Richard Wagner sírjánál
Wagner: Wesendonck-dalok
Wagner–Liszt: Izolda szerelmi halála
Liszt: Ha álmom mély (Victor Hugo)
Liszt: Elfelejtett keringı no. I.
Liszt: XVI. Rapszódia
Liszt: A három cigány (Nikolaus Lenau)
Liszt: Obermann völgye
Liszt: Loreley (Heinrich Heine)
Csordás Klára a Zeneakadémián szerzett operaénekesi és
zenetudósi diplomát. Énekmővészi pályáját szólistaként a
Nemzeti Filharmóniánál, operaénekesként pedig Bécsben
kezdte. Késıbb a Mannheimi Nemzeti Színházba szerzıdött, majd a Stockholmi Királyi Operaházban dolgozott. A
Párizsban élı mővésznı Európa számos városában, valamint New Yorkban és Tbilisziben is fellép. Rendszeresen
dolgozik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával. Az
angolul, németül, franciául, svédül és olaszul kitőnıen beszélı mővésznı orosz, spanyol, lengyel és norvég nyelven
is énekel, így dalrepertoárja kivételesen gazdag.
Mocsári Károly 1985-ben diplomázott, majd Párizsban telepedett le. Már fıiskolás éveiben több rangos nemzetközi
verseny díjazottja volt. Több mint 30 országának jelentıs
koncerttermeiben szerepelt, és szólistája volt a világ legjelentısebb zenekarjainak, de emellett visszajáró vendége az
olyan jelentıs hazai rendezvényeknek, mint a Tavaszi Fesztivál vagy a tiszadobi Zongorafesztivál. Játékát számos hazai és külföldi tv- és rádiófelvétel ırzi, Liszt és Bartók lemezfelvételeivel kivívta a nemzetközi szaksajtó elismerését. A Francia Liszt Társaság mővészeti szaktanácsadója.
Mikesy Tamás

zongoramővész
ad

koncertet
Mősoron:
Liszt: Csárdás
Chopin: Tarantelle
Liszt: 2 etüd
Chopin: Etüd
Chopin: Polonez op. 53.
Liszt: 12. magyar rapszódia
A koncertet szabadtérre tervezzük,
de esı vagy rossz idıjárás esetén is megtartjuk!
Mindenkit szeretettel várunk,
a látogatás díjmentes!

Teniszoktatás Visegrádon
Folytatjuk a tavaly nagy sikerrel zárult teniszoktatást Visegrádon.
2013. július 3-tól augusztus 28-ig minden héten
szerdán reggel 9 órától 12 óráig várjuk a gyerekeket a
visegrádi teniszpályán, ahol szakvezetı segítségével
ismerkedhetnek meg a tenisszel, és gyakorolhatják a
játékot. Korlátozott számban tudunk ütıt biztosítani.
Az oktatás ingyenes! Minden gyereket szeretettel
várunk!
Más napokon is lehetıség van arra, hogy a teniszpályát a gyermekek ingyen használhassák, de az idıpontot és a feltételeket a Sirály étteremben elıre
egyeztetni kell.
Jó sportolást és kellemes idıtöltést kívánunk!
Zeller Tibor
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Két megemlékezés Visegrádon
Talán furcsának tőnhet, hogy ilyen késın számolunk be két visegrádi megemlékezésrıl, de mind a kettı a júniusi lapzárta
után volt. Hogy mégis megteszem, annak jó oka van, ugyanis Visegrád szempontjából mindkettın véleményünk szerint érdekes és jelentıs dolog történt.

Juhász Jenı:

HÁRMAN – KATONÁK
Tüzet gyujtottunk fenn a hegytetın,
Az égbe nyúló vén fenyık tövében.
Ülünk a tőznél hárman, katonák –,
Hallgatva, mint egy régi képen.
Pattog a tőz és hallgatnak a fák –,
Ülünk a tőznél hárman –, katonák.
Eszünkbe jut egy kis vidéki ház.
Derős tornác –, virágbaöltözött.
Ott játszadoztunk napos udvarán,
Zöld gyíkra lesve a kövek között…
Ne sírj anyám!

