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November 30., szombat 19.00 óra,
visegrádi plébániatemplom

December 14., szombat 16.30 órától,
visegrádi plébániatemplom és templomkert

„Puer natus est nobis”

Adventi vendégség
Karácsonyi ízek és illatok

Kónya István lantmĦvész koncertje
A mĦsorban Bach, Weiss, Kellner és Visée
legszebb, karácsonyi ünnepkörhöz tartozó
mĦvei csendülnek fel.

December 7., szombat 18.45 óra,
visegrádi plébániatemplom

17.00 Visegrádi fiatalok és felnĘttek zenés
adventi mĦsora a plébániatemplomban
17.30 Ringató – dalos gyermekfoglalkozás
Gencsi Marietta közremĦködésével
18.45 Betlehemes játék a templomkertben
a szentmise után

A Visegrádi Aranykapu Énekegyüttes
adventi-karácsonyi öröméneke

A templomkertben
forralt bor, krampampuli, sült gesztenye,
zsíros kenyér, házi sütemény,
tea és habos forró csokoládé
várja a vendégeket,
valamint mézeskalács-kiállítással szeretnénk
bensĘségessé tenni az együttlétet!

KözremĦködik:
Szvorák Katalin
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekmĦvész

December 21., szombat 16.30 óra,
visegrádi Palotaház

,,A világosság a világba jött...”

Sinkó Gyula/Pálmai József
vers- és prózamondók
Az énekegyüttes tagjai:
Bártfai Ildikó, Bene Éva, Gencsi Marietta,
Gerstmayerné Tóth Franciska,
Szabó Csenge,
Szabóné Mayer Katalin, Tompa Zsófia,
Vilmos Éva

Champagne Christmas trió koncertje
A koncerten az adventi vásár
hangulatának megfelelĘ, közkedvelt
karácsonyi dallamok csendülnek fel.

A rendezvények ingyenesek,
mindenkit szeretettel várunk!
Visegrádi civil szervezetek és közremĦködĘk
és a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
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VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató
az októberi és novemberi képviselĘ-testületi üléseken történtekrĘl
Október hónapban a munkaterv szerinti ülését
17-én tartotta a testület.
– Meghallgatta és elfogadta a testület Cseke László, a
Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezetĘjének beszámolóját a 2013. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról. Cseke László többek között elmondta,
hogy a rendezvény bevétele 25.446.882 Ft, kiadása
pedig 23.809.807 Ft volt, így a rendezvény hosszú
évek után mintegy 1.637.075 Ft eredménnyel tudta
zárni az évet. Az ügyvezetĘ megköszönte mindenkinek a segítĘ közremĦködést, mely hozzájárulhatott a rendezvény sikeres lebonyolításához.
– Elfogadta a képviselĘ-testület a város Környezeti
Fenntarthatósági Tervét, melyre a „Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” címĦ pályázatban vállalt kötelezettség teljesítése érdekében
volt szükség.
– Módosította a testület a Közösségi együttélés alapvetĘ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirĘl szóló 20/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendeletét, a zajt keltĘ tevékenységek, valamint
az ingatlanok kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében. A rendelet egységes szerkezetben olvasható
a
www.visegrad.hu/onkormanyzat/rendeletek-szabalyzatok/hatalyos rendeletek cím
alatt.
– Kiírták a Sziget u. 11/1. és 11/3. számú önkormányzati lakások bérleti jogviszonyára vonatkozó pályázatot. A pályázati felhívást elĘzĘ lapszámban olvashatták.
– Tulajdonosi és közútkezelĘi hozzájárulást adott a
testület a Honti-phone Kft. kérelmére a 64/14 hrsz-ú
területet érintĘen, mivel az Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében áll.
– Megállapodás megkötésérĘl született döntés az
ELMĥ Hálózat Kft.-vel a Visegrád FĘ utca–Rév utcáig terjedĘ szakasz kisfeszültségĦ hálózat kábelesítése beruházással létrejövĘ közcélú villamos hálózat
nyomvonala illetve annak biztonsági övezete által
érintett, 55 hrsz. (FĘ utca), 64/14 hrsz. (kivett közpark) és 82 hrsz. (mozi köz) önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok igénybevétele céljából.
– Módosította a képviselĘ-testület a 162/2013.
(08.12.) Ökt. határozatát, a VIFA Visegrádi Faipari
Kft. ügyvezetĘjének, Ördög Istvánnak 2013. október 1-jén érkezett levelére, mivel a vele korábban
megkötött bérleti szerzĘdésben szereplĘ bérleti díj
nem tartozik az áfa-körbe, ezért a számlákat áfa-

mentesen kell kiállítaniuk. Ennek megfelelĘen a
bérleti díjat bruttó 73.750 Ft/hó összegben állapítottuk meg.
– Hozzájárulását adta a testület a Chorus Inside International részére, hogy az általuk szervezett VIII.
Budapesti Nemzetközi Kórusfesztivál kapcsán a
„Visegrád” nevet (védnökségi címet) a rendezvény
plakátján feltüntessék.
– Elvi hozzájárulását adta a testület ahhoz, hogy az
Áprily Lajos Általános Iskola régi épületének falán
Viktorin József emléktábláját elhelyezhessék.

November 11-én rendkívüli ülést tartott a képviselĘ-testület.
– Lezárta a képviselĘ-testület az árvízvédelmi beruházás kivitelezésére 3. körben kiírt közbeszerzési eljárást. Sajnálatos módon ez a 3. kör is eredménytelenül zárult, mivel az összességében legelĘnyösebb
ajánlatot tevĘ ajánlata mintegy 260 millió forinttal
meghaladta a rendelkezésre álló pályázati forrást.
– A 3. eredménytelen eljárást követĘen a közbeszerzési tanácsadók véleményét figyelembe véve, hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírásáról döntött a testület az árvízvédelmi gát kivitelezésére vonatkozóan, a harmadik fordulóban indult ajánlattevĘk ismételt meghívásával. Az eljárás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti FĘosztály minĘség-ellenĘrzési tanúsítványának megérkezése után
indítható meg.
– A képviselĘ-testület tervezési szerzĘdés megkötésérĘl döntött a Sáros és társa Építésziroda Bt.-vel, a
tornacsarnok valós geometriájának összevetésének,
építészeti felmérésének, terv digitalizálásának,
szerkezeti állapotának, faanyagvédelmének, statikai, épületgépészeti, villamossági állapotának felmérésére. A tervezési munka díja: 1.930.000 Ft +
áfa, melynek fedezetét az önkormányzat 2013. évi
költségvetésérĘl szóló 2/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. számú melléklet egyéb tervezési
feladatok sor biztosítja.
– Meghatározott feltételekkel tulajdonosi és közútkezelĘi hozzájárulást adott a testület „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése, térvilágítási hálózat létesítése” kapcsán az 55, 650, 83/2, 85/5, 85/1,
84/1, és 82 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintĘen.
Visegrád Város Önkormányzata

Minden Kedves Ügyfelének áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és sikerekben, örömben gazdag új esztendĘt kívánnak
a Visegrádi Polgármesteri Hivatal dolgozói és az önkormányzat képviselĘi
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Forgalomkorlátozás:
Mint ahogyan arról a város hivatalos honlapján, illetve plakátokon már tájékoztattunk, „Az Ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” címĦ projekt kivitelezési munkálatai miatt a FĘ utca katolikus templom és Zách Klára utca közötti
szakaszára csak engedéllyel lehet behajtani. Emiatt a Zách Klára utcát ideiglenesen egyirányúsítottuk; behajtás a Nagy
Lajos utca felĘl lehetséges. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Zách Klára utcán lassan közlekedjenek, illetve az
utca tehermentesítése érdekében – amennyiben van parkolóhely és amennyiben egészségi állapotuk megengedi – a
postát, a mozit a templom felĘl, az óvodát, a rendĘrĘrsöt, az okmányirodát pedig a nagy parkoló felĘl gyalogosan szíveskedjenek megközelíteni. Köszönjük együttmĦködĘ türelmüket és megértésüket!
Egészségház:
Ezúton is tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az egészségház kivitelezési munkálatai során – köszönhetĘen a
kivitelezĘ és a dolgozók rugalmasságának – elĘreláthatóan folyamatos marad az egészségügyi ellátás. Amennyiben a
munkálatok úgy alakulnak, hogy a folyamatosságot mégsem tudjuk biztosítani, arról szórólapon tájékoztatjuk majd
Önöket. Ezúton is köszönjük a betegek és az egészségházban dolgozók türelmét!
Településképi bejelentési eljárás:
Ismételten felhívjuk a Tisztelt Olvasók figyelmét a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a
közterület rendjérĘl szóló 12/2013. (V. 24.), a településképi véleményezési eljárásról szóló 13/2013. (VI. 19.), a településképi bejelentési eljárásról szóló 14/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendeletekre! Új tábla kihelyezése, ház felújítása
(akár csak homlokzati festése) esetén is keressék meg a fĘépítészt telefonon a 06 (26) 398-255-ös számon, a titkársági
melléken, vagy személyesen a Visegrádi Polgármesteri Hivatal ideiglenes épületében, a FĘ utca 92-ben, vagy írásban a
foepitesz@visegrad.hu címen! Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a fenti rendeletekben elĘírt egyeztetési és
bejelentési kötelezettségüknek elmulasztása esetén a közösségi együttélés alapvetĘ szabályairól szóló 20/2013. (IX. 20.)
önkormányzati rendelet értelmében akár 150 000 Ft-ig terjedĘ közigazgatási bírság is kiszabható!
Árvízvédelem:
A „Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” címĦ pályázatunk megvalósításához harmadik alkalommal
lefolytatott közbeszerzési eljárásunk lezárása – az októberi beszámolónkat követĘen – nem várt fordulatot vett. A bíráló
bizottság javaslatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti FĘosztálya (KFF) megvétózta és további felvilágosítás kérés kiküldésére kötelezte az önkormányzatot. A beérkezett válaszok ismeretében a bíráló bizottság ismételt ülésén már csak egy ajánlatot tartott jogilag érvényesnek, mely azonban 260 millió forinttal meghaladta a
rendelkezésre álló pályázati forrást. Fentiek ismeretében a bíráló bizottság javasolta tárgyi közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítását, melyet – a KFF szabályossági tanúsítványának megérkezését követĘen – a képviselĘ-testület
– rendkívüli ülés keretében – elfogadott. A sikertelen harmadik forduló lezárásával az önkormányzat kezdeményezte
egy hirdetmény közzé tétele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatását a harmadik fordulóban indult
ajánlattevĘk ismételt meghívásával.
Visegrád Város Önkormányzata

Felhívás
Kedves Visegrádiak!
Az óvoda homlokzat-felújítási munkálatainak tervezéséhez ezúton kérjük, hogy akinek van a birtokában fénykép
az óvoda régi homlokzatáról – bármilyen minĘségben –, juttassa el a polgármesteri hivatalba!
ElĘre is köszönjük!
Visegrád Város Polgármesteri Hivatala







Értesítem Kedves Betegeimet, hogy a gyógyszertár

2013. december 24. és 2014. január 1-je között
ZÁRVA LESZ!
Kérem Önöket, hogy gyógyszereikrĘl elĘre gondoskodjanak!
Áldott karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag új évet kívánok!
Dr. Robicsek Katalin
gyógyszerész
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MEGHÍVÓ
KÖZMEGHALLGATÁSRA
Visegrád Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 54. §-a alapján

KÖZMEGHALLGATÁST
tart.

Az ülés helye: mozi épülete (2025 Visegrád, FĘ u. 34.)
Az ülés idĘpontja: 2013. december 19. (csütörtök) 18.30
Napirendi javaslat
1. Beszámoló a képviselĘ-testület éves munkájáról
2. Tájékoztató a városközpont-beruházás és az árvízvédelmi gát beruházási pályázat állásáról
3. Tájékoztató a Fellegvár Óvoda tervezett fejlesztésérĘl
4. JövĘ évi elképzelések
5. Egyebek
Szeretettel várunk mindenkit!
Félegyházi András s.k.
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HOMLOKZAT ÉS KERÍTÉS FEÚJÍTÁSÁRA
Visegrád Város Önkormányzata folytatni kívánja a
2013. évben új irányt vett és látható eredményekre
vezetĘ pályázatát. Ennek érdekében nem csak a védettség alatt álló épületek, hanem valamennyi, a közterületekrĘl látható, az utcaképet jelentĘsen meghatározó
homlokzattal rendelkezĘ ház tulajdonosa vagy használója nyújthat be pályázatot az alább felsorolt területeken.
A 2013-ban kiírt pályázaton támogatott felújítások
megvalósítására és elszámolására 2014. október 31-ig
kell, hogy sor kerüljön.
2014-ben a Rév utca, Nagy Lajos király utca, Zách
Klára utca, a Mátyás király út Málé Platz-ig terjedĘ
szakasza, a Pázmány Péter utca, a TemetĘ sor, a Széchenyi utca, a Nagy Lajos király utcától a Szent Sebestyén-kápolnáig (azaz a 21-es számig), valamint a FĘ
utca Mátyás-szobortól a Schulek utcáig terjedĘ szakaszának háztulajdonosai nyújthatnak be pályázatot.
Pályázatot nyújthat be magánszemély, vállalkozás
(amennyiben székhelyeként, telephelyeként szolgál az
épület, illetve vállalja, hogy öt évig nem helyezi át
onnan székhelyét, telephelyét), illetve közhasznú feladatokat ellátó szervezetek, intézmények, civil szervezetek, valamint egyház is.
A pályázat keretösszege 2 000 000 forint. A támogatás 1. része homlokzatonként 100 000 forint tervezési
támogatás, 2. része homlokzatonként max. 450 000
forint, max. beruházás 50%-a kivitelezési támogatás.
A pályázatok befogadására a keretösszeg erejéig kerül sor. Amennyiben bármely oknál fogva a keretöszszeg támogatással való lefedésére nem kerül sor, az
önkormányzat a pályázatot ismét megnyitja.
ElĘnyt jelent, ha a pályázó komplex felújítást (lábazati vízszigetelés, házgyári ablakok kiváltása hagyo-

