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Az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról – versekben


1848 MÁRCIUS 15.
Ó régi szép est... tündöklĘ siker,
Mikor jön egyszer hozzád fogható,
DicsĘséged az egekig ivel,
A deszkáidon tetté vált a szó.
Igen, az Ige testté lett, derék
És lelkes nézĘk tapsoltak neked,
Színházi est, melyen - ó büszkeség! A gondolatszabadság született.
Aktoraid: PetĘfi, Jókai,
Vasvári, Táncsics és a korai
Tavaszi mámor sok nagy ifja még,
SzínésznĘd Laborfalvy Róza volt,
Ki Jókainak szívére hajolt...
Ó régi szép est: jössz-e vissza még?
(Juhász Gyula)


1848.
BetĦk és ajkak fennen hirdetik:
Hogy a világ órjásilag halad;
Mondják: az ember, ez erkölcsi lény,
Tökélyesebb lesz minden perc alatt.
Az új idĘknek nagy története
E fontos tanból szép leckét adott;
És megtaníta: hogy nincsen nagy ok
Lenézni az oktalan állatot.
Az állatok közt önszülötteit
Csak a legalábbvaló falja fel,
És a világ órjásilag halad:
Mert most ezt a királyok kezdik el!
(Tompa Mihály)

A nevezetes 12 pont
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VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató a testületi üléseken történtekrĘl
Az idei év elsĘ munkaterv szerinti ülését január 21-én tartotta a testület.
– A Visegrád és Környéke Turisztikai Marketing Egyesület
2015. évi támogatásáról döntött a testület. A 13.000.000
Ft támogatást a képviselĘ-testület az önkormányzat és a
VKTME között létrejött középtávú együttmĦködési
megállapodás 1. pontjában vállalt kötelezettsége terhére
az elĘzĘ évi idegenforgalmi adóbevételébĘl biztosítja. A
megítélt támogatásból 1.800.000 Ft elĘleg azonnali
átutalásáról döntött a testület a TDM egyesület mĦködési
kiadásainak fedezetére.
–A
Visegrádi
VárosfejlesztĘ
Kft.
tekintetében
összességében 5.905.000 Ft támogatás odaítélésérĘl
döntött a testület. Ezen összeg három tételbĘl áll össze.
Egyrészt egy 2014. júliusi határozatában döntött arról a
testület, hogy Visegrád Város Településfejlesztési
Stratégiájának elkészíttetésére 1.905.000 Ft-ot ad át a kft.
részére támogatásként, de mivel a Településfejlesztési
Stratégia nem készült el, a megrendelést visszavontuk,
részükre díjat nem fizettünk ki, így ezen összeget a kft.
támogatásként felhasználhatja. A 2014. költségvetési
évet terhelĘ, a kft. által még ki nem fizetett mĦködési
kiadásaira (december havi bérek) 1.500.000 Ft összegĦ
támogatást nyújtott a testület. Végül a harmadik tétel,
2.500.000 Ft a 2015. január, február, március havi
munkabérek és a bejövĘ számlák kifizetésére szolgál
fedezetül. A kft. felügyelĘbizottságának két tagja lemondott, ezért az új tagok megválasztásáról kellett
döntést hoznia a testületnek, így ezzel a kft. alapító okiratának módosítása is szükségessé vált.
– Elfogadtuk a bizottságok tavalyi évi munkájáról szóló
beszámolókat.
– Döntött a testület a Sziget utca 11. sz. alatti 1. és 7. sz.
lakások bérleti jogviszonyára kiírt pályázatok kapcsán.
Mindkét lakásra a jelenlegi bérlĘk adtak csak be
pályázatot, így a testület – a népjóléti bizottság
javaslatára – elfogadta a pályázatokat, és felhatalmazta a
polgármestert a bérlĘkkel határozott idĘre, öt évre szóló
lakásbérleti szerzĘdés aláírására.
– Az árvízvédelmi beruházás kapcsán döntött arról a testület, hogy a Duna mértékadó árvízszintjének emelkedése
okán a hajóállomásnál található gyalogos aluljáró eltömedékelésével egyetért, ezért a TÉR-TEAM Mérnök Kft.
által a tárgyban elkészített egyesített engedélyezési és kiviteli tervet elfogadta.
– Szintén az árvízvédelmi beruházáshoz kapcsolódóan
döntött arról a testület, hogy – a MAHART Passnave kérelmére – a hajóállomásnál egy újonnan kialakítandó
úszómĦves kikötĘ megközelítése érdekében az árvízvédelmi védmĦben egy 3 m széles árvízkapu kialakításához
hozzájárul, azt támogatja. Az árvízkapu kialakítása nem
veszélyeztetheti a védmĦ kiépítésének határidejét, annak
kivitelezését nem akadályozhatja. Amennyiben ez mégis
bekövetkezik, a felelĘsség a MAHART Passnave-t terheli, továbbá a hozzájárulás a hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesíti a társaságot.
– Értékesítésre jelölte ki a testület a Rákóczi u. 2/a fsz. 2.
sz. alatt található önkormányzati tulajdonú lakást. A
lakásra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás lebonyolítását követĘen a konkrét vételi ajánlatok beérkezését követĘen születhet döntés.
– Elfogadta a testület az önkormányzati gépjármĦvek
igénybevételének és használatának szabályzatát.