A zenekar a Görgey-indulót adja elı
Május 21-én emlékeztünk meg a Görgey-lépcsınél a honvédtábornokról halála és Buda visszavételének évfordulójának alkalmából.
Ezt a megemlékezést minden évben megtartjuk, de idén
elıször ezen az ünnepségen hangzott el a Görgey-induló.
Úgy is mondhatjuk, hogy visegrádi ısbemutató volt. A tábornok tiszteletére szerzett zenemővet a honvédség szentendrei alakulatának zenekara adta elı.
Nagyon köszönjük nekik a közremőködést, és a nagylelkő
támogatást, mely lehetıvé tette ezt.
Mikesy Tamás

Aki szintén száz éves lenne…
Száz éve, 1913. június 22-én született WEÖRES SÁNDOR, a magyar irodalom és líra kiemelkedı alakja. A
jubileumon versösszeállítással emlékezünk a sokoldalú
költıre.
Magyar etüdök

Eszünkbe jutnak cifra városok,
Halványszínő meg pozsgásarcú lányok,
Az életutcán hangosan tolongók,
Meg iskolába járó kis soványok
És köztük az az egy is… Semmi na –
Pattog a tőz, köd van, nedves a fa…
Eszünkbe jut az út, amerre jöttünk.
Fehér keresztek sorakoztak ott.
Magyar keresztek és orosz keresztek,
Fölöttük holdas éj békéje reszket…
Békét köt a halott.
Pattog a tőz és hallgatnak a fák,
Ülünk a tőznél hárman –, katonák.

Május 26-án, a Hısök napján, a világháborús emléktábláknál emlékeztünk meg Visegrád hıseirıl, akik életüket adták
a hazáért. Ezen a megemlékezésen két vers is elhangzott,
melyek szerzıje Juhász Jenı volt. Talán vannak olyanok,
akik nem tudták, hogy a sokak által ismert festımővész
verseket is írt. Az elhangzott versek az I. világháború pokláról, gyötrelmeirıl szóltak, egy olyan ember tollából, aki a
fronton élte át, és írta meg érzéseit.
Mikesy Tamás

Zoller-est után…

38
Arany ágon ül a sármány,
kicsi dalt fúj fuvoláján,
arany égen ül a bárány,
belezendít citeráján.
Piros alma szivem ágán,
kivirító koronáján,
aki kéri, neki szánnám,
akinek kell, sose bánnám.
42
Harap utca három alatt
megnyílott a kutya-tár,
síppal-dobbal megnyitotta
Kutyafülü Aladár.
Kutya-tár! kutya-tár!
Kutyafülü Aladár!
Húsz forintért tarka kutya,
tízért fehér kutya jár,
törzs-vevıknek öt forintért
kapható a kutya már.
Kutya-tár! kutya-tár!
Kutyafülü Aladár!

A Don Vito pizzériában évente jazzkoncerttel emlékezünk
a Visegrádról elszármazott világhírő gitárosra, Zoller Attilára. Vendégeink – Csikós Attila, Tardy Zsófia, Szudy János,
Scholcz Péter – nagysikerő koncertet adtak június 16-án,
ahol egy szlovák fiatal gitáros és Koller Péter dobos is fellépett.
Szerkesztıbizottság
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Visegrádi képek
(folytatás)
Áprily Lajos a Sibrik-dombon álló római erıdöt
már ismerte, és a kıbányai római ırtorony romjait is láthatta. A Sibrik-domb közelében lévı
római villa sajnos bekerült a köztudatba, ma is
fel-feltőnik egy-egy Visegrádról szóló felületesebb leírásban. Itt és most újra elmondjuk: a mai
kutatási eredmények alapján soha nem állt itt
római villa, ami alapján ez felmerült, az az esperesi templom romjai és az onnan származó vörös
színő freskótöredékek elıkerülése; errıl késıbb
még szó lesz.
A Sibrik-dombi erıdítmény a Dunakanyar
egyik legfontosabb védelmi építménye, a 4. században a 320-as évek végén, 330-as évek elején,
Nagy Konstantin uralkodása idején épült. A késı
római építkezés jellegzetes darabja, szabálytalan
háromszög formájú alaprajzzal, eredetileg 11 u
alakú oldaltoronnyal és három legyezı alakú
saroktoronnyal. Alapterülete 114×130 m, falai
opus incertum technikával épültek, ez különbözı
nagyságú és alakú, durván nagyolt terméskövekbıl épített és habarccsal kötött falazat. A tábor
katonasága a környezı limesszakaszt és a Dunát
ellenırizte innen.
Az erıdítmény neve Soproni Sándor véleménye
szerint Pone Navata lehetett. Soproni Sándor a
Dunakanyar római korának neves kutatója tárta
fel az objektum legnagyobb részét, de a belsı
tereket csak kis mértékben kutathatta; remélhetıleg további ásatások újabb eredményeket hozhatnak. A fıfalak mentén, azokhoz csatlakozva
egy háromosztatú és egy egyterő, a kapunál tornácos épület állt. Az erıd bejáratának helye az
építés idejébıl nem ismert, késıbb a Duna felıli
nyugati frontra került, az egyik u alakú torony
helyére. Ezt a 360-as években a fıfal egy szakaszának elbontásával megnövelték, majd a legutolsó, a 380-as években zajló átépítéskor elé egy
nagyjából négyzet alapú ırtornyot építettek
(14,2×12,90 m).
Az ásatásból elıkerült leletek legnagyobb része
kerámiatöredék, de felbukkantak vastárgyak,
érmek és egy reliefdíszes töredék, aminek ábrázolása az ún. dunai lovasisten kultuszához tartozik. Az építmény többszörös védıárkának (fossa)
egyes szakaszait a déli, délkeleti és az északkeleti oldalon kutatták. Az erıdben az auxilia
Ursarensia csapategység állomásozott. A téglabélyegek közül a Terentius dux feliratúak érdemelnek említést. A táborból 380 körül kivonult a
katonaság, csak az említett ırtoronyban maradt
egy kisebb helyırség. Az elhagyatott erıdbe a
túlpartról érkezı barbárok, kvádok települtek,
akiknek földbeásott lakógödrei a déli oldalon
kerültek napvilágra, I. Valentinianus érmével és
besimított dísző kerámiatöredékekkel együtt. Ezt
követıen az 5. századra az erıd elnéptelenedett.
Folytatjuk…
Gróh Dániel