mányos, osztott fa nyílászárók beépítésével, elektromos vezeték bekötés homlokzati bekötésrĘl tetĘbekötésre váltásra, Visegrádra jellemzĘ hagyományos homlokzatkép kialakítása stb.) vállal megvalósítani.
A pályázatokat építészeti és mĦemléki szakemberek
bírálják el, a döntést a képviselĘ-testület hozza meg.
A pályázatot a városházán, vagy Visegrád város honlapján elérhetĘ pályázati adatlapon folyamatosan lehet
benyújtani 2014. január 17-én délig. Hiánypótlásra
nincs lehetĘség. A benyújtás történhet elektronikus
úton a foepitesz@visegrad.hu címre, illetve az önkormányzathoz. A borítékra ez utóbbi esetben rá kell írni:
Utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2014.
Az elbírálására 30 napon belül, a szerzĘdéskötésekre
2014. február végéig kerül sor.
A döntéshez és a pályázat elbírálásához szükséges
legszĦkebb információkat (tulajdoni lap, költségbecslés, tervezett felújítás rövid leírása) kell a pályázati
adatlap mellett benyújtani, a döntés követĘen kerül sor
az önkormányzattal a támogatási szerzĘdés megkötésére, mely a kivitelezés további részleteit tartalmazza pl.
tervkészítési kötelezettség, folyamatos mĦszaki ellenĘrzés, szakszerĦ kivitelezés, az elszámolás részletei
stb.
A pályázó által jelzett tervezési és kivitelezési költségek alapján elĘleg fizetésére nincs lehetĘség. A támogatási összeg tervezéshez kapcsolódó része a szükséges hatósági engedélyek vagy településképi bejelentési igazolás bemutatása után 15 nappal kerül kifizetésre átutalással. A támogatási összeg kivitelezéshez kapcsolódó részének kifizetése a szakszerĦ kivitelezés
befejezését követĘen 15 napon belül történik, szintén
átutalással.
Visegrád Város Önkormányzata
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„...de miért kellett mindent
egyszerre feltúrni…?”
Aki mostanság a FĘ utca munkaterületté vált szakaszán próbál ügyet intézni, vagy csak egyszerĦen közlekedni, abban könnyen megfogalmazódhat a fenti kérdés. De valóban: miért egyszerre? Hiszen megtehette
volna a kivitelezĘ, hogy egymás után vesz munkába
különbözĘ területeket, kevésbé zavarva az építkezés
közben zajló életet...
Az elĘzmények vázlatos áttekintése talán segít a válasz megfogalmazásában, különös tekintettel arra,
hogy az elmúlt években-évtizedekben a sokszor érthetetlen, sokszor szinte abszurd „városközpont”tematikára már sokan immunissá válhattak.
Lássuk hát dióhéjban az elmúlt évtizedeket!
1. 1980-as évek – Megszületett az elsĘ koncepció
Makovecz Imre és irodája jóvoltából; ennek az
elképzelésnek volt egyik eleme a tormacsarnok. A
beruházás akkor nem folytatódott.
2. 2004 – Az önkormányzat ötletpályázatot írt ki az új
városközpont városépítészeti karakterének és
összefüggéseinek megalapozására.
3. 2008 – Az önkormányzat tervpályázatot írt ki a
létrehozandó központ építészeti karakterének és a
hely szellemének, valamint a történelmi környezet
elvárásainak összehangolása céljából. Kiválasztották a beruházás tényleges tervezĘjét.
4. 2009 – Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a
tervek megvalósítására; erre támogatást nyert.
5. 2010 – Az elkészült tervek és költségbecslések
alapján kiderült, hogy az eredetileg tervezett
tartalom nem valósítható meg a rendelkezésre álló
forrásból. Az „új városközpont” nagy elképzeléseibĘl 2011-re egy új városháza és egy új,
díszburkolatos tér megvalósításának lehetĘsége
maradt.
6. 2012 – Az önkormányzat kifutott a pályázati
határidĘbĘl. Az idĘközi választás után felállt új
városvezetésnek új koncepciót kellett kidolgoznia
az elnyert támogatás Visegrádon tartása érdekében.
Újra elkezdĘdött a munka: a forrás átcsoportosítása
új épületek létre hozása helyett a már meglévĘ
épületeink felújítására, bĘvítésére.
7. És még mindig 2012 – ElkezdĘdött az újabb
versenyfutás az idĘvel, hiszen a szoros határidĘbe
még a közbeszerzési eljárást is bele kellett
„tuszkolni”. Nem volt egyszerĦ, sĘt, nehéz volt, de
sikerült; tekintettel arra, hogy a mozi átépítésére
irreálisan magas árakat kaptunk, valamint arra,
hogy a közbeszerzési eljárást megismételni nem állt
módunkban, a beruházásnak errĘl az elemérĘl
sajnos le kellett mondanunk.
Így jutottunk el – sok munka, egyeztetés és bizonytalanság után – idén október elején a vállalkozási szerzĘ-

dések megkötéséig, a munkaterület átadásáig. A három
munkaterületen a három kivitelezĘ a feszes határidĘre
tekintettel – melybĘl a közbeszerzés lezárását kísérĘ
vita is értékes heteket emésztett föl – „teljes gĘzzel”
munkához látott; és valóban, mindent egyszerre szedett-bontott szét. Ez valóban kellemetlenséget okoz
mindazoknak, akik ott „csak” közlekedni, orvoshoz,
postára, vagy egyszerĦen csak haza akarnak menni –
de úgy gondoltuk, hogy inkább válasszuk ezt az utat,
szemben a terület teljes lezárásával, hiszen ebben az
esetben az a szomszédos településekre kellett volna
mennie mindenkinek, aki pl. orvosi ellátást vesz igénybe. Ismételt köszönet egyrészrĘl a kivitelezĘknek,
akiket esetenként szintén zavar a „civil” forgalom; és kiemelt köszönet az egészségházban dolgozóknak, hogy zajban, porban, sárban is folyamatos a szolgálatuk.
A járdák új burkolatának elkészülését jelen sorok írásának pillanatában még akadályozza, hogy – bár az
ELMĥ együttmĦködĘ módon állt a kérdéshez – eredeti
terveinktĘl eltérĘen nem tudjuk egy idĘben elvégeztetni a munkába vett szakaszon a légvezetékek földkábelre cserélését. Azért, hogy ne kelljen a frissen lerakott
járdaburkolatot ismét fölszedni akkor, amikor erre a
cserére – remélhetĘen a belátható jövĘben – sor kerül,
a felszín alatti védĘcsöveket elhelyezzük; ennek elĘkészítése valóban okoz némi késlekedést.
Az árvíz idején láttam valakin egy pólót, amin a következĘ felirat volt: „senki nem mondta, hogy könnyĦ
lesz...” Korábban többször elmondtuk, hogy a várva
várt építkezések komoly felfordulást fognak okozni.
De a munkák során megújul Visegrád eredeti, valódi
központjának egy része; a városháza épülete, melyben
helyet kap egy rendezvények lebonyolítására is alkalmas közösségi terem, az egészségház homlokzata,
udvara, a FĘ utca járdái a mozi közig, valamint a sokak
által Visegrád egyik „szégyenfoltjaként” emlegetett
zöld területet (a tornacsarnok és a 11-es út között) is
parkosítjuk. A tornacsarnok mögött elkészül egy kis
piactér, egy rendezvénytér és az azt kiszolgáló rendezvénypavilon mosdókkal, egyéb helyiségekkel.
Minderre a már módosított, jelen pillanatban
érvényes határidĘ 2014. március 31.
A címben szereplĘ kérdésre valójában ez az egy
mondat a válasz. Most néhány hónapig kényelmetlen
közlekedni a FĘ utcában és az egészségház környékén,
de hiszem, hogy megéri vállalni ezt a kellemetlenséget.
Visegrád központja megújul, megszépül, remélhetĘen
mindannyiunk örömére.
Köszönöm Visegrád minden lakójának a megértést és a türelmet.
Félegyházi András
polgármester

6



VISEGRÁDI HÍREK

  

Régen jelentkeztünk Nyitogató rovatunkkal. Örömünkre,
most egy fiatal, agilis hölgyet mutatunk be, akivel reményeink szerint a jövĘben gyakran találkozhatunk majd
Visegrád utcáin, hivatalaiban, intézményeiben vagy a
munkahelyén, a rendĘrĘrsön.
M o k ra i Ga b r iel la
lapzártunkkor vette át a
Szentendrei
RendĘrkapitányság Visegrádi
RendĘrĘrs
megbízott
parancsnokaként
a
visegrádi Ęrs vezetését,
december 1-jétĘl már
Ęrnagyi rangban. A friss
benyomás hatása alatt
mutatom be a Visegrádi
Hírek
olvasóinak,
hiszen munkája során
vagy
az
újságban,
médiában majd Ę maga
mutatkozik be városunk polgárainak.
ElsĘ kérdésem eddigi pályafutásodra vonatkozik.
– 1972-ben Miskolcon születtem. A Miskolci Bölcsész
Egyesületen írásszakértĘ szakon végeztem. 1994-ben
„szereltem fel” (rendĘrségi szaknyelven ez a fogalom
jelenti az állás és beosztás elfoglalását) a szentendrei
kapitányságon, ahol különbözĘ beosztásban dolgoztam
idáig; 11 évig nyomozóként, majd ügyeletes tisztként, egy
ideig Tahiban Ęrsparancsnok-helyettesként, 2009-tĘl
pedig a Szentendrei RendĘrkapitányság Hivatalát vezettem. IdĘközben természetesen elvégeztem a RendĘrtiszti
FĘiskolát is. Feletteseim biztatására vállaltam el most a
visegrádi rendĘrĘrs parancsnoki megbízását.
Bizonyára van valamilyen elĘképed, ismereted Visegrádról; hogyan kezded itt az ismerkedést, mármint
rendĘri szempontból?
– Ügyek, ügyfelek, itteni kollégák kapcsán természetesen volt némi ismeretem Visegrádról. Iskolai kirándulás,
Mogyoró-hegyi táborozás során csodáltam ezt a tájat, s
bevallom, hogy hosszú távon gondolkodom most is. Hitvallásom szerint, de személyiségemtĘl fakadóan is közvetlen kapcsolatot szeretnék a lakossággal kiépíteni. Most
az ismerkedés szakaszában vagyok; a hivatalok, intézmények, civil szervezetek megkeresése után fokozatosan
építem fel a kapcsolatokat, az érintkezési pontokat. Nyitott vagyok, szívesen szánok idĘt beszélgetésekre akár itt
az Ęrsön, akár az utcán. Igen, és lehet majd velem egyenruhában az utcán is találkozni, persze a munka és idĘ
függvényében, hiszen két település, Dunabogdány és
Visegrád területét látja el a rendĘrĘrs.
Beszélgetésünk során szó került a rendĘri munka olykor embert próbáló nehézségeirĘl, a szakmaiság fontosságáról, és az elhivatottság erejérĘl. Mokrai Gabriella
ígéretet tett, hogy szükség szerint ad majd tájékoztatást
az újságban és egyéb fórumokon.
A szerkesztĘség és a lakosság nevében köszönöm a beszélgetést. Az új feladatokhoz és visegrádi beosztásodhoz
sok sikert és jó egészséget kívánunk!
Mezei Anna
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A Jurta tábornak is helyet adó Mogyoró-hegy a hazai
környezeti nevelés fellegvára, legrégebbi intézménye, az
itt mĦködĘ Madas László Erdészeti Erdei Iskola idén
ünnepelte fennállásának huszonöt éves évfordulóját. A
környék a Pilisi ParkerdĘ egyik emblematikus kirándulóközpontja, amelynek építményeit a ParkerdĘgazdaság
egykori fĘépítésze, Makovecz Imre tervezte. Az 1970-80as évek fordulóján az erdĘgazdaságnál dolgozó mĦvész
tervezte az idĘk során több mint százezer gyerek által
látogatott Erdei MĦvelĘdés Háza mellett a Jurta tábor
fogadóépületét is.