– Egy gázüzemĦ ételfĘzĘ üst beszerzésérĘl döntött a
testület a városi konyha korszerĦbb, hatékonyabb
mĦködése érdekében. A fĘzĘüst beszerzési ára 895.000
Ft + áfa, összesen 1.136.650 Ft volt, melyet a 2015. évi
költségvetés terhére biztosít az önkormányzat.
2015. január 30-án rendkívüli ülést tartott a testület:
– EgyüttmĦködési megállapodást kötött az önkormányzat a
Nemzeti
Sportközpontokkal
(1146
Budapest,
Istvánmezei út 3–5.) a Visegrád Rév u. 2. sz. alatti, a
jelenlegi iskolai „kisépület" helyén megvalósuló
iskolabĘvítés tárgyában. A beruházás megvalósításának
tervezett teljes bruttó összköltsége 419.966.839 Ft és a
Nemzeti Sportközpontoknak rendelkezésre álló pénzügyi
fedezet, bruttó 399.121.591 Ft közötti különbség
összegével a beruházás mindenkori összegéhez igazodva
önerĘként az önkormányzat hozzájárul. Az önerĘ összege
a jelenleg kalkulált beruházási összköltség alapján bruttó
20.845.248 Ft.
2015. február 4-én tartott nyílt ülésen az alábbi döntések
születtek:
– Elfogadtuk az önkormányzat 2015. évi költségvetését. A
2015. évi költségvetési bevételének fĘösszegét 1.743.287
ezer Ft-ban, a költségvetési kiadásainak fĘösszegét
1.743.287 ezer Ft-ban határozta meg a testület. Az önkormányzat mĦködési bevételeinek fĘösszege 452.133
ezer Ft, mĦködési kiadásainak fĘösszege 858.446 ezer Ft,
fejlesztési és felhalmozási jellegĦ bevételeinek fĘösszege
1.035.146 ezer Ft, fejlesztési és felhalmozási jellegĦ kiadásainak fĘösszege 863.096 ezer Ft. A képviselĘtestület az általános tatalék összegét 170.952 ezer Ft-ban,
a céltartalék összegét 40.000 ezer Ft-ban állapította meg.
– Figyelemmel „az államháztartásról” szóló CXCV. törvény 29/A. §-ban foglaltakra, megállapította a képviselĘtestület az önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követĘ három évre várható összegét, valamint
adósságot keletkeztetĘ ügyletbĘl eredĘ fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követĘ három évre
(2016–2018) várható összegét.
– Jóváhagyólag elfogadta a testület a Visegrádi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és MĦködési Szabályzatához rendelt köztisztviselĘk cafetéria-juttatásának módosított szabályzatát
– Elfogadta a testület Dr. Bazsa Márta, a Tahitótfaluban
mĦködĘ orvosi ügyelet vezetĘjének támogatási kérelmét,
és úgy döntött, hogy az orvosi ügyelet 2015. évi támogatására 600.000 Ft keretösszeget állapít meg, melyet a
2015. évi költségvetés 16. számú melléklet 3. sora terhére biztosít.
– Elfogadta a testület a Danubia Televízió ügyvezetĘjének,
Balázs Csillának kérelmét is, és arról döntött, hogy a
2015. évi munkájukat – a korábbi évekhez hasonlóan –
2.000.000 Ft-tal támogatja, melyet a 2015. évi költségvetés 16. sz. melléklet 4. sora terhére biztosít.
– Helyt adott a képviselĘ-testület a Királyi Találkozó Kft.
közterület használati díj megfizetése alóli kérelmének,
mely szerint 2015. január 1-jétĘl 2015. december 31-ig
terjedĘ idĘszakra az önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képezĘ Visegrád, Széchenyi u. 1. sz. elĘtti közterületbĘl
0,48 m²-t ingyenesen biztosít a kft. részére hordozható
hirdetĘ berendezés, cég és címtábla kihelyezése céljából.
Visegrád Város Önkormányzata
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Tájékoztató a polgármesteri hivatal 2014. évi mħködéséręl