2013. július

Idén is gyermeknapoztunk
a suliban
Ebben az évben már negyedik alkalommal tartottunk gyermeknapi „bulit” az Áprily iskolában, szülık-tanárok és az ÁIA összefogva. A program a már megszokott volt: kézmőves foglalkozások,
sportprogramok, mesesátor gondoskodott a gyermekek szórakozásáról. A büfében anyukák, nagymamák által készített finomságok
várták a nagyérdemő közönséget, ebédre pedig egy csodás babgulyás fıtt; itt már az apukák is kivették részüket a fızıcskézésbıl.
Mivel ezen a hétvégén ünnepeltük a pedagógusnapot is, egy rövid, de kedves mősorral köszöntötték a diákok a jelenlegi és a már
megérdemelt nyugdíjas éveiket töltı tanítókat, tanárokat.
Aki ott volt, biztos egyetért velem abban, hogy ismét nagyon kellemes napot varázsoltunk a gyerekek számára. Adományt is győjtöttünk, amit az iskola fog felhasználni; idén egy projektort sikerült összehoznunk.
Köszönjük mindenkinek, szülıknek, nagyszülıknek, az iskola
dolgozóinak a segítségét, akár munkával, akár süteménnyel,
szörppel, pénzzel járult hozzá ehhez a szép naphoz, és a helyi
kereskedıknek nagyvonalú támogatásukat! Ígérjük, jövıre se marad el a gyereknap Visegrádon!
Az iskola szülıi közössége
és az Áprily Iskoláért Alapítvány

Kedves Gyerekek!
A városi könyvtár az iskolai vakáció alatt is
szeretettel vár minden óvodás korú, és alsó
tagozatos gyereket a könyvtárba egy kis
mesélésre, játékra! Olvassuk együtt a
meséket, játsszunk együtt régi és új
társasjátékokkal, kirakóval, főzzünk
gyöngyöt, készítsünk bábokat!
Mutassátok be Ti is kedvenc játékaitokat!
A játékos mesedélutánokat júliusban és
augusztusban kedden délutánonként 15 órától tartjuk.
Júliusban Sz. Nagy Mária bábszínész lesz a vendégünk. Hozzátok el testvéreiteket és barátaitokat is!
Fehér Judit könyvtáros

Visegrád, szabad egy táncra?
2013. július 20-án, szombaton 21.00 órai kezdettel
az év rockabilly estjét rendezzük meg a sportpályán
A zenérıl a

ZETOR TRIÓ

gondoskodik
Mindenkit szeretettel várunk!
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Kirándulás a Délvidéken
Ha május, akkor kirándulás! Nem volt ez másképp idén
sem: az Együtt Kulturális Egyesület 60 fıs csapattal –
bogdányi barátainkkal együtt – járta meg május 25-én a déli
régió fıvárosát, Szegedet és a vajdasági Szabadkát.
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meg elıször szakavatott idegenvezetıvel, aki a helyi zsidóság
és az épület nem kevésbé hányatott sorsával ismertetett meg.
Mivel igencsak ritkán járunk ilyen épületben, különös élmény
volt hallani a zsidó vallás és szokások érdekességeirıl. Az
épület a Világ Kulturális Örökségének része 1989 óta.