A Jurta tábor fogadóépületének mostani felújítása során
kicserélték az építmény vörösfenyĘbĘl készült külsĘ és
belsĘ faburkolatát, felújították az elektromos hálózatot, és
a biztonság érdekében kialakítottak egy korszerĦ tĦzvédelmi rendszert is. Az idén nyáron megkezdĘdött átalakítások eredményeként kibĘvültek a vizesblokkok, kiépítettek egy zuhanyzóhelységet is. A fejlesztés az új bútorokkal berendezett vendégteret is jelentĘsen megnövelte. A
jövĘben folyamatosan üzemelĘ büfé mellett összesen 14
fĘ számára megfelelĘ fekvĘhelyet kínáló matracszállást
alakítottak ki, amelyet kihúzható fotelágyak tesznek kényelmesebbé. Az épület felújítása az egykori tervek szerint, Makovecz Imre jogörököseinek bevonásával történt.
A Magyar Fejlesztési Bank és a Pilisi ParkerdĘ Zrt. által
közösen finanszírozott, nettó 45 millió forint értékĦ beruházás eredményeként elkészült fogadóépület a ParkerdĘ
üzemeltetésében fog mĦködni.
PP Zrt.
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Október 15-én nemzetiségi táncházat szerveztek a
mĦvészeti munkaközösség tagjai a Sziget utcai ifjúsági
ház tornatermében, ovisoknak és szüleiknek. A táncokat Schandlné Herr Margit tanította meg nekünk,
felnĘtt-gyerek jókedvĦen próbálgatta a lépéseket. Egy
nagy közös tánccal fejeztük be az órát, és meghívtuk a
jelenlévĘket egy kis sütizésre. Az eredeti sváb receptek
alapján a süteményeket az óvónĘk sütötték ezzel is
ápolva a nemzetiségi hagyományokat.
Október 26-án Fellegvár Kupát rendeztünk, november 8-án a nevelĘtestület a Gondolkodj Egészségesen
Program konferenciáján vett részt.
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tĘik: Marci, Panna, Attila, anyukája és Manyi néni, aki
sok éven keresztül dolgozott az óvodában, hogy idĘre
elkészüljön a finom ebéd. (Egy-egy adag étel megvásárlásával kerültünk egyre közelebb célunk megvalósításához!). A sétányon sétáltak, futottak, másztak szülĘkgyerekek, egy-egy bonyolultabb vagy veszélyesebbnek
ítélt helyen segített Erika, Szilvi és Márti néni.

Fellegvár Kupa…
Október 26-án szombaton délelĘtt még az ezerszínĦ Ęsz
is pompásabban mutatta színeit, még a Nap is mosolygósabban sütött, még az emberek is jobbkedvĦen sétáltak az
utcán, hiszen nagy esemény volt készülĘben: megszerveztük az óvodás gyerekek, szüleik, testvéreik, rokonaik
részvételével Fellegvár Kupa elnevezésĦ programunkat.
Szerettünk volna egy olyan megmozdulást szervezni,
ahol érvényesülnek gyönyörĦ lakóhelyünk természeti
adottságai (ezért választottuk a Duna-partot), ahol együtt
lehet a család, ahol mozogni is lehet, ahol jókedvĦen
játszik apa-anya, ahol közelebb kerülnek egymáshoz az
óvodába járó gyerekek szülei.
Még a fent említett rendezvény megbeszélésén szóba
került, hogy a kerti játékok közül sajnos lassan ki kell
selejtezni a villamost, mert már balesetveszélyessé válik.
Igen ám, de nagyon szeretik a gyerekek ezt a fajátékot!
Jó, hát akkor kapcsoljuk össze a kettĘt, és legyen egy
rendezvény, aminek a fent említetteken kívül egy új villamos beszerzése is legyen a célja.

Így alakult aztán ki a szombat délelĘtt programja: a hajóállomáson vártuk a résztvevĘket és Ági néni zenés,
játékos bemelegítése közben már Viki néni indította is a
csapatokat végig a Duna-parton. A sétányon és a parton
elhelyezett tíz tábla (melyeket Dóra néni készített) tartalmazta az elvégzendĘ feladatokat: indián szökdeléssel,
haladj a következĘ tábláig, vedd a nyakadba a gyermekedet, kössétek össze apával vagy anyával a lábatokat, így
haladjatok tovább…
A végállomás a sportpálya volt, ahol már kora reggel óta
szorgoskodott Marika néni és Mészáros Attila, no és segí-

Ragyogott a nap ragyogtak a gyerekek, jókedvĦek voltak a szülĘk, megtelt a pálya játszó, futkosó gyerekkel,
beszélgetĘ felnĘttel. Margit néni és Borcsi mesekönyvkészítésre buzdította a gyerekeket, közben számolgatták,
hányan érkeztek egy-egy családból, hiszen a Fellegvár
Kupát nem sportteljesítménnyel lehetett elnyerni (nem
tartottuk etikusnak versenyeztetni a három és hat éves
gyerekeket egymás ellen), hanem az a csoport nyerte,
ahonnan a legtöbb résztvevĘ érkezett. Dóra és Viki néni
szervezésében kör- és ügyességi játékokat játszottunk
szülĘk-gyerekek-óvónĘk, aztán jöhetett az eredményhirdetés: a KISCSOPORTOSOK nyerték a Fellegvár Kupát,
hiszen ötvenkét szülĘ, nagyszülĘ tisztelte meg ebbĘl a
csoportból rendezvényünket.
A háttérbĘl is voltak segítĘink, akik segítettek a szervezésben. Dr. Máté Zoltán segítségével jutottunk áramhoz a
magnó mĦködtetéséhez a hajóállomáson, Müller Anti és
Róza apukája segített a hangosító szállításánál, beállításánál, Anna édesapja szállította a nyersanyagot a fĘzéshez,
E. Attila apukája gondoskodott az ivóvízrĘl, Répás Ildi
minden segítséget megadott, hogy a rendezvény zökkenĘmentesen bonyolódjon a pályán. Köszönet mindenkinek!
A csodálatos idĘ, a sok jókedvĦ ember határtalan örömmel töltött el bennünket; sokan kérdezték: ,,Mikor lesz a
következĘ ilyen rendezvény?” A Fellegvár Kupa hagyományteremtĘ megmozdulásnak indult, hiszen minden év
októberében szeretnénk megrendezni.
Számolgattam a krónikában leírt események felelĘseit,
megvan-e a létszám (tíz fĘ az óvodában dolgozó felnĘttek
létszáma), de egyre csak kilenc jött ki. Nagy sokára rájöttem: magamat felejtettem ki a felsorolásból. Igyekeztem a
rendezvényt koordinálni, anyagot, eszközt, személyeket
szállítani, a teendĘket szervezni, segítĘket keresni, no és
ennek a szép napnak a krónikáját Önöknek leírni.
Dobó Istvánné
megbízott vezetĘ
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Jó tudni, hogy…

Hiszti vagy nem hiszti:
engedjük, vagy ne engedjük?
„Volt egyszer egy Zsófi nevĦ kislány, aki nagyon szeretett hisztizni…” Így kezdĘdik Berg Judit Hisztimesék
címĦ könyve, melynek valamennyi története a síró-rívó,
hisztizĘ kisgyermek megnyugtatására születetett, ezért
kedveli annyira a kiscsoportos korosztály. Hisztizik, ha
nem akar öltözködni, ebédelni, rendet rakni, vagy egyszerĦen fel akarja hívni magára a figyelmet. De mi is az a
hiszti, mit él át abban az állapotban a gyermek és a környezete, mi lehet a helyzet megoldásának kulcsa?
Minden gyerek hisztizik olykor. Van, aki pár percig magában duzzog, de olyan is, aki képes egy hatalmas tömegben ordítva a földre vetni magát tiltakozásképp. A legtöbb
szülĘ azonban nem tudja, hogy mit is kéne csinálnia pontosan, illetve hogy mennyi ideig és milyen fajta
hisztit tĦrhetnek még el.
Bár a hisztit a legtöbb szülĘ nehezen viseli, azonban a
fejlĘdésükhöz elengedhetetlen, nem hiába sokak elsĘ
szavai közt szerepel a „nem”.
„Az elsĘ hiszti a dackorszakhoz kapcsolódik, tehát a
gyerekek kb. két éves kora körül történik. Ekkor jön rá,
hogy Ę egy külön lény, önálló gondolatokkal, vágyakkal és
akarattal. Ilyenkor próbálgatja, hogy mi mindenre képes,
és feszegeti a határokat. Ez egy nagyon fontos idĘszak, és
sajnos, ezt át kell vészelni. Bár fontosak a szabályok, de
hagyni kell, hogy kipróbálják magukat” – mondja Frank
Zsuzsa pszichológus
A szakember szerint, ami a legjobb, ha a szülĘk megtalálják az arany középutat. Fontos, hogy ne csak tiltsunk,
hanem engedjünk is olykor a gyereknek, hogy érezzék,
nekik is van joguk a döntésekhez. Például ha mi kikészítettük neki a kék pólót, de Ę a pirosat szeretné felvenni,
akkor érdemes hagyni, hogy Ę válasszon. Ilyen és ehhez
hasonló kaliberĦ kérdésekben hagyja, döntsön Ę, azonban
amikor a lefekvésrĘl van szó, akkor legyen következetes,
és ne engedje meg, hogy a gyerek dirigáljon.
Az is elĘfordulhat, esetleg kezet emel a szülĘre. „Ekkor
állítsa le, és nyomatékosan magyarázza el neki, hogy ezt
nem szabad” – mondja a szakember. Persze ilyenkor még
nincs eget rengetĘ nagy probléma, viszont ha ez – vagy
más negatív viselkedése – olyan méreteket ölt, hogy a
szülĘ már nem tudja kezelni, akkor érdemes terapeutához
fordulni.
Bármilyen hisztirĘl van szó, ajánlott ugyanígy eljárni:
fogja meg – gyengén – a gyerek karját, majd a szemébe
nézve határozottan mondja el neki, hogy ezt ne csinálja,
és végül tegye hozzá, hogy mit vár el tĘle. ErĘszakot,
fenyítést persze ne alkalmazzon – ez ugyanúgy vonatkozik a régi népi módszerre, a hideg vizes fürdetésre –,
ugyanis ez csak félelmet generál. Ha nem vezet eredményre semmi, akkor mondhatja azt, hogy menjen be a
szobába, és ha megnyugodott, csak akkor jöjjön ki.
Viszont ne feledje, a hisztinek több formája van: a kicsi
nem csak akkor teszi, amikor a felnĘttek megtiltanak neki
valamit, hanem akkor is, ha például fáradt. Bár ez utóbbi
esetben a hiszti gyorsan elmúlik, mikor a gyerek ágyba
kerül, és kipihenheti magát.

Néhány ötlet a hiszti kezelésére:
– mutasson alternatívát a gyerekének, hogy levezethesse
az indulatait (pl. ha nagyon mérges, püföljön egy párnát, sikítson egy nagyot, vagy fusson egy kört);
– dicsérjen: ha abbahagyta a sírást, dicsérjük meg, esetleg jutalmazzuk meg valami kedvességgel vagy plusz
esti mesével;
– legyen nyugodt: ön le tud akkor nyugodni, ha a fĘnöke
kiabál önnel? Na ugye!
– soha ne tegye/zavarja a gyereket büntetésbĘl az ágyába, nagyon fontos, hogy ahhoz ne kapcsolódjanak negatív asszociációk;
– legyen alkuképes, és gondolja meg, mire mond nemet.
Abból még egy gyereknek sem lett baja, hogy nyáron
gumicsizmát vett, az viszont nem az Ę feladata, hogy
eldöntse, mikor kell lefeküdni;
– ne tárgyiasult jutalmakkal neveljen, mert ezzel elveszik a belsĘ motiváció.
S ha ezek közül egyik sem válna be, próbálkozzon meg
azzal, hogy Hiszti manót kezdi emlegetni: pl.: látom,
hogy ott ül valaki a válladon! Tán csak nem a zöldsapkás
Hiszti manó az?... S míg a gyerkĘc a vállát próbálja
szemügyre venni, szép lassan alábbhagy a hiszti és ölünkbe ültetve, magunkhoz ölelve kezdhetünk bele a már jól
ismert történet elmesélésébe: „Volt egyszer egy Zsófi nevĦ
kislány, aki nagyon szeretett hisztizni…”
Szalai Dóra
óvodapedagógus

Kedves SzülĘk!
Szeretettel várunk Benneteket
az újra indult

Baba-mama Szigetben
(Visegrád, Sziget u.)
A tavalyi hagyományokhoz híven
minden keddi és csütörtöki napon
délelĘtt 10 és 12 óra között játszóház várja
a még nem óvodás gyermekeket
a Sziget utcai ifjúsági klubban.
A pici kedvenc játékát hozd magaddal. J

A belépĘdíj nincs; mindenkit szeretettel várunk!
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Kedves Gyerekek!
A 2013-as év utolsó hónapjának Gyerekkuckójában lehet, hogy valami karácsonyi témát olvasnátok szívesen,
de én most egészen másról írok Nektek. PetĘfi Sándor
verseivel már az óvodások találkoznak, s a nagyobbak az
életrajzából azt is tudják, hogy szerelmét, feleségét
Szendrey Júliának hívták, hozzá írta a magyar irodalom
egyik legszebb szerelmes versét, a Szeptember végén
címĦt. Amiért most még a karácsonynál is aktuálisabbnak
tartom, hogy róla írjak, az annak köszönhetĘ, hogy 185
éve, 1828. december 29-én született PetĘfiné Szendrey
Júlia. Nem tudom, hogy Ti hogy vagytok ezzel, de én
gyerek- és fiatal koromban nagyon kíváncsi voltam a
költĘk szerelmeire; milyenek voltak, mi volt a varázsuk,
mitĘl voltak különösek, hogy a költĘk olyan szép verseket
írtak hozzájuk, róluk?
Szendrey Júlia kétségtelenül kitĦnt nemcsak szépségével, hanem mĦveltségével – zenét tanult, táncolt, idegen
nyelveket tanult –, egyéni öltözködésével (pl. nadrágot
hordott), merész viselkedésével. Keszthelyen született
1828. december 29-én és Pesten halt meg 1868. szeptember 6-án. PetĘfivel 1846. szeptember 8-án találkozott
elĘször, s rá egy évre ugyanezen a napon összeházasodtak. 1848. március 15-én Ę varrta és tĦzte föl PetĘfi mellére a késĘbb ismertté vált kokárda elsĘ példányát. PetĘfi
halála – eltĦnése – után sokat kutatott utána. Sokan elítélték azért, mert viszonylag korán, 1850. július 21-én férjhez ment Horvát Árpád tudóshoz, akitĘl négy gyermeke
született. Fiatalon, negyven éves korában halt meg. Halálos ágyán apjához írt levelében így vallott PetĘfi iránt
érzett szerelmérĘl: ,,Apám azt mondta, hogy én boldogtalan leszek Sándor mellett. Asszonynak még nem adatott
olyan boldogság, mint amit én éreztem, mikor együtt
voltunk Sándorommal. KirálynĘje voltam, imádott engem
és én imádtam Ęt. Mi voltunk a legboldogabb emberpár a
világon, s ha a végzet közbe nem szól, ma is azok volnánk.”