A polgármesteri hivatal munkájáról beszámolni nem könnyĦ feladat, hiszen a csoportok, azon belül az ügyintézĘk által
végzett munka olyan szerteágazó munkafolyamatok összessége, amely az esetek túlnyomó többségében csoportokon
többszörösen átívelĘ pályát jár be. Ezért beszámolómat témakörök köré csoportosítottam, mely témakörök áttekintése
során végig figyelembe veendĘ körülmény, hogy az elért eredményeket a hivatali apparátus egymást támogató munkája
hozta létre.

Személyi állomány
A polgármesteri hivatal szervezeti struktúrája és létszáma 2014-ben is, figyelemmel a képviselĘ-testület 1/2013. (01.
03.) ökt határozatára, a járási hivatalok felállásával végbement államigazgatási reform óta az alábbi módon alakul:

Visegrád Város Önkormányzata esetében 2014. évben 12 rendes testületi és 20 rendkívüli ülés megtartására került sor,
melyeken a képviselĘ-testület összesen 278 határozatot hozott és 12 rendeletet alkotott, vagyis ilyen mennyiségĦ döntés
elĘkészítését kellett megoldani rövid idĘ, olykor egy nap alatt. A testületi elĘterjesztések készítése összetett feladat,
gyakran több személy és szervezeti egység tudása tükrözĘdik benne. Minden testület elé kerülĘ anyagban az a törekvés
vezérel bennünket, hogy teljes, komplex anyagot tárjunk a képviselĘk elé. Ezek miatt a témák egy része 3–5 oldalas
elĘterjesztést, míg a nagyobb volumenĦ témák 8–10 oldalas elĘkészítĘ anyagot tartalmaznak. Ezek elĘállítása idĘigényes feladat, néha egy mondat leírása mögött is egy komplett hét munkája és egyeztetése van. Ez még csak a testületi
döntések elĘterjesztését jelenti, az ülést követĘen kezdĘdik a hozott döntések végrehajtása: az érintettek részére a határozatok, rendeletek megküldése, más hatóság megkeresése, bírósági bejegyzés iránti kérelem benyújtása stb. A képviselĘ-testületi ülések jegyzĘkönyveit az ülést követĘ 15 napon belül meg kell küldeni a kormányhivatal részére. Törvényi
kötelezettségünket minden esetben legkésĘbb a határidĘ utolsó napjára teljesítjük. Teljesítjük annak ellenére, hogy a
testületi ülések idĘtartama néha több órás, illetve a jegyzĘkönyvek készítését egy köztisztviselĘ csatolt munkakörben
végzi.
A testület maximális kiszolgálása mellett feladatunknak tartjuk azt, hogy a lakosság is megfelelĘ idĘben kapjon tájékoztatást a testület elé kerülĘ témákról és az ülés legfontosabb momentumait tartalmazó jegyzĘkönyvekrĘl. Ennek érdekében az önkormányzat hivatalos honlapjára ezek a dokumentumok is feltöltésre kerülnek. Erre igény is mutatkozik az
állampolgárok részérĘl. Az állampolgárok részletes tájékoztatása érdekében a képviselĘ-testületi üléseket követĘen a
Visegrádi Hírekbe a testületi üléseken hozott döntésekrĘl rövid írást készítünk.