A refektóriumban hallgatjuk az ismertetést

Szegedi programunk az Alsóvárosi Ferences Látogatóközpont megtekintésével kezdıdött: film segítségével megismerkedhettünk a ferences szerzetesek világával; vallomásaikon át
közelebbre kerülhettünk emberi-szellemi mivoltukhoz, a lényükbıl áradó derőhöz. Az épületegyüttest végigjárva láttuk
a több száz éves falak közt folyó életet: a ferencesek szervezeti felépítését, a cellákat, a refektóriumot – puritán körülmények közt itt esznek közösen –, a késı gótikus stílusban épült
templomot, a kertet – itt különbözı hasznos főszernövényeket is termesztenek –, a kıtárat, a visszafogott, de igen értékes egyházmővészeti kiállítást. Kérdéseinkre a kalauzoló fiatalember készségesen válaszolt. Jó emlékekkel ért véget másfél órás látogatásunk. (Ehhez sok hasznos elıkészítı információt adott Fáy Zoltán könyvtárosnak a Margit körúti rendház ferenceseirıl tartott május 15-i elıadása.)
S máris várt ránk a Móra Ferenc Múzeum, amelynek dísztermében Munkácsy-alkotásokban gyönyörködhettünk – többek közt a Honfoglalás színes vázlatával –, majd vezetınk
segítségével az ısember fejlıdésének fázisaival ismerkedhettünk meg; koponya- és csontmásolatok, ıskıkori állatok
csontmaradványai közt barangoltunk a barlangfolyosó útjain.
Városnézı sétánk során nagy tömeg volt az utcákon: aznap
rendezték a hídi vásárt. A napsütéses forgatagban lesétáltunk
a Fogadalmi templomhoz. Belsı látványa sokadszor kápráztatott el: az élénk színben pompázó dóm hatalmas méretei
mellett törpének éreztük magunkat. A téren álló régi Dömötör-tornyot is körüljártuk, majd a séta után egy Tisza-parti halászcsárda volt célpontunk, ahonnan a Maros beömlésére is
ráláttunk. Ízletes szegedi halászlé és túrós csusza, illetve erıleves és cigánypecsenye közt választhatott az éhes kiránduló.

A szabadkai városháza

Sétánk a fákkal sőrőn beültetett, szép épületekben gazdag
utcákon át a városháza csodálatos épületének megpillantásával ért célba. Az elıtte álló tágas téren Zsolnay-szökıkút lövellte magasra a vizet, mindenütt sőrő tömeg állt: egy esküvı
közepébe csöppentünk. Papp Árpád, a helyi múzeum néprajzosa segítségével bemehettünk a városháza épületébe, ahol
egyik ámulatból a másikba estünk. A Komor Marcell és Jakab Dezsı (ık tervezték a zsinagógát is) álmodta csoda stíluselemei a magyar szecesszió legszebb jegyeit viselik magukon. A díszteremben helyet foglalva, ismertetést kaptunk az
építés történetérıl, a történelem viharairól. A belsı díszítések, a faragott padok, az elnöki pulpitus, a színes üvegablakok – Werbıczyt, Kossuthot, Deákot, Széchenyit ábrázolták
–mindnyájunkat lenyőgöztek. Órákig lehetett volna gyönyörködni – ezalatt kinn nyári zápor verte a színes cserepő tetıt –,
és még zárásként jutott egy kis idınk, hogy a palicsi tóhoz is
kimenjünk, miután az esı elállt.

Az egykori kaszinó a palicsi tó partján

A zsinagóga Szabadkán

A pihenı után átkeltünk a déli országhatáron, ami kissé
hosszúra nyúlt, de még idıben elértünk Szabadkára, az európai szecesszió szép városába. A belvárosban álló impozáns,
ám meglehetısen rossz állapotban lévı zsinagógát néztük