NEMZETISÉGI OLDAL AK –








A Plintenburg Német Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel vár
minden kedves érdeklĘdĘ Visegrádi Polgárt

december 18-án 16 órára a moziba,
a magyarországi

  
alkalmából rendezett

visegrádi nemzetiségi kultúrcsoportok
bemutatóira
DélelĘtt 10 órától az óvodásoknak és a kisiskolásoknak
betlehemes bábjátékot mutat be a Maszk Bábszínház.
A délutáni mĦsor után karácsonyi hangulatú megvendégeléssel várjuk vendégeinket.
Seid unsere Gäste!
VNNÖ képviselĘi

Szendrey Júlia és PetĘfi Sándor

Szerelmét a következĘ versben igazolja:
KeserĦ kín
KeserĦ kín és gyötrelem / Volt énnekem a szerelem; / Ami
másnak életet ad, / Az hozza rám halálomat.
Meghaltam én réges-régen, / De nem nyughatom békében, /
kísértetként járok, kelek, / Keresve, mit nem lelhetek.
Keresve a boldogságot, / Mire sehol nem találok; / Mi messzirĘl annak látszik: / Árny, mint én, mely velem játszik.
Hogyha közelébe érek, / RémképétĘl elszörnyedek / S futok
vissza koporsómba / Új kínoktól ostorozva.
S rám vonom a búbánat szĘtt / Gyászos halotti lepedĘt, / S
várom, hogy az ég majd megszán, / Hogy majd meghalok
igazán.

Ha elolvastátok ezt a verset, lapozzatok fel egy PetĘfikötetet, s keressétek meg a Szendrey Júliához írt gyönyörĦ verseket: Reszket a bokor, mert, Minek nevezzelek?,
Szeptember végén, Itt van az Ęsz.
És karácsonykor és utána küldjetek egy kedves gondolatfoszlányt PetĘfi és Júliája felé.
Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk Nektek és Szüleiteknek:
és Judit néni

Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

MEGHÍVÓ
Nemzetiségi
közmeghallgatást
tartunk
2013. december 27-én, pénteken 17 órakor
a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
könyvtártermében,
melyre szeretettel várjuk az érdeklĘdĘket
VNNÖ képviselĘi
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A VALLÁSI ÉLET
(folytatás)

ADVENT ÉS KARÁCSONY
Az AD V EN T elnevezés latin eredetĦ szó, az eljövetelt,
a megérkezést jelentĘ adventus szóból ered.
Szent András apostol (november 30.) napjától december
25-ig tartó négyhetes idĘszakot nevezzük adventi ünnepkörnek. Advent eredete a 4. századig nyúlik vissza, amikor is VII. Gergely pápa négyben határozta meg az adventi vasárnapok számát. Az elsĘ vasárnap mindig november
27. és december 3. közé esik, míg az utolsó december 18.
és 24. közé. Advent elsĘ vasárnapja három idĘszak kezdetét jelenti – a keresztény egyházi évet, a karácsonyi ünnepkör kezdetét – és az adventi idĘszak kezdetét. A Katolikus Egyházban advent liturgikus színe a viola (lila),
mely a bĦnbánatot, a szent fegyelmet és összeszedettséget
jelképezi. Advent harmadik vasárnapja az örömvasárnap,
az Úr eljövetelének közelsége, ennek a napnak a liturgikus színe a rózsaszín. Elterjedt szokás ebben az idĘszakban hajnali (rorate) misét tartani, és különös hangsúlyt
kap SzĦz Mária tisztelete. Adventhez köthetĘk az óantifónáknak nevezett gregorián énekek, melyek „Ó”
felkiáltással kezdĘdnek, pl.: „Ó, Bölcsesség…”, „Ó,
Napkelet…”, „Ó, Népek Királya…”. Szokás volt a szentcsalád-járás, a hívek minden nap más házhoz vittek egy
szent családot ábrázoló képet, majd imákat és kisebb
szertartást mutattak be körülötte. A korábbi évszázadokban szokás volt az adventi idĘben böjtölni, de ez a 20.
század közepén megszĦnt. Adventkor a 20. század fordulója óta szokás a maihoz hasonló koszorút készíteni. Az
adventi koszorú hagyománya a pogány idĘkre nyúlik
vissza, akkor szalmából vagy fenyĘágakból fonták, hogy
a gonosz szellemektĘl védelmezzék a házat. A szúrós
levelek a töviskoszorút, a kör alak a lélek halhatatlanságát
szimbolizálják. A négy gyertya az advent négy hetét
szimbolizálja: a hagyomány szerint azért négy, mert
négyezer év telt el Ádám és Éva kiüldöztetésétĘl egészen
a megváltó születéséig. A mostani koszorúhoz hasonlót
1839-ben Jochann Wichern német evangélikus lelkész
készítette el: egy felfüggesztett szekérkerékre 24 gyertyát
helyezett el (4 nagyot és 20 kicsit) és minden nap eggyel
többet gyújtott meg karácsonyig. Napjaink koszorúi általában fenyĘágból készülnek, melyre négy gyertyát (három
lila, egy rózsaszín), némi tobozt és színes gömböt vagy
szalagot teszünk díszítésnek. A gyertyákat vasárnap esténként gyújtjuk meg, minden héten eggyel többet, így a
négy gyertya csak a karácsonyt megelĘzĘ vasárnap este
ég egyszerre. A katolikus liturgia szerint minden gyertya
szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet és öröm.
Hit: Ádám és Éva – kiknek elsĘként ígérte meg Isten a
megváltást; remény: zsidó nép – akiknek megígérte, hogy
közülük származik a Messiás; szeretet: KeresztelĘ Szent
János – aki hirdette Jézus eljövetelét; öröm: SzĦz Mária –
aki világra hozta Jézust.
Szokás volt és most is divatos adventi naptárt készíteni.
A naptár használata Németországban kezdĘdött az 1900as évek elején. A történet szerint egy anyuka találta ki,
akinek kisfia nagyon türelmetlenül várta a karácsonyt.
Vett egy kemény papírlapot és 24 egyenlĘ négyzetre
osztotta, és minden négyzetre rátĦzött egy-egy darab
csokit és megengedte, hogy minden este megegyen egyet

közülük. FelnĘttként a kisfiú vállalkozást indított és olyan
naptárt szerkesztett, amelyen 24 ablakocska mögé rejtett
egy-egy csokit vagy cukrot, és csak az ablakok kinyitásával lett látható és hozzáférhetĘ az édesség. Azóta világhódító útjára indult, napjaink egyik legnépszerĦbb adventi
ajándéka lett.
K AR ÁC SO NY
ünnepköre a december
25. és január 6.
(vízkereszt)
közötti
idĘszakot
öleli
át.
Karácsony napjával egy
újabb ünnepi szakasz
indul a karácsonyi
tizenketted,
amely
vízkeresztig tart. Ez
egyben Jézus megkeresztelésének és a
vizek megszentelésének
az ünnepe is. A karácsony egy keresztény
ünnep, mely az elsĘ
nikaiai zsinat határozata értelmében Jézus születésének
emléknapja: az öröm és békesség, a család és gyermekség, az otthon és a szülĘföld ünnepe.
Érdekesség a magyar hagyományban a kiskarácsony és a
nagykarácsony elnevezés, amely a valóságban két külön
ünnepet takar: nagykarácsony december 25-ke, kiskarácsony pedig újév napja, január 1-je. Karácsony ünnepének
elsĘ szentmiséje december 24-én éjfélkor az éjféli misével
kezdĘdik. Az éjféli mise lezárja az adventet, feloldja a
karácsonyi böjtöt és bevezeti az egész ünnepkört. A
Szentföldön a 4. században már szokás volt, Róma csak
az 5. század közepén vette át. Teológiai magyarázata
szerint az éjféli mise a Fiú Atyától való örök születését
ünnepli.
A decemberi népszokások sorát a Luca napja nyitja. A
hiedelem szerint december 13-án Szent Luca a hosszú éji
sötétség miatt átalakul boszorkánnyá, ezért az emberek a
kulcslyukba fokhagymát dugtak, az ajtófélfába kést állítottak, a seprĦt keresztbe állították. A lányok Luca napján
jósolták meg jövendĘbelijüket. Az asszonyokat tiltották a
munkától, mert a hiedelem szerint a tyúkok akkor nem
fognak tojni. Luca napján a fiúk jókívánságokkal járták a
házakat, némi adomány ellenében, de ha azt nem kaptak,
átkokat szórtak a házra.
István napjától, december 26-tól újévig tartott a regölés
hagyománya, mikor is regösök járták az otthonokat és
jókívánságokat mondtak a lakóknak.
Neves ünnep még János napja december 27-én, ezen a
napon szentelték meg a bort a helyi plébánosok; a hit
szerint egészségmegĘrzĘ tulajdonsága volt. Az egész
család ivott belĘle, még az állatoknak is adták, hogy a
betegség kerülje Ęket is.
Jeles ünnepnap volt még december 28-a, az aprószentek
ünnepe is. Ezen a napon régi szokás szerint jól megveszszĘzték a gyerekeket, hogy egészségesek maradjanak.
Herendi Ida
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Adventi kézmĬves vásár
Visegrádon a Palotaházban
A Visegrád és Környéke Turisztikai
és Marketing Egyesület
sok szeretettel várja Visegrád minden Lakóját
és a kedves Vendégeket
2013. december 14–15-én,
valamint
december 21–22-én 12.00–18.00 óra között
megrendezésre kerülĘ

adventi kézmĬves vásárra
A vásáron a helyi és környékbeli kézmĦvesek
portékája mellett
különbözĘ programokkal várjuk
a kicsiket és nagyokat

Program:
2013. december 14.
16.00 órától a Szent György Lovagrend
lovagitorna-bemutatója

2013. december 15.
15.30 órától az Aranyalma páros „Csillag-csengĘ”
mesetáncház elĘadása, amely a karácsonyi ünnepkörhöz kötĘdik, melyben regös és betlehemes dallamok, gyönyörĦ ismerĘs és kevésbé ismert karácsonyi
énekek, köszöntĘk, Luca-napi varázslatok hangzanak
el, s megtudhatjuk, miként vonultak be a pásztorok
karácsony éjjelén a templomba…

2013. december 21.
16.00 órától a Szent György Lovagrend
lovagitorna-bemutatója
16.30 órakor a Champagne Christmas trió
koncertje
A koncerten az adventi vásárhoz hangulatának megfelelĘ, közkedvelt karácsonyi dallamok csendülnek
fel

2013. december 22.
15.30 órától a visegrádi és környékbeli fiatalokból
álló Szimbola együttes lemezbemutató koncertje
A zenekar 2012 júniusában alakult Visegrádon
azzal a célkitĦzéssel, hogy olyan zenét hozzanak
létre, melynek mozgatórugója a stílusbeli szabadság. Szeretnek egymástól különbözĘ korokból és
világrészekrĘl származó hangszereket együttesen
megszólaltatni, így elektromos basszusgitár, klaszszikus gitár, cajon, melodika gyakran hallhatók
egy dalon belül
A vásárra és a programokra a belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

2013. december

Kedvezményes könyvvásár
karácsonyra
A Magyarország Kincsestára sorozatban megjelenĘ Visegrád címĦ képeskönyv – amely nagyrészt Greguss
Tamás fotóinak köszönhetĘen – pazarul mutatja be városunk minden fontosabb színterét, nevezetességét, rendezvényét.
A visegrádi lakosok 1500 forintért juthatnak hozzá a
kiadványhoz a Palotaházban található Visegrád INFO
irodában december hónapban.
VKTME


 
Az idei karácsonyvárásból
sem maradhat ki
a gyömbér, fahéj és szegfĦszeg illatú
mézeskalács!
A hagyományoknak megfelelĘen várjuk azon ügyes
kezĦ kicsik és nagyok süteményeit, karácsonyfadíszeit,
házikóit, akik szívesen megmutatnák alkotásaikat mindenkinek.
Az elĘzĘ évhez hasonlóan a templom elĘterében szeretnénk kiállítást tartani december 14-én, szombat délután, karácsonyi vendégségünk ideje alatt. Természetesen este mindenki hazaviheti mézeskalácsait.
Szeretettel várunk minden jelentkezĘt!
ÉrdeklĘdni lehet:
Bártfai lldikó 06 (30) 931-5580

Ý
A visegrádi könyvtár szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
december 19-én csütörtökön 17.30-kor kezdĘdĘ