A polgármesteri hivatal feladatkörei és ügyiratforgalma
Anyakönyvi igazgatási feladatok, ipari-kereskedelmi tevékenységek, szociális ügyintézés, adóigazgatás, birtokvédelmi
eljárás, mĦszaki igazgatási feladatok, pénzügyi-gazdálkodási feladatok
Az alábbi táblázat a 2014-es és összehasonlítás szempontjából a 2012. és a 2013. évi ügyiratforgalom és hatósági statisztika legjellemzĘbb adatait tartalmazza:


Iktatott
ügyek
fĘszámra
2012-ben

Iktatott
ügyek
alszámra
2012-ben

Iktatott
ügyek
fĘszámra
2013-ban

Iktatott
ügyek
alszámra
2013-ban

Iktatott
ügyek fĘszámra 2014ben
(2014. dec.
15-i állapot)

Adóigazgatási ügyek
MĦszaki ügyek
Szociális és egyéb igazgatás

47
112
177

84
172
464

130
122
352

218
499
589

184
218
376

Iktatott
ügyek
alszámra
2014-ben
(2014. dec.
15-i állapot)
261
950
1402

Iktatott ügyek ügyiratfajtától
függetlenül mindösszesen

932

3248

1586

3225

1484

5069

Ügytípus
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(Folytatás a 3. oldalról)
Látható, hogy a járási hivatalhoz, illetve a járásszékhely jegyzĘjéhez került államigazgatási feladatok ellenére az ügyiratforgalom 2013. évhez képest is, de 2012. évhez képest viszont drasztikusan nĘtt. Összehasonlítás szempontjából az
ügyintézĘk száma 2012-ben 17 fĘ volt, 2013-ban és jelenleg is az engedélyezett létszám 13 fĘ (ebbĘl a hivatalsegéd,
illetve a fizetés nélküli szabadságon lévĘ jegyzĘ hivatali feladatokat nem végzett), tehát a hivatal leterheltsége évrĘl
évre jelentĘsen nĘ, ami veszélyezteti a munka minĘségét.
Az egyik évrĘl a másikra bekövetkezĘ ügyiratszám emelkedés a csökkenĘ hatáskörök ellenére a következĘkbĘl tevĘdik össze:
1 A 2014. évben lebonyolított három választás,
2 A képviselĘ-testület és a bizottságok által adott önkormányzati feladatok számának emelkedése,
3 A helyi lakosság által indított ügyek számának emelkedése.

Összegzés
A polgármesteri hivatal apparátusa alkalmas a nagy ügyfélforgalmú, szerteágazó, bonyolult államigazgatási és önkormányzati feladatok ellátására. Igyekeztünk a testület és a lakosság elvárásainak megfelelni, annak ellenére, hogy lassan
másfél éve közigazgatási ügyintézés számára nem megfelelĘ ideiglenes helyen történik