A Szabadkától néhány kilométernyire látható tó – ahová villamosjárat vitt ki a boldogult békeidıben – a város tüdeje. A
kies sétányon monarchia korabeli nyaralók, szép szobrok, kaszinóépület álltak, a vízen fürdıház és csónakkikötı. A kellemes esti séta után fájó szívvel hagytuk ott a tavat, s a határon való kisebb várakozás után igencsak késın érkeztünk Visegrádra.
Tartalmas, tanulságos, látványban gazdag kirándulás volt –
ez volt mindannyiunk véleménye. Köszönjük a példás szervezést és a felkészült idegenvezetık tartalmas tájékoztatóját!
Borsody István
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A „Virágos Visegrádért”
Mint ahogyan az elızı Visegrádi Hírekben írtuk, az e
havi számban közöljük a májusi és júniusi kiválasztott és
VSZ oklevéllel elismert kertekrıl, területekrıl és az ezeket gondozó tulajdonosokról a fotókat, illetve a kommentárokat.
Válogató munkacsoportunknak könnyő dolga volt, hiszen számos jelzés érkezett az újságban megjelent felhívásunkra. A május-június hónapokra kiemelt udvarokat,
kerteket a beérkezett jelölésekbıl válogattuk ki.
Valóban nagyon sok szép, virágos porta és közterület
van most Visegrádon, melyet külön is csak üdvözölni
lehet. Sajnos minden beérkezett javaslatot – egy-egy adott
hónapban – nem tudunk kiemelten értékelni, de a jelzetteket folyamatosan figyelemmel kísérjük.
Viszont úgy döntöttünk, hogy egy-egy hónapban két-két
kiemelést teszünk, lehetıleg úgy, hogy az más-más alapú
legyen, pl.: közterület és magánudvar vagy a turizmusnak
szóló virágosítás stb.
2013. május havi jutalmazottaink
Vogel Gyuláné Marika (van, akinek Marika néni): a
Harangvirág utca 7. szám alatti virágos udvarkertjével
Az utcáról is jó látszik, hogy sokféle virágot gondoz
Marika néni, de nála a legdominánsabb növény mégis a
rózsa. Sok-sok féle van belıle a kertben, melyek színben
is és a virágzási idı szerint is különbözıek, de nagyon
szépek. Egy ilyen udvarkert állandó gondozása is sok idıt
vesz igénybe, de a virágokat – bizony folyamatosan, de
ápolni kell.
Szerinte ennek is köszönhetı, hogy az idısebb telepítéső
rózsabokrok is ugyanúgy hozzák a virágjaikat, mint az
újabbak. Az elsı telepítések (néhány tı) még 1970-bıl
valók, és azóta is színesítik az udvart és áttételesen az
utcát is.
Fröhlich Istvánné Terike, akit (szerinte) ,,Stopp Tercsi”-ként ismernek: a Fı utca 127. szám alatti házuk
elıtti közterülettel, utcai virágoskertjével
Szövetségünk kiemelendınek tartja, hogy Terike követi
a régi visegrádi hagyományt, és a házuk elıtti utcai területet szépíti, nem egy megszerkesztett virágos ágy (egyébként kettı) formájában, hanem lazán meghagyva a szél
telepítette virágokat is a saját telepítéső – és csodaszép –
virágok (írisz, rózsafélék, szarkaláb stb.) mellett.
Sajnos ma már egyre kevesebben vállalkoznak – de szerencsére még többen is vannak – az utcafrontok virágosítására. A VSZ szeretné ösztönözni ezt a tevékenységet.
2013. június havi jutalmazottaink
Hajdu András: a Fı utca 88. szám alatti díszes udvarbejárójával és virágoskertjével
András három évvel ezelıtt (amikor a Pilismarót-Dömös
Református Egyházközséggel a testvárosban jártak) Erdélybıl hozott öt tı futórózsát. A rózsatöveket úgy ültette
el, hogy azokból két hatalmas élı boltívet hozott létre a
saját és a szomszéd háza közötti udvaron.
A gondos ápolásnak és „formálásnak” köszönhetıen az
egymástól kellı távolságra lévı két boltív, a vörös-bordó
színő, szapora rózsákkal minden arra járó visegrádinak és
idelátogató turistavendégnek feltőnik.

2013. július

András az udvar mellett a virágoskertre is nagy gondot
fordít, ráadásul azok közé tartozik, akik a ház elıtti utcát
is díszítik és ápolják.
Kis Gergelyné Obtrizsáli Marika: a Zách Klára köz 4.
szám alatti belsı udvarkertjével és a balkonjával

Szövetségünk azokat a virágoskerteket is szeretné kiemelni, amelyek – persze áttételesen – a közvetlen turistaforgalmat is szolgálják. Marika – mint szobakiadó – olyan
külsı környezetet hozott létre, amelyben az idelátogató
vendégek jól érzik magukat. Számára ez fontos szempont.
A kertudvarban nagyon sokféle virágot ápol, de most a
leginkább érdekes a kaktusz, mely számos piros virággal
járul hozzá a környezet szépségéhez.
Elmondta, hogy folyamatos munkát kívánnak az évelık
is, de minden évben külön feladat az egynyári virágok
telepítése is.
Mind a négy jutalmazottnak gratulálunk – a további
szépítı munkához és személyes életükhöz erıt és jó
egészséget kívánunk!
A VSZ Virágos Visegrádért munkacsoportja
Fotó: VSZ archívum