  !"
Az adventi idĘszakhoz és a karácsonyi elĘkészületekhez kapcsolódó szokásokat, néphagyományokat Dr.
Vass Erika, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
muzeológusa mutatja be.
Az elĘadás után Dr. Gróhné Illés Ildikó múzeumpedagógus kézmĦves foglalkozással kedveskedik a kisebbeknek: csuhéfonással angyalkákat készíthetnek.
Itt ragadom meg az alkalmat arra is, hogy minden kedves olvasónak boldog karácsonyt kívánjak, valamint
hogy megköszönjem Borsody Istvánnak, Csitneki Szilviának, EĘryné Siskó Katalinnak, Fieszl Ritának,
Gerstmayerné Tóth Franciskának, Illés Istvánnénak, Ispán Boglárkának, Kangas Kingának, Lénárd Dávidnak,
Mezei Annának, Schmidt Péternének, Schüszterl
Józsefnénak, valamint Varga Ildikónak, hogy értékes
könyvadományaikkal gyarapították a visegrádi könyvtárat.
Fehér Judit könyvtáros
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Levél a messzi távolból
Az Egy osztályhoz tartozunk címĦ kamaszmusical zeneszerzĘjének levele
Paulusz Józsefnek és a darab szereplĘinek
Kedves József!
Édes és Tehetséges Gyerekek!
ElĘször is gratulálok a nagysikerĦ elĘadáshoz. Szenzációsak vagytok! Mindannyian helyesek, tehetségesek
és édesek vagytok. Nagyon büszke vagyok rátok, és hogy modernizáltátok a darabot. Nagyon jó ötlet, amit
csináltatok, és nagyobb színházakat érdemeltek meg. Nagyon szépen, tündérien énekeltetek.
József, én tudom, hogy mennyi munka volt ez neked és a színészeknek. Zseniális! Tiszta szívembĘl ölellek
benneteket és gratulálok! Ha akarjátok tudni, sírtam, mint egy kisgyerek. Csak azért, mert Ti annyira modernek vagytok és ezt nagyon szép volt látni. Természetesen angolul szeretném ezt most írni, és ez a fordítás
most magyarra talán hülyén szól, de akarom, hogy tudjátok, messzirĘl is megölellek és megpuszillak
mindannyiótokat.
Köszönöm, hogy Juditot meghívtátok. Ez a szívemet melengette. Sajnálom, hogy nem lehettem ott. Én tudtam volna segíteni egy kicsit a dalokkal is. Attól függetlenül, hogy az eredeti sem volt tökéletes, mivel a gyerekek 30 évvel ezelĘtt sem voltak profik. Ti profibbak vagytok.
A tempó, a beszéd és a dob kezdésnél mindig nehezek. Sajnos, az eredeti elĘadáson is ki volt esve a tempóból és ez veletek is megesik. Nekem mint zenésznek ez az egyetlen kritizációm. Minden csodálatos és imádlak
mindannyiótokat. Köszönöm, hogy még emlékeztetek ránk.
Nagyon okos volt a választása az utolsó számnak. Akarom, hogy nagyon-NAGYON büszkék legyetek magatokra.
Egy kérésem van. Soha ne álljatok le a színjátszással. Mindannyian tehetségesek vagytok. Isten áldjon!
Much love,
Andy Lant
Lantos András
I LOVE YOU, I LOVE YOU, I LOVE YOU ALL!
A nagyszerĦ elĘadást legutóbb Dunabogdányban ismételték meg a visegrádi és a más településrĘl verbuválódott fiatalok.
Gratulálunk!
Mezei Anna

Gyors értékelés az Áprily-estély után…
November 16-án került sor a harmadik alkalommal
megrendezett Áprily-estélyre. A hangulatos rendezvényen sok szépet láthattunk-hallhattunk: a felsĘsök tetszetĘsen keringĘztek, finom volt a vacsora, a büfé kiválóan mĦködött, gazdag volt a választék, igényes volt
a környezet: gyönyörködhettünk az Áprily-hét rajzpályázatára érkezett szebbnél szebb díjazott és díjazatlan
alkotásokban.
A zenekar fĘleg rock and rollt játszott, a táncos lábúak szorgalmasan ropták a táncot az est folyamán.
Nagy várakozás elĘzte meg a képárverést, amelyen
G. Nagy Nóra és Bardon Alfréd egy-egy szép alkotása
talált gazdára. Mindenki izgatottan várta a tombolát,
ezen igényes, tartalmas nyereményeket vihettek haza a
szerencsések.
Kedves visegrádi volt tanítványunk, KĘrösi-Fehér
Emese ,,mĦremeke”, elsĘ festett tortája volt a fĘdíjak
egyike. Gratulálunk hozzá és köszönjük!
A szülĘi szervezet
és az iskola tantestülete

Külcsín és belbecs egyben:
KĘrösi-Fehér Emese
Áprily-tortája
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A hónap mĦtárgya

2013. december

– Sibrik-domb

Visegrád legkorábbi keresztény emlékei


A bĘs–nagymarosi vízlépcsĘ építését megelĘzĘen régészeti kutatások során a visegrád-gizellamajori lovarda területén egy 50×50 m-es
négyzetes, négy saroktornyos késĘ római erĘd került elĘ. (Lásd
ugyanebben a számban!) Az erĘdben ostrom, ill. veszély esetén
150–200 katona szolgálhatott. Az erĘd katonái és családtagjai a
diósi löszdombon levĘ temetĘt használták végsĘ nyughelyül. Az útépítés során eddig feltárt 226 sírban 75 gyermek- és 64 nĘi temetkezés volt, bizonyítva, hogy ez a népesség csak veszélyhelyzetben húzódhatott meg az erĘdben, békeidĘben a közeli „faluban” éltek.
A temetĘben különbözĘ sírtípusok: földsírok, lapos kövekbĘl
,,ládaszerĦen” kialakított kĘsírok és tetĘ-, ill. falazótéglákból készített téglasírok voltak.
A gazdagabbak számára készített kĘsírok száma kevesebb, ezeket
nagy részét ki is rabolták. Az egykorú rablások nemesfémre, elsĘsorban aranyra irányultak, a nyak, illetve deréktájon bolygatva a
csontvázat, a többi részt gyakran érintetlenül hagyva. Néhány sírban
halotti lepelre (?) utaló szerves anyagmaradványokat, máshol feltehetĘen koporsóhoz tartozó famaradványokat és vas szögeket találtunk. A sírok nagyobb részében jellegzetes késĘ római viseleti díszeket: fátyoltĦket (aranyozott ezüst, ezüst, ékkĘberakásos, bronz),
üveggyöngyöket (színes rúd, kása, gömb alakú, spirál), arany palack
alakú gyöngyöket, Mars istent ábrázoló borostyánköves gyĦrĦt,
hagymafejes fibulákat, övdíszeket, övcsatokat, bronz-, csont-, vas-,
karpereceket, tükröt stb. találtunk. Az erĘdhöz hasonlóan a IV. század végétĘl az V. század elsĘ harmadáig terjedĘ korszak jórészt betelepült népességéhez köthetĘ jellegzetes leletcsoporthoz tartoznak
a poliéder csüngĘs fülbevalók, ezüst, félhold alakú csüngĘk, aláhajtott lábú fibulák (bronz, vas), madárcsĘrpeckes, övhöz és lábbeli
szíjazathoz tartozó csatok stb. A sírokban nagyszámú edényt és
majd 50 ép, díszes üvegpalackot és poharat is találtunk.
A Duna menti limes katonai temetĘibĘl ismert, keresztényekhez
köthetĘ emlékek száma nagyon csekély. Az igazi érdekességet a
128-as sz. sír jelentette. Ez a boltíves, nagyméretĦ sírkamra ugyanis
belül vakolva és festve volt. Az ismert pécsi ókeresztény sírkamráktól eltekintve erre igen kevés példa akadt eddig a kisebb építmények
esetében. A sírkamra kifestése elsĘsorban geometriai mintákkal történt. Biztosan megállapíthatjuk a rácsminta, az íves vonalvezetés és
a nagyobb felületeket kitöltĘ kifestés megvalósulását. EgyelĘre kérdéses, hogy volt-e négyzetes hálódísz, vagy pontszerĦ, telekör díszítéses festés is. A többféle ecsetkezelési technika és a színárnyalatok
valamivel bonyolultabb mintakincs meglétét sem zárják ki egyértelmĦen. Csak feltételezhetjük, hogy az ide temetkezĘk közül valakinek egyházi funkciója is lehetett, hiszen a festett sírkamra olyan
ritkaság, ami önmagában is bizonyíték az elhunytak emlékének fokozottabb megĘrzési szándékára, illetve megbecsülésére.

Hornyák László rajza

Visegrád legkorábbi keresztény tárgyi emléke a 134. sz. sírban
megtalált bronz, Krisztus-monogramos gyĦrĦ. A fakoporsós sírban
fekvĘ nĘi halottat keresztény hite mellett „pogány módon” számos
más melléklettel (üveggyöngy nyaklánc, bronz, vas karperecek, díszes kétfülĦ üvegkancsó, egy 38 cm hosszú olajtartó üveg fiola, 6
db bronzérem) küldték a túlvilágra.
Gróf Péter – Gróh Dániel