Felhívás
a „Virágos Visegrádért”
Köszönjük azoknak a visegrádiaknak, akik hívtak bennünket és javaslatot tettek szép virágos udvarokra, kertekre, balkonokra és virágos közterületekre.
Kérjük továbbra is Önt a kiválasztásban!
A Visegrádi Szövetség évek óta – az év tavasz, nyári
idıszakára – meghirdette a „Virágos Visegrád” címet,
havonta történı értékeléssel.
Kérjük, hogy ha
– virágos megjelenéső szép udvart, kertet lát,
– vagy szép balkonról, virágos intézményrıl, köztérrıl
tud,
értesítsen bennünket!
A VSZ szeretné Visegrád lakosait is bevonni az értékelésbe.
Ez évben májustól októberig tart a „Virágos Visegrád”
cím odaítélése.
Észrevételeiket, javaslataikat minden hónap 10-ig várjuk a 06 (20) 415-0020-as vagy a 06 (70) 708-4836-as
telefonszámokra.
VSZ Virágos Visegrádért munkacsoportja
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Köszönetnyilvánítás
Hat testvérem és minden érintett rokonunk nevében megköszönöm Édesanyánk, Molnár Mária Magdolna elhunytával kapcsolatosan tanúsított együttérzést, segítséget, a temetésen és gyászmisén való részvételt és az imákat. Külön
köszönöm a Visegrádi János-templom Kórusának szereplését a gyászmisén. Meglepetésnek és ajándéknak is szánták.
Énekük enyhülést adott a gyászolóknak.
Bánó László

Mi kell egy jó színházi estéhez?
Olyan könnyő kifogásokat találni, miért nem megyünk
többet színházba. Messze van, drága az útiköltség és még
sorolhatnánk, de mi van, ha az élet rácáfol a tespedésre?
Összeszedtük, mi kell egy vidám színházi estéhez. Természetesen elengedhetetlen néhány izgalmasnak ígérkezı
mő, mondjuk az Örkény Színház Macskajáték, a Liliomfi,
a Hülyéje, vagy például a Tóték címő elıadása. Nem árt,
ha nem egyedül megyünk, hanem nagyobb társasággal,
ahol gyorsabban fut az utazással eltöltött idı, van mód
megbeszélni a visszaúton a színészi játékot.
Ez is adott volt a Visegrádi Szövetség lelkes csapatának
köszönhetıen.
Sıt! A szemfülesebbek még az elıadás utáni közönségtalálkozón is részt vehettek.

Olvasóink  írják

No és persze kell valaki, aki fáradhatatlanul megszervezi
az elıadásokra a jegyeket és a közös utazáshoz a buszt.
Makai Gyızıné Éva személyében ez is biztosítva volt, tehát a korábbi évek hagyományának megfelelıen idén ismét négy pompás színházi estével, élménnyel gyarapodott
az a közel húsz visegrádi, akik részt vettek a közös programokon.
Persze nem lenne teljes a kép, ha nem tennénk hozzá,
hogy a kulturális élményhez hozzájárult maga a szövetség
is, azzal, hogy a költségvetésébe szerény anyagi hozzájárulást is beépített erre az évre (Hiába – a válság…).
Íme, így áll össze egy kis kollektíva nagy élménye. Köszönjük és akár ısszel, vagy jövıre ugyanígy szeretnénk
folytatni!
Varga Brigitta (VSZ) Szentgyırgypuszta

Tisztelt Visegrádiak, Kedves Barátaim!

Elérkezettnek látom az idıt, hogy az utóbbi idıben különösnek tőnı magatartásommal kapcsolatban némi magyarázattal szolgáljak Önöknek.
Nevesül pediglen arról lenne szó, hogy újabban egyre
több kritika éri viselkedésbeli abnormalitásomat, mely elsısorban abban nyilvánul meg, hogy gyakran elmulasztom
az egyik legelemibb társadalmi érintkezési formát; a köszönést.
Elırebocsátom, az ezt szóvá tevıknek, bírálóknak a legteljesebb mértékben igazat kell, hogy adjak, nem a sokak
által tapasztalt tények cáfolata a cikkem célja, mindössze
magyarázatot szeretnék adni, miért is állt be ez a változás
személyiségemben, mely nekem – higgyék el – rendkívül
kellemetlen és megalázó.
Annak idején, mint általában mindenkit, a szüleim elsısorban köszönni tanítottak meg, amit én igyekeztem mindig is maradéktalanul megtenni, bár (és most térnék rá a
tulajdonképpeni lényegre) azzal elıre senki nem számolt,
hogy eljön az az idı, amikor látásom olyan mértékben károsodik, hogy szinte lehetetlenné teszi ismerıseim, barátaim azonnali felismerését, és az ezzel együtt járó üdvözlését, köszöntését.
Kritikusaim zöme elsısorban azt tette szóvá (joggal),
hogy inkább lehajtott fejjel poroszkálok, mintsem köszönjek. Azokkal a személyekkel, akik ezt nyíltan megmondták személyesen nekem, viszonylag könnyő dolgom volt,
ugyanis megadták az esélyt, hogy el tudjam mondani, miért is e különös változás. Sajnos, többen voltak-vannak
azok a személyek, akik a látszat után ítélve egyszerően
megbélyegeznek, neveletlennek tartanak.
Pedig a magyarázat egyszerő. Betegségeim egyik szö-

vıdménye következtében a jobb szememre megvakultam,
a bal szemem vette át a szerepét, aminek következtében
rohamos romlásnak indult a látásom. Egyszerően fogalmazva túl lett erıltetve. Ez a problémám arra kényszerít,
hogy szinte egyfolytában leszegett fejjel lépkedjek, mert
ha nem teszem, elıbb-utóbb megbotlom valamiben, és elesek. Ez részben azért is kellemetlen, mert egy ún.
miopathya (izomgyengeség) nevő betegség megtámadta a
lábaimat, és botláskor képtelen vagyok megtartani saját
testsúlyomat. Az esés következményeit inkább nem részletezném, sajnos volt már benne részem. Természetesen jogos a kérdés, hogy miért nem mőttetem meg a szemem.
Megpróbáltam. Miután negyedszerre sem járt eredménynyel, lebeszéltek a további kísérletezésrıl, mondván, örüljek, hogy legalább nem kell kivenni, ha nem is funkcionál,
de a sajátom. Mindez pszichésen is súlyosan megviselt, de
meg kellett tanulnom elfogadni, hogy ezzel együtt kell élni. Tudom, hogy rajtam kívül mások is küzdenek hasonló
problémával, de más, ha valaki gyermekkorában veszíti el
a fél szeme világát és más, ha 40 évesen. Gyermekkorban
tanulékonyabb, fogékonyabb az ember még akkor is, ha
ilyen visszafordíthatatlan károsodás éri. Mindazonáltal
természetesen a lehetı legıszintébben elnézést kérek
mindazoktól, akiket megsértettem viselkedésemmel. Nem
akartam és nem is akarok senkit megbántani.
Remélem, a fent leírtak ismeretében elnézıbbek lesznek
velem szemben, én pedig ıszintén ígérem, hogy a jövıben
fokozottan figyelek, hogy minél ritkábban forduljon elı ez
a sajnálatos „malır”.
Köszönettel:
Graczár Zsolt
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LOMTALANÍTÁS
Kedves Olvasó! Megint nekiültem, hogy írjak. Lassan oda
jutok, hogy írásommal kedveskedjek a Visegrádi Hírek olvasóinak. Ugyanis most egy nem régi eseményt akarok megírni, hiszen ami májusban történt itt, Visegrádon: a lomtalanítást.
Hát, kedves Olvasó, ilyen még Visegrádon nem volt, mint
jó pár évvel ezelıtt. Hogy nézett ki az egész város, mint egy
cséri szeméttelep, olyan rossz benyomást keltett ez a szemétdomb.
Én nem akarom bántani a roma embereket, de amit itt mőveltek, szétszórtak mindent, és ráadásul még szemtelenek is
voltak, nem törıdtek semmivel, most viszont azt szeretném,
kedves Olvasó, hogy aki ezt a rendszert megalkotta, dicséret
illesse meg.
Szeretném magam és aki mellém állnak, megdicsérni a visegrádi önkormányzat vezetıit és legutolsó sorban a fiatal
GAMESZ dolgozóit, akik becsületesen szedték össze a kapun belül a szemetet. Szeretném, ha a jövıben is ily módon
csinálják meg ezt a rendszert, a szemétügyet.
Jó volt látni most az utcákat: nem volt szemét, és gondolom, hogy a város lakói is észrevették ezt az új rendszert, ami
most kialakulóban van. Ez egy igen dicséretes megoldás volt.
Kívánok Önöknek eredményes munkát és jó egészséget.
Ennek a szemétügynek is most már visszajelzése, és az a
baj, hogy szegény cigányoktól elvették a kereseti lehetıséget, a guberálással. Hát én csak azt mondom, hogy ne sajnáljuk ıket.
Most tessék megnézni az utcákat, a tereket. Tiszta, szép,
rendezett, mert a háztulajdonosoknak is hozzá kell járulni a
tisztasághoz, hogy szép tiszta legyen városunk.
id. Szinay István

Úrnapi virágszınyeg

Játékok napja
napja
a Dunakanyari Családsegítı
és Gyermekjóléti Szolgálat
szervezésében
az alábbi idıpontokban
10 és 14 óra között
Pócsmegyer
Tahitótfalu
Kisoroszi
Dunabogdány
Szigetmonostor
Visegrád
Leányfalu
Budakalász
Pilisszentlászló
Szentendre

2013. június 26.
2013. július 3.
2013. július 10.
2013. július 17.
2013. július 24.
2013. július 31.
2013. augusztus 7.
2013. augusztus 14.
2013. augusztus 21.
2013. augusztus 21.