Helyneveink eredete

A domb elnevezésének kérdését legegyszerĦbb
lenne úgy megoldani, hogy azt kapcsolatba hoznák
a nyugat-magyarországi (Szarvaskend, Vas megye)
Sibrik család valamelyik tagjával mint birtokossal,
de erre vonatkozó okleveles adatunk nincs.
A domb helynevének keletkezése Sibrik Miklós
személyéhez sem köthetĘ, mert a nagyságos fejedelem, Rákóczi Ferenc hĦséges udvarmestere, aki
urát Rodostóba is követte, és ott is halt meg 1735ben, sohasem járt a kuruc idĘkben Visegrádon. A
Rákóczi-féle felkelés idején ugyanis Budát és annak tágabb környezetét, beleértve Visegrád területét is, mindvégig a császáriak tartották a kezükben.
Sajnos, így nem lehet Visegrádnak kuruc kori hagyománya, tehát a domb elnevezésének ilyenfajta
eredeztetése alaptalan. Sibrik Miklós hamvait, amikor 1906-ban hazahozták, a kassai székesegyház
kriptájában Rákóczival és Becsrényivel együtt temették el.
A helynév keletkezése valószínĦbbnek tĦnik,
hogy a török kor végén az alsóvár területén élĘ
vagy a vár 1685-ben történt visszafoglalása után a
város területére beköltözĘ új lakosság rác/szerb részéhez köthetĘ.
Az 1688-ban a Budai Kamarai FelügyelĘség által
kiküldött bizottság a jelentésében leírja, hogy a
Várkert nevĦ dĦlĘt (a Sibrik-domb is idetartozik)
nem rég szép gyümölcsöskertek és szĘlĘk borították. Ezt a területet, amely Kisoroszival szemben
fekszik, a következĘ években az ottani magyarok
mĦvelték. 1699-ben I. Lipót császár-király Visegrádot és a hozzátartozó uradalmat eladományozta
Bécs védĘjének, Ernst Rüdiger Starhemberg grófnak.
Az uradalom elidegenítése elĘtt, vagyis még
1699-ben, leírást, leltárt készítettek a birtokról és
várható jövedelmérĘl. Az 1699-es leírás szerint Visegrádon 51 ház állt. A népesség nemzetiségi öszszetétele német, magyar és rác (szerb) volt. A
Starhembergek birtoklása alatt, már az 1700-as
évek elején a szerbek eltĦntek, feltehetĘleg az akkor virágkorát élĘ Szentendrére költöztek.
A Sibrik helynév valószínĦleg a szerb-horvát sib
„bozót” szóból származik. Ez a szó az alapja a dalmáciai kikötĘváros, Sibenik nevének is.
Az 1686-os budavári ostromnál Marsigli tábornok
birtokába került budai várat és annak tágabb környezetét ábrázoló török kéziratos térkép szerint a
mai Szabadság-hegyet „Sibri”-nek nevezték. A budai példa alapján – ott is tekintélyes létszámú szerb
nemzetiségĦ lakosság élt – megkockáztathatjuk azt
a feltevést, hogy az alsóvár szomszédságában álló
domb nevét ez az etnikum adta. Azt, hogy pontosabban mikor keletkezett, a török kor folyamán
vagy az 1600-as évek végén, azt nem tudom megmondani.
SzĘke Mátyás címzetes múzeumigazgató
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– Gondolatok a FĘ utcai építkezés kapcsán –
Mint FĘ utcai lakos, naponta többször megteszem az utat lakásom és
a templom között. Rajtam kívül bizonyára sokan vannak még, akik
vagy a posta, vagy az óvoda, okmányiroda megközelítése végett szintén megteszik ugyanezt. Néhány hete megkezdĘdött a várva várt rehabilitációs építkezés! Mi vár ránk, mire számíthatunk, mit tapasztalunk?
Gondolataim, véleményem személyes benyomások összegzése, s azért
tartom fontosnak megosztani, hogy hangot adjak a hasonló tapasztalatokat szerzett visegrádi polgárok véleményének, vagy bátorítsam azokat, akik kiegészíthetik, finomíthatják vagy cáfolják az én gondolataimat.
Lehet, hogy furcsa, de az elsĘ gondolatsort az elmúlt idĘszakban sĦrĦbben olvasott Jékely Zoltán-vers indította el: Rég elporladt inas
kezek, / kik nagy köveket véstetek, / sziklába útat ástatok, / ó, hogyhogy el nem vástatok? / Maradt-e bennetek erĘ, / cirógató, dédelgetĘ, /
ha szerszámot letettetek, / s várt otthon asszony és gyerek. / Maradt-e
gyöngéd mozdulat / megáldani az álmukat / vagy szegni kíntvigasztalón / új kenyeret az asztalon? / Gigászi mĦvetekben itt / könynyes szemem gyönyörködik, / s tán titeket formáz amott / a százesztendĘs somfabog. / …Kezemet nézem: mily erĘs! / Munkátok néki ismerĘs.
/ Örökségül ezt hagyta rám / jó kĘfaragó dédapám. (Régi kezek idézése – Visegrád kövei közt)
Igen, a munka, az alkotás küzdelme és szépsége elĘtti tisztelgés volt
az elsĘ gondolatom, és nem csak a vers kapcsán, hanem a régészeti
elĘadások kapcsán is. (Legutóbb Kováts István elĘadása az Áprilyhéten.) Hiszen Visegrádon minden egyes új építkezés, fejlesztés összekapcsol bennünket a múlttal, ezeréves múltunkkal, s a múlt emlékei
felidézik az akkor élt embereket, életkörülményeiket; fantáziálhatunk
álmaikról, gondjaikról és vágyaikról. Az egészségház udvarának föld
alatti csodáit a csatornázás idején láthattuk, de a mostani munkálatok
során is figyelĘ régész szemek vigyázzák a munkagödröket. Igaz, hogy
most, a 21. században modern, kicsi és nagy gépek, mĦszerek segítik a
munkát, de az aszfaltot feltörĘ masina, a járdaszegély köveit kiemelĘ
csákány és a talicska nyele ugyanúgy kérgessé teszi a tenyeret, mint
valamikor a fellegvár kĘfaragóiét.
Vártuk és tudtuk, hogy az építkezés – fĘleg, hogy az utca teljes szélességében folyik – kellemetlenséget okoz majd a lakosságnak, és
ennek kapcsán az emberi hozzáállásról indult el egy másik gondolatsor
bennem. Egyrészt nemigen lehet panaszunk a felkészítésre, mert idĘben és bĘségesen elláttak-ellátnak bennünket információval, az aktuális
tájékoztatást a város több pontján olvashatjuk. Ha nehezebb körülmények között is, de mĦködik a szolgáltatás az ideiglenes hivatalban és
egyelĘre az orvosi rendelĘben is. Megértés és türelem szükségeltetik
mind a szolgáltatók, mind az igénybe vevĘk részérĘl, s jó lenne, ha ez
a hozzáállás az építkezés végéig kitartana. Ez elsĘsorban rajtunk múlik!
S ami igazán tiszteletet érdemel – legalábbis részemrĘl –, az a munkások, munkairányítók figyelmessége, nyugodtsága, intelligens viselkedése. Egyetlen egyszer nem hallottam hangos, egymással vitatkozó
szót, még a munka irányítása, a közlekedĘk eligazítása során sem.
Megjegyzem, hogy mi, járókelĘk is igyekszünk nem okvetetlenkedni
és terhükre lenni a dolgozóknak. Az emberi együttmĦködés szép példája ez a visegrádi építkezés, úgy mint az árvízi védekezések során. A
befejezés, az építkezés vége még hátra van, de kívánom, hogy maradjon ez így, hogy együtt tudjunk örülni a végeredménynek. Advent és
karácsony havában köszönjük munkájukat, s a régi kezek idézésével
kívánjuk, hogy a munkáskezekben maradjon ,,…erĘ, cirógató, dédelgetĘ…gyöngéd mozdulat megáldani az álmukat…”
Mezei Anna
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Paulus
Nehéz volt elhinni, amikor jött
az üzenet, hogy
Paulus már nincs
többé. Nehéz elmondani a szavakat, hogy pont ė,
aki mindig mindenhol ott volt,
aki mindig mindenben benne volt, akire mindig mindenben lehetett számítani, egyszerre már csak
nincsen. Hol locsolókannával, hol seprĦvel
a kezében, hol biciklin tolva virágpalántákat mindig mindenhol ott volt, ahol tenni
kellett, ahol tenni lehetett ezért a városért.
Mert ez a kis város, ez a kis falu az ė
városa, az ė faluja volt. Mindent tudott,
mindenkirĘl tudott, és minden rezdülését
érezte. Nem volt olyan jó ügy, amelynek
mellé ne állt volna, és nem volt olyan esemény, kicsi, vagy nagy, amelyrĘl ne tudott
volna. Bántotta, ha gaz nĘ ki a FĘ utcában. Intézkedett, ha rendet kellett tenni a
szovjet síroknál, és ott volt mindenkor,
amikor dolgozni kellett, valami tenni a
közért, valamit tenni a városért. Kevés
hozzá hasonló embert ismertem. Feleségem révén rokonom és szeretném elmondani, hogy kivételes lelki erĘvel és energiával megáldott asszonyt ismertem meg
benne.
Kedves Paula! Ha tehetnék még valamit,
akkor most azt szeretném, ha a fiatal generációk itt Visegrádon ismernék és tudnák a Te életedet. Életedet, amely telve
volt családi örömökkel, de értek komoly
tragédiák is. Tudnák, hogy mindenek
ellenére és mindenekfelett Te részese voltál minden közösségi munkának, minden
városi rendrakásnak, minden takarításnak és minden szépítésnek. Tudnák azt is,
hogy bárki fordult Hozzád valamilyen
kérésével, bajával azonnal és minden erĘdet bevetve segítettél, amit tudtál. Látnák,
hogy mit jelent önzetlenül a közösségért
dolgozni, és mit jelent egy másik emberen
önzetlenül segíteni. Sokan és sokszor
mondták Neked, hogy „miért csinálod?”,
vagy „mi közöd hozzá?”. De Te mégis csináltad, mert úgy érezted, hogy ez a város
a Te városod is, az utcák a Te utcáid is, a
kis terek a Te kis tereid is. Utóbb, már
jócskán beteg lábakkal még a temetĘ
gondnoki feladatait is felvállaltad. Most az
Úr úgy gondolta, hogy eljött az idĘ megpihenned.
Hiányozni fogsz mindannyiunknak!
Nyugodj békében!
Abonyi Géza
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Ez évben emlékezett meg a
mĦemlékes szakma Szakál
ErnĘ (1913–2002), a 20. század egyik legkiemelkedĘbb
szobrászés
restaurátormĦvésze születésének századik
évfordulójáról.
Szakál ErnĘ hazánk nagyszámú mĦemlékének helyreállításán vett részt, e mellett 1949 és
1976 között a visegrádi királyi
palota legszebb kĘfaragványainak restaurálásában, kiegészítésében végzett úttörĘ munkát.
Máig az Ę keze munkáját dicséri a Salamon-toronyban látható
Anjou-kútház, a palotában
rekonstruált oroszlános kút és a
Magyar Nemzeti Múzeum
állandó kiállításán felállított
Anjou-falikút.
Talán nem mindenki tudja,
hogy a Kálvárián levĘ stációk
dombormĦveit is Ę alkotta újra,
1961-ben.

A Szakál ErnĘ által
rekonstruált
oroszlános kút
(Garami István rajza)
November 19-én a visegrádi
múzeumban tudományos konferenciát rendeztek Szakál ErnĘ
emlékezetére, ahol az elĘadások felelevenítették életútját,
szakmai, erkölcsi nagyságát,
számos hazai és visegrádi alkotásait ismertetve.
Gróf Péter

2013. december

Visegrádé a rév-aluljáró
Ez természetesen így nem igaz, hiszen az aluljárók – mind a három visegrádi – tulajdonjogilag a Közútfenntartóé, amely – végül is – nem lett akadálya annak, hogy a
Rév utcai aluljáró kifestésre kerüljön.
A kifestés terve még az elĘzĘ év decemberében merült fel ötletként és került be a
Visegrádi Szövetség ez évi programjai közé. Egyesületünk a projektre 70 000 Ft-ot
nyert az önkormányzat kulturális bizottságától. A megvalósítás összesen közel 95
000 forintba került – nem számolva a belefektetett munkát.
Tavasszal egyeztettünk az Áprily Lajos iskolával, mert szerettük volna, ha az akcióban az iskolások is részt vesznek. Bozóki Marianna igazgatónĘ támogató hozzájárulásával, Lengyel Rita rajztanár bevonásával az iskolai év befejezésének idĘpontjára idĘzítettük a kivitelezést, de az árvíz közbeszólt.
Az új idĘpont tervezését, szervezését szeptemberben kezdtük el. Hat gyerek kapott
lehetĘséget, hogy a rajzszakkörbĘl a rajzolásban, festésben részt vegyenek, akiket a
rajz szaktanáruk (aki egyben grafikus és festĘmĦvész is) irányított. Egyeztettünk,
ahol a szaktanárnĘn kívül az önkormányzatunk aljegyzĘje és mĦszakisa is jelen volt.
Ott derült ki, hogy az önkormányzatnak az aluljáróhoz nincs köze és a Közútfenntartó Szentendrei FĘmérnökségétĘl kell az akcióhoz engedélyt kérni, akik ezt (örömmel) meg is adták: köszönet Horváth Frigyes vezetĘ fĘmérnöknek.
A szín elképzelés az volt, hogy az aluljáró külsĘ területén lévĘ támfalak színe igazodjon a fĦ színéhez. A belsĘ oldalfal egyike – változó elosztásban – egy halvány
égszínkék, türkizkék és homokszíneket kapjon (mint az ég, a Duna-víz és a homokos
part). Az iskolás gyerekek majd erre rajzolják és festik elképzeléseiket.
A másik oldala pedig teljes egészében égszínkék legyen, amelyre majd a mindenféle korú, erre vállalkozó visegrádi gyerekek kézlenyomatai és nevei kerülnek fel. A
festékek színeinek kiválasztása Lengyel Rita tanárnĘ hathatós segítségével történt.
Az elsĘ fázisban az alapszínek felfestésére került sor. Ez nem volt egyszerĦ a piszkos falak és a korábbi, óriási össze-vissza firkák és festések miatt. Volt, ahol a többszöri alapozás segített. Az itt végzett munkáért Dubniczki Tibornak – akinek felesége, Erzsike az aluljáró kifestésének ötletadó gazdája –, Balogh Istvánnak, Bordás
Józsefnek, Hajnal Lászlónak és Takács Istvánnak kell köszönetet mondanunk.
A második fázisban az iskolásaink tevékenykedtek, szinte egy teljes napon keresztül A „Dunát” és az „eget” oda –„a környezetbe” – illĘ valós állatokkal, képzeletbeli
élĘlényekkel, más alakzatokkal látták el: elĘrajzoltak, majd megbeszélték a színeket,
és kifestették azokat. Rendkívül ötletes és szép lett az eredmény.
Köszönetet mondunk Lengyel Rita tanárnĘnek, valamint a hat szerencsés kiválasztott kislánynak: Hábel Zsófiának, Ispán Boglárkának, Laposán Adrienne-nek,
Scheili Sárának, Sík Fanninak, Sintár Virágnak, akik ezt a kompozíciót megalkották.
A harmadik fázisban meghirdettük a szülĘknek és gyerekeknek, hogy a szabad felületĦ aluljáró falára a visegrádi gyermekek kéznyomatait és neveit szeretnénk elhelyezni – díszítés céljából.
Négyféle színbĘl lehetett választani a gyerekeknek (a már meglévĘ színeket is
használva): zöld, türkizkék, lilás rózsaszín és barackszínekbĘl. A sikeres nyomatkészítést, valamint a nevek írását, továbbá a rögtöni tisztálkodást egy csapat felnĘtt
segítette, akiket köszönet illet: Bordás Józsefet (aki egyben a kéznyomat ötletadója),
Balogh Mariont, Balogh Istvánt, Bordás Annát, Kiss Ágnest, Makai GyĘzĘnét, Varga Brigittát és sok szülĘt is, akik spontán segítettek, közülük is kiemelve Harsányi
Krisztát. Köszönet jár azoknak az óvónĘknek és tanároknak is, akik az akciót népszerĦsítették.
Köszönjük a résztvevĘ gyerekeknek a vállalásukat és a sok-sok szülĘnek a személyes érdeklĘdést, mert ez egyben az elvégzett munka tiszteletét is jelentette.
A Visegrádi Szövetség elhatározta, hogy amennyire lehet, Ęrizni fogja az alkotást.
Kérjük a város lakosait, az iskolásokat, az önkormányzat naponta ott tevékenykedĘ
közmunkásait, hogy védjük meg a kifestett aluljárót a vandál rongálóktól, akik nem
becsülik mások munkáját és a szépet. Ha szükséges, kijavítjuk a rongálást – szomorú, de erre („az elején”) már kétszer került sor!
Egyesületünk ez úton szeretne minden Visegrádi Lakosnak szeretetteljes, békés, boldog karácsonyt és eredményekben gazdag, egészséges új esztendĘt kívánni!
Kiss Károly, a VSZ elnöke
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Egy kis ipartörténet…
Tisztelt Visegrádi Olvasó! Szeretném közreadni azt az
írást, ami most a kezembe került. A Visegrádi Hajójavító
születésérĘl szól. Szeretném bemutatni azt a férfit, aki
megálmodta a Hajójavító Üzemet. Ez az ember Karvaly
Gyula és társa, Magyary-Kossa Béla volt.
Szeretnék idézni Karvaly Gyula írásából:

Hajóüzem Visegrádon
1945-ben kezdĘdtek azok az események, amelyek a katonai
szolgálat megszĦnése miatt egy új életforma kialakítását
tették szükségessé. Az erre vonatkozó okmányok, feljegyzések rendelkezésre állnak. Csatlakozva dr. Magyary-Kossa
Béla Tényvázlatához, megpróbálom kiegészíteni az ott leírt
tényeket. Magyary-Kossa Gézával – Magyary-Kossa Béla
édesapja – együtt szolgáltam a RÁB, volt M. Kir. Honvéd
RepülĘ Átvételi Bizottságnál. Ott kerültünk barátilag is
közelebb egymáshoz. Neki élt egy rokona Baján, akinek volt
ott egy kisebb hajóépítĘ üzeme. Kifer Márton, aki korábban
az apatini hajógyárnak résztulajdonosa volt, az akkor már
zajló háborús események miatt kénytelen volt Bajára költözni. JelentĘs mennyiségĦ szerszámot és gépet sikerült átmentenie Apatinból. ė tanácsolta Magyary-Kossa Gézának, hogy
szerény keretek között indítson be Visegrádon egy hajójavító
mĦhelyt. ė tudna segíteni néhány géppel és szerszámmal.
IdĘközben Kifer Márton megrendelést kapott egy acélszerkezetĦ és héjazatú négyszekeres kompra és hozzávaló vontatóra, miután az átkeléshez szükséges eszközök a háborúban
megsemmisültek, és sem kompja, sem vontatója nem volt a
MEFTER-nek. Csak személyszállításra volt lehetĘség –
faladikkal. Magyary-Kossa Géza megállapodást kötött a
MEFTER-rel, hogy ideiglenesen beállít egy kisebb kompot
vontatóval a Nagymaros és Visegrád közötti átkelés biztosítására. Addig is, amíg Baján elkészül az acélszerkezetĦ új
komp és kerül hozzá megfelelĘ vontató. Megállapodtak
továbbá arról, hogy a létesítendĘ hajójavító mĦhely az új
eszközök árának törlesztéseként átengedi az átkelés bevételeibĘl származó hasznot.
Eközben megkezdĘdtek a majdani Hajó- és Motorjavító
Üzem elĘmunkálatai. 1945 telén társultunk, építettünk egy
4×8 m alapterületĦ gerendavázat az erdĘgazdaságtól bérelt
600 m2-es Duna-parti területen. Ráhúztunk egy ponyvát, és
pár hónapig ez volt a ,,mĦhely”. KésĘbb a gerendaváz közeit
befalaztattuk, a végére ajtó, a homlokfelületre ablakok kerültek, és már fĦteni is lehetett. Ezt megelĘzĘen, 1946 telének
kezdetén Bajára utaztam. Egyrészt az átkelés részére épülĘ
komp építésének sürgetésére, másrészt a hiányzó hajóépítési
gyakorlat megszerzése végett. Mindössze a gépésztechnikus
végbizonyítványom és a tengerihajó géptiszti vizsgám volt
meg, üzemi gyakorlatot pedig mezĘ-, ill. erdĘgazdasági
gépgyártásban és a repülĘgépgyártásban szereztem. November végére elkészült a komp, és az én bajai küldetésem is
lejárt. Már korábban készült ott, Baján egy kis motoros hajó,
amelyet a komp vontatására szántak, de sajnos olyan kis
teljesítménnyel rendelkezett, hogy végül is nem volt alkalmas a komp vontatására. Már elsĘ próbálkozáskor is alig
tudta az üres kompot kivontatni a Sugovicából a NagyDunára, ahonnan a MEFTER egyik gĘzösének vontatmányához kötve kellett Budapestre, majd onnan Visegrádra vontatni. Mellékötötték a két eszközt jobbról-balról egy uszálynak.
Én beköltöztem a kis motoros kabinjába, és elindultunk.
Hideg, ködös idĘ volt, már megkezdĘdött a jégzajlás. FélĘ
volt, hogy a kishajó vékony lemezoldalát beszakítja a jég. De
végül is baj nélkül elérkeztünk Budapest alá. Itt viszont
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olyan erĘs volt a jégzajlás, hogy már csak egy erĘs (a Kenderes) motoros vontató segítségével jutottunk el a
szabadkikötĘbe. A komp rakományaként idáig hozott egy
darab hegesztĘdinamót és egyéb szerszámokat a kikötĘbĘl
tehergépkocsival szállítottak Visegrádra. Szerencsére!
Ugyanis amikor a tél végén megszĦnt a jégzajlás, a
MEFTER egyik vontatója megfogta a komphajót az erĘsen
mellékötött kis vontatóval együtt, hogy Visegrádra továbbítsa.
Akkor még az Erzsébet híd roncsai a Duna fenekén hevertek, emiatt ezen a helyen megduzzadt a víz, és erĘsen meggyorsult a folyása. A hullámok becsaptak a komp belsejébe,
ami azonnal süllyedni kezdett. Szerencsére ezt a vontatón
rögvest észrevették, és a part felé vontatták, ahol viszont
közvetlenül a rakpart mellett el is süllyedt a mellékötött
motorossal együtt. Szerencsére a MEFTER emelĘbrigádja
addigra már jól begyakorolta a mesterségét, így elég gyorsan
ki is emelték az eszközöket, majd Visegrádra továbbították
helyreállítás végett. Ugyancsak szerencsére a komp padlózata hiánytalanul megvolt, így azonnal használatba lehetett
állítani. A nagy szükségben a vontatást egy fatestĦ motorcsónakkal tudtuk megoldani, amibe egy Opel Kadet típusú
gépkocsimotor volt beépítve. Jó szolgálatot tett egészen
addig, míg végre sikerült találni egy jó erĘs Skrips hajómotorral fölszerelt vontatót, ami korábban a szigetmonostori
révátkelésben üzemelt. Mindössze a billenĘzsámolyok emelĘszerkezetén kellett kisebb átalakítást végezni. Beindulhatott volna a hajójavítás is. Volt már hegesztĘdinamónk, de
nem volt ipari áram, ami meghajtsa. Ugyancsak Bajáról
kaptunk egy négyhengeres tĦzoltó dízelmotort, ami viszont a
beindítás után azonnal leállt. Kiderült, hogy még Baján homokot szórtak a hengerekbe, kétségtelen szabotázs folytán.
Ilyenformán nem maradt más hátra, mint az ipari áram bevezetése. Bajáról a további segítség sem maradt el. Átengedte
Kifer Márton részünkre a legjobb hegesztĘ szakemberét, aki
a késĘbbiek folyamán több munkásunkat is betanította hegesztĘnek.
Az ipar gyakorlásához természetesen iparengedélyre volt
szükség. Megkértem 1947. június 28-án, és megkaptam a
következĘ hónap 7-én, hajókovács és motorszerelĘ-ipar
gyakorlására. Az alapot ehhez az Állami FelsĘipari Iskola
gépészeti szakosztályán szerzett végbizonyítványom adta. Az
iparengedély a kisipari termelĘszövetkezet megalakulásával
egyidejĦleg megszĦnt. A cég bejegyzettsége pedig a
23/1952. MT rendelet 9. §-a alapján szintén megszĦnt. A
kisipari termelĘszövetkezet mindössze egy évig mĦködött.
Ezen év alatt a MESZHART (volt MEFTER), MAHAJOSZ
szövetkezet, FOKA ÁVH, FĘvárosi CsatornamĦvek, Vidámpark részére végeztünk különféle munkákat. KiemelkedĘen
nagy munkákat a FOKA részére: úszó kavicskotró hajó
általános nagyjavítása és részben átalakítása. Az államosítás
napján már a parton állt kihúzva. Ezek a munkálatok már
csak késĘbb, az államosítás utáni idĘben fejezĘdtek be. Az
államosítás maga teljesen váratlanul ért bennünket. Nyugodtan dolgoztunk abban a hiszemben, hogy az akkori érvényes
rendelkezések szerint kisipari szövetkezeteket nem fognak
államosítani. Meg kell mondanom, hogy a bizottság úgy bánt
velünk – de leginkább velem –, mintha gonosztevĘk lennénk.
Szeretném visszaidézni azt a tizennégy évet, amit a hajóüzemben dolgoztam. Sajnos, már nagyon kevesen vagyunk
Visegrádon, akik ott dolgoztak (id. Szinay István, Sacelotti
Györgyné Kató, Szebeni Mártonné Erzsike, Schubauer József).
Kérem, fogadják szeretettel ezt az írást. Kívánok mindenkinek egészséget és boldogságot.
id. Szinay István
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Az 1988-ban megtalált római erĘdrĘl Áprily Lajosnak de másnak sem
volt eladdig megbízható ismerete. A gizellamajori lovarda területén találtak építési törmeléket (habarcsot, ásatások megkezdése után szereztünk
tudomást. A római kori Pannonia területén egyedülálló, négy legyezĘ
alakú saroktornyos, négyzetes alapú erĘd feltárása közel 20 éven át folytatódott.
Ma már többé-kevésbé ismerjük az építmény történetét, egykori lakóit
és kinézetét. Az 1,65 m vastag, kb. 5 m magas, a fĘ égtájak szerint tájolt
fĘfalakhoz belsĘ szárnyépületek csatlakoztak mind a 4 oldalon, a belsĘ
udvar egyben gyakorlótér is lehetett. A 4 saroktorony legalább 8 m magasan állt, jól láthatták innen az Ęrszemek a Sibrik-dombi (Pone Navata) és
a pilismaróti (Ad Herculem) erĘdöket, szembĘl pedig a ZebegénytĘl
Nagymarosig terjedĘ partszakaszt és a fölé emelkedĘ, erdĘs Börzsöny
szikláit. Az erĘdöt Ny-on a KeserĦvíz-patak, D-en és K-en V alakú
nagyméretĦ vizesárok (fossa) védte. A bejárat a Dunára nézett, elĘtte a
limes-úton közlekedhettek a katonák, kocsik, mindenféle népek, kereskedĘk. Volt még egy hátsó kijárat is: a DK-i saroktoronyból lehetett megközelíteni a falakon kívüli néhány egyszerĦ kunyhó alkotta települést és
az erĘd mögötti löszdombba vájt kb. 30 sütĘ-fĘzĘ kemencét, valamint a
temetĘt.
Külön említést érdemel az erĘd hypocaustumos (padlófĦtéses) fürdĘje.
Az ÉNy-i ún. nagy legyezĘ alakú saroktoronyban épült meg a két kismedencés, ólomcsĘvel összekötött és ólomcsöves kifolyóval ellátott kényelmi berendezés. A helyiséget kívülrĘl, ún. prefurniumból fĦtötték. A
70 cm-es téglaoszlopokon álló, nagyméretĦ téglákkal fedett padló az
oszlopok közt cirkuláló meleg levegĘ hatására felmelegedett, és ezáltal az
egész helyiséget is felfĦtötte. A meleg levegĘ további áramlását a falakhoz épített üreges téglák (tubulus) is biztosították (ezek a fürdĘkád mellett 70 cm mélységig teljes épségben fennmaradtak. A kádakat és a padlót
is ún. terazzoréteggel (tégla- és mészĘrlemény keveréke) burkolták, nehogy túlságosan átforrósodjanak.
Kísérletek igazolják, hogy ezzel a technikával 23–24 ºC-ra lehetett egy
termet felfĦteni. Ennek a toronynak az egész alsó szintjén hypocaustum
volt. Sajnos az itt említett ÉNy-i saroktorony egyharmada és az ÉK-i
saroktorony teljes egészében ma még a föld alatt rejtĘzik, illetve rajta
halad keresztül a 11-es út. A fĦtésre egyébként az erĘd egész területén
nagy gondot fordítottak: az egyes helyiségekben lapos kövekkel bélelt
fĦtĘcsatornákat tártunk fel, amelyeket kemencékkel fĦtöttek, ezzel temperálták a termek hĘmérsékletét. Az épületszárnyak közül a Ny-i összefüggĘ nagyterem a katonák alvóhelye lehetett: a rómaiak ismerték a fából
észült emeletes ágyakat, ezért ebben a legalább 100 m²-es alapterületĦ
helyiségben akár az összes katonát el tudták szállásolni.
Itt említjük meg, hogy a legújabb kutatások szerint a Lepence-pataknál
lévĘ római Ęrtorony hasznos lakótere, amennyiben az objektum kétszintes volt, több mint 400 m²! Az erĘd Duna felĘli D-i oldalszárnyában mĦhelyek voltak, az É-i szárnyban pedig egy aszalót építettek, mellette, pont
középen és a dunai bejárattal szemben lehetett az erĘd szentélye. A K-i
szárny volt a legrosszabb állapotban, itt a falak eléggé elpusztultak, viszont a fĦtĘcsatorna kemencéjébĘl nagymennyiségĦ növényi maradvány,
lencse, búza, rozs, árpamagok kerültek elĘ. Ezeket megtaláltuk az említett aszalóban is. Az egyetlen szĘlĘmag nagyjelentĘségĦ: a római mezĘgazdaságból is ismert ,,apiana” szĘlĘ a mai sárga muskotály magjával
azonosítható!
Az erĘd II. Constantius császár uralkodása idején épült a 340-es évek
végén, a 350-es évek elején és kb. egy évszázadig állt használatban, beleértve a hun korszakban rövid ideig itt tartózkodó népek kis csoportját is.
Gróh Dániel
(Folytatjuk)

2013. december
Magyar László:

EZEN A NAPON…
Csillagcsóba fut,
fényes ívet húz fölénk.
Bejárható út
végigjárása a cél,
kövezete a remény!

*
Döbben a lélek:
csak egy mozzanás csupán,
s indul az élet?
Nem tudásfánk ág-bogán,
nem a mesék fonalán,
hitünk vonalán.
Ige igézetében,
S nem csak a ,,Talán?”
ígért jövendĘ jövendölésben,
– létezĘ létezésben,
Ez a belsĘ hang
halk-haloványan fakad,
de van! Van és van,
és áraszt malaszt-vigaszt,
lélekemelĘ tavaszt
a puszta térbe,
de tere nem üres tér!
Kinek a vétke
bármi csúfsággal felér,
s hiszi, nincs már menedék,
az feloldódik,
végre magára talál.
El-elmosódik
mellĘle rút, a silány,
szépnek vélt, – és hitt talány.

*
Csillagcsóva fut,
majd szerényen szordinál.
Látott lesz az út,
a lélek rá fókuszál,
s szemünkkel polarizál.
(Eger, 1974. XII. 21.)