A rendezvények való részvétel ingyenes!
Minden gyereket szeretettel várunk családjával
egy közös játékra a plakátokon meghirdetett
helyszíneken!
Visegrádi szállodánkba

értékesítési területre keresünk
agilis munkatársakat
új projekt indítása miatt
Önéletrajzos jelentkezést az
otodikkerulet@gmail.com
e-mail címre kérjük elküldeni!
Alapfizetés + jutalék!
Feltétel:
jó megjelenés, jó beszédkészség
Egész éves munkahely,
jó kereseti lehetıség!
Visegrádi munkahelyre

kérdıív kitöltéséhez keresünk
agilis munkatársakat
Jelentkezést az
otodikkerulet@gmail.com
e-mail címre kérjük elküldeni!
Feltétel:
jó beszédkészség, bicikli, robogó, motor
vagy személygépkocsi
Jó kereseti lehetıség!
Idén is elkészült a római katolikus templomban az úrnapi virágszınyeg, melynek látványa sok visegrádinak és
számos kirándulónak adott esztétikai élményt.
Köszönet a szorgos kezeknek, Szabóné Mayer Katinak
és segítı csapatának!
A VH szerkesztıbizottsága

Köszönet!
A Nagymaroson zsákoló önkéntesek csapata itt mond
köszönetet Jung Vilmos úrnak, hogy védelmi munkájukat egy raklapnyi ásványvíz átszállításával segítette!

XXIX. évfolyam 7. szám
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TELEK ELADÓ!
Eladó Visegrád, Fı u. 137. szám alatt fekvı
2256 m2-es építési telek egyben vagy megosztva
A terület egy 12 lakásos társasház projekt
összes dokumentációjával
(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik,
mely igény szerint szintén eladó
Tel.: 06 (20) 599-9667

TŐZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tőzifa 2.100,– Ft/q,
hasított tőzifa 2.200,– Ft/q
EİRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399
Budapest Kálvin téri
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat (73 m2)
eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel
Visegrád és környéki ingatlanra,
vagy hosszú távra kiadom
(bútorozva, gépesítve, teljes berendezéssel)
Irányár: 22 millió forint
Tel.: 06 (20) 962-0707

ERIKA KOZMETIKA
ÚJDONSÁGAI
Derma-roller!
(kollagén terápia) egy speciális kezelés, mikro tők
segítségével áttörjük a bır rétegeit,
és orvosi tisztaságú, speciális,
természetes alapanyagú ampullákat juttatunk
a bır mély rétegeibe.
Ezek fıként nedvességmegkötı (hyaluronsav)
vitaminok, fiatalító-regeneráló anyagok,
növényi ıssejtek!
Az eredménye:
fiatalos, üde, feszes arc-, nyak-, dekoltázs stb. bır!
A kezelés urak és hölgyek számára is igényelhetı.
Rosszul, csúnyán gyógyult pattanások,
hegek, bárányhimlı helyére és egyéb bırhibákra
alkalmazható, nagy hatékonysággal.

3 D-szempilla beültetés!
Ultra könnyő, vízálló, hetekig tartó,
gyönyörő szempillák.
Szemhéjtetoválás!
FLABÉLOS testvibrációs, alakformáló edzıgép!
Minden korosztály számára, 10 perc felfrissülés,
alakformálás! Orvostechnikai eszköz!
Érdeklıdni lehet:
ZELLERNÉ KRISTÓF ERIKA
TEL.: 06 (20) 368-8933

Téli ivartalanítási és chipbeültetési akció!

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089
Autómentés, karosszéria-javítás,
autószerelés, autóüvegezés, kozmetika,
fényezés, biztosítás ügyintézés, kárrendezés,
autóüveg kis- és nagykereskedés,
forgalomból kivonás,
javítás idejére csereautó, vizsgáztatás,
Old Timer felújítás

HERR AUTÓSZERVIZ
2023 Dunabogdány, Ág u. 7.
Tel.: 06 (20) 957-0098

Ikerházban egy kétés egy háromszobás lakás

KIADÓ vagy ELADÓ!
Érdeklıdni lehet:
a (30) 966-9288-as
és a (26) 398-287-es telefonszámon

18

VISEGRÁDI HÍREK

Cserépkályha építése, átrakása
új és régi csempébıl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634

2013. július

WEBOLDAL TERVEZÉSETERVEZÉSE-ÜZEMELTETÉSE
HARDVER SZAKTANCSADÁS
SZAKTANCSADÁS
ADATADAT- ÉS EGYÉB SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGO
FELDOLGOZÁS

MUCSI ATTILA
Telefon: 06 (30) 969969-6197
Web: http://www.mucsia.hu

Visegrád központjában
– Fő utca –
kisméretű komfortos ház eladó!
Gázfűtés, cserépkályha – kis műhely,
kocsibeálló
Érdeklődni lehet:
06 (20) 388-3393
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron

SZEZONNYITÓ AKCIÓ!
Herr Gábor 06 (20) 399-7027
vagy 06 (20) 599-9337
www.herrsta.eu
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