Egy üdítĘ látványról…

Dicséret
a gyerekeknek!
Szép színfolttal gazdagodott városunk. A Rév utcai aluljárót iskolás
gyerekek kifestették. Ötletes, mutatós,
igazi remekmĦ, hitelesítve a készítĘk
kézlenyomatával és aláírásával.
Aki még nem látta, ajánlom figyelmébe!
Fenyvesiné Hamvas Mária
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A visegrádi nyilvános illemhely története
IV. rész

,,…én sokat látok és hallok…”
Beszélgettünk egy alkalommal a padon a barátokkal. Jól
éreztük magunkat. Jöttek közben a vendégek. Volt közöttük egy jó súlyos hölgy. Bement az illemhelyre, és egy
nagy reccsenéssel összetört az ülĘke. Alig bírtuk ketten a
hölgyet kihúzni. Sajnos nagy lett a károm, de Ę is nagyon
megijedt, és bocsánatot kért, de abból nem tudtam megcsináltatni. Ha látok túlsúlyos vendéget, mindig az a nĘ jut
az eszembe.
Volt sok kiránduló, aki eléggé elengedte magát. Kiszabadultak a fĘvárosból, és úgy viselkedtek, mint az állatok.
Nem ismertek határt sem az italban, sem a viselkedésben.
Volt olyan fiatalember, aki bement a WC-re, és azt mondta, hogy Ę nem fog fizetni. Elkezdte bent a lemezt rugdosni. Rászóltam, hogy „Fiatalember, fejezze be, legyen szíves a cirkuszt”, de nem hallgatott rám. A dolga végeztével
jött kifelé a helyiségbĘl. Odaállt az ajtóhoz. A velük lévĘ
tanárnĘ a fiatalembernek lehúzott egy pofont. Biztos,
hogy megállt a növésben. A tanárnĘ csak annyit mondott,
hogy ne járassa le az egész osztályt. Bár minden iskolában
lenne olyan tanár, aki meg tudná fegyelmezni a gyerekeket. Sajnos nem szabad a gyerekeket megütni, mert feljelentik a tanárt. Ott tartunk, hogy rettegni kell a gyerektĘl a
szülĘknek is.

tam az ajtó mellett lévĘ vasrudat, azok meg úgy megijedtek, hogy azt sem tudták, hogyan szaladjanak a benzinkút
fellé. A benzinkutasnak annyit mondtak, hogy: „A mama
meg is ütött volna, ha el nem szaladunk”. „Szégyen a futás, de hasznos” – mondták, de igazuk is volt.
Sok élményem volt a tíz év alatt a palotajátékokon. Nagyon szép volt mindig a felvonulás.
Volt egy királyi bolond, aki kis pónilóval volt a nagy lovak között. Muris volt a kicsi. Egy próba alkalmával, hülyeségbĘl mondom a lónak, hogy „Dobd le!”, és abban a
pillanatban elfeküdt a póni. Volt nagy nevetés. A bolond
csak annyit mondott: „Soha ne mondjon ilyent a kis lónak”. Sajnos elpusztult a póni. Nagyon sajnáltam, mert jó
sztori volt. Tetszett mindenkinek.
Soha nem tudtam megnézni a lelátóról a mĦsort, de nálam mindig nagyon jó volt a hangulat.
A nagy parkolóban rendeztek egy koncertet. Riki adta.
Sokáig voltam nyitva. Az Irigy Hónaljmirigy is koncertezett. Átvezettük a villanyt a platánsorig, és jöttek a vendégek, hozták a söröket. Már nagyon sokan voltunk ott, és
csak a fĦre lehetett leülni. Nagyon jó volt a hangulat. Éjfél
már elmúlt már, mire kezdtünk szedelĘzködni hazafelé.
Másnap az volt a téma, hogy a „WC-n volt a koncert”.
Volt ott bicikliverseny is. A parkban volt a gyülekezĘ.
Nagyon sokat nevettünk, mert mindig volt min.
Pintér Istvánné
(Folytatjuk)

Sakk-hírek

Sajnos én sokat látok és hallok. Olyan hangokat engednek meg maguknak a gyerekek, amit én ésszel felfogni
nem tudok. De nem kell a gyerekeken megbotránkozni
akkor, amikor egy iskolai tanár úr nem akart fizetni, és
fogta magát, elment a kúszófenyĘkhöz, és mindenki szeme
láttára ott intézte el a dolgát. Undorító volt a tanár úr részérĘl. Hogy lehet ilyen felelĘtlen, mit látnak a gyerekek?
Nem tanárnak való az ilyen! Mikor visszatért a csoportjához, a sorban álló tanárnĘ csak annyit mondott, hogy
„Kolléga, szégyellje magát, lejáratta az egész iskolát”.
Volt olyan esetem is, hogy bejött egy visegrádi, jól menĘ
vendéglátós, aki azt mondta, hogy „Nincs nálam pénz,
majd másnapján elhozom”. Két-három év múlva sem kaptam meg tĘle. Legyen boldog vele! Biztos hiányozik neki
az a 100 Ft, amit ki kellett volna fizetnie.
Voltak krimibe illĘ dolgok is. FĘleg a nagydarab fiúkkal
kerültem mindig bajba, de az biztos, hogy egyik sem volt
józan: elkezdtek kekeckedni velem. ElĘször próbáltam
szép szóval, de nem tudtam meggyĘzni Ęket, és akkor fog-

Visegrád csapata idén is a Pest megye I/A bajnokságban
indult. Eddig mindhárom ellenfelét legyĘzte és jelenleg
két pont elĘnnyel vezeti a tabellát! Alag ellen 4,5:0,5-re,
Kóka ellen idegenben 3,5:1,5-re, Zsámbék ellen 3,5:1,5re gyĘzött a csapat. Mivel azonban Százhalombatta viszszalépett a bajnokságtól, Szigetszentmárton, Dunaharaszti és Zsámbék még csak két fordulón van túl.
A megnövekedett önkormányzati támogatásnak köszönhetĘen a csapat megerĘsödött.
Reméljük, 2014-ben folytatni tudjuk a jó szereplést, és
öregbíthetjük Visegrád jó hírét ebben a sportágban is.
1. Visegrád
11,5
2. Kóka
9,5
3. Pomáz
9,5
4. GödöllĘ
7,5
5. Szigetszentmárton
6,5
6. Dunaharaszti
6
7. Alag
6
8. Zsámbék
2,5
9. Aszód
1
Gróh Dániel
szakosztályvezetĘ
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Migreen Team kerékpáros szakosztály
2012. évi beszámolója
Idén volt az egyik legsikeresebb, és legaktívabb évünk.
Szezonunkat már a kora tavaszi alapozással megkezdtük, sok hosszabb távú edzéssel a környezĘ hegyekben.
Csatlakoztak hozzánk fiatalabbak is, akikre az utánpótlás
terén számítunk.
Ebben az évben három kerékpáros maratonon indultunk,
melyeken a létszámunk folyamatosan bĘvült. Szilvásváradon, Mátraházán az eddigi legnagyobb ,,különítményünk” képviselte Visegrádot.
A Top Maraton sorozatot egy összetett harmadik hellyel
zártuk. Ezen versenyek kellĘ állóképességet, felkészülést
igényeltek, de véleményünk szerint, ezeknek a feltételeknek, teljesen megfeleltünk. Júliusban Zánkán került sor a
24 órás váltóversenyre. Köszönjük a segítĘink egész hétvégés helytállását is.
Szeretnénk a versenyek mellett a szabadidĘs kerékpározással is többet foglalkozni. FĘleg a gyerekes családokat
igyekszünk rávenni a bringás kikapcsolódásra, túrázásra.
Idén is áttekertünk Zebegénybe a szeptemberi nyüzsgĘ
tökfesztiválra, ahol egy izgalmas délutánt tölthettünk el.
Térségünk egy szenzációs Pilisi TekerĘ elnevezésĦ kerékpáros rendezvénnyel zárta a szezont. Három különbözĘ távon 28 fĘvel vettünk részt. A kihívásokkal teli terepen , szórakoztató és aktív feladatok vártak ránk.
Köszönjük támogatóink segítségét, mely mĦködésünket
könnyítette meg. ElsĘ sorban Bálint Zsolt, Visegrád SE,
Utilis Kft., Ételbárka járult hozzá, hogy kiadásaink kellĘ
mértékben csökkenjenek. JövĘre is szeretnénk hasonlóan
aktív, eredményes évet zárni. Csapatunk folyamatosan
várja a csatlakozni vágyó, lelkes bringásokat.
Visegrád SE kerékpáros szakosztálya

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron
Herr Gábor
06 (20) 399-7027, 06 (20) 599-9337
www.herrsta.eu
Cserépkályha építése, átrakása
új és régi csempébĘl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634
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BARKÁCSOLÓK ÉS ÉPÍTĘK BOLTJA,
FATELEP, DUNABOGDÁNY
Széles termékkínálat:
Barkácsfelszerelések, barkácsgépek, csavarok,
villany- és vegyi áruk, ragasztóanyagok,
továbbá gipszkarton, szigetelĘk, bádogtermékek
és természetesen fĦrészelt faáru.
100 000Ft feletti vásárlásnál 5% kedvezmény!
Fabrikett akciós áron kapható!

Újdonság!
KALODÁS TĥZIFA:
26 500Ft
(1×
×1x1,75 m, erdei méter)
10 km-en belüli kiszállítás ára 2000 Ft
Mindenkit szeretettel várunk!
Pfeifer Ferenc
Cím: DUNABOGDÁNY, Kossuth L. u. 3.
(a focipályával szemben)
Téli nyitva tartás (nov. 1.–márc. 31.):
hétfĘ–péntek: 7–15.30, szombat: 7-12
Nyári nyitva tartás (ápr. 1.–okt. 31.):
hétfĘ–péntek: 7–16.30, szombat: 7–12
Tel.: (26) 590-022,
mobil: 06 (30) 924-1070


 
    

 
területi képviselĘ
06 (30) 201 2946;
06 (26) 390 228
keller.laszlone@t-online.hu

Biztosítások kötése,
ügyintézés ügyfeleimnek

XXIX. évfolyam 12. szám
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TELEK ELADÓ!
Eladó Visegrád, FĘ u. 137. szám alatt fekvĘ
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

TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2.100,– Ft/q,
hasított tĦzifa 2.200,– Ft/q
EėRY 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

Téli ivartalanítási és chipbeültetési akció!

ERIKA KOZMETIKA
ÚJDONSÁGAI
Derma-roller!
(kollagén terápia) egy speciális kezelés, mikro tĦk
segítségével áttörjük a bĘr rétegeit,
és orvosi tisztaságú, speciális,
természetes alapanyagú ampullákat juttatunk
a bĘr mély rétegeibe.
Ezek fĘként nedvességmegkötĘ (hyaluronsav)
vitaminok, fiatalító-regeneráló anyagok,
növényi Ęssejtek!
Az eredménye:
fiatalos, üde, feszes arc-, nyak-, dekoltázs stb. bĘr!
A kezelés urak és hölgyek számára is igényelhetĘ.
Rosszul, csúnyán gyógyult pattanások,
hegek, bárányhimlĘ helyére és egyéb bĘrhibákra
alkalmazható, nagy hatékonysággal.

3 D-szempilla beültetés!
Ultra könnyĦ, vízálló, hetekig tartó,
gyönyörĦ szempillák.

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089
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Szemhéjtetoválás!
FLABÉLOS testvibrációs, alakformáló edzĘgép!
Minden korosztály számára, 10 perc felfrissülés,
alakformálás! Orvostechnikai eszköz!
ÉrdeklĘdni lehet:

ZELLERNÉ KRISTÓF ERIKA
Telefon: 06 (20) 368-8933

Ikerházban egy kétés egy háromszobás lakás

KIADÓ vagy ELADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
a (30) 966-9288-as
és a (26) 398-287-es telefonszámon
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2013. december

Kedves Vásárlóink!
December természetes bélbe töltött párizsiféléket kínáljuk kedvezményes áron:

pritaminos párizsi
sajtos párizsi
sertés párizsi
chilis párizsi

1550 Ft helyett 1420 Ft
1550 Ft helyett 1420 Ft
1490 Ft helyett 1380 Ft
1590 Ft helyett 1450 Ft

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:
December 21. SZOMBAT
December 23. HÉTFė
December 24. KEDD
NYITÁS: december 27.

07.00–15,00 óráig
07.00–17.00 óráig
ZÁRVA!
07.00 órakor

...............................................................................................................

December 30. HÉTFė
December 31. KEDD

07.00–13.00 óráig
07.00–13.00 óráig

ElĘrendeléseket bébi pulykára-kacsacombra
és tĘkehúsokra a bolt telefonszámán felveszünk.
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Köszönjük az egész éves bizalmat.
VISEGRÁDI HÍREK

Békés boldog karácsonyi ünnepeket
és sikeres új évet kívánunk!
BORDA HÚSBOLT
2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.
Telefon: (26) 390-350
Honlap: www.bordahusfeldolgozo.hu

K iadja Viseg rád Vá ros Ön ko rmán y zata
Megjelenik havonta, 800 példányban
FelelĘs szerkesztĘ: Gróf Péter
A szerkesztĘbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Kálazy László,
Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida
Kéziratleadás: minden hó 15-ig
ISSN 1587-7477
Írásaik tartalmáért a szerzĘk vállalják a felelĘsséget!
SzerkesztĘség: Visegrád, Széchenyi u. 11. Tel./fax: 06 (26) 398-128
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között
Tipográfia, tördelés: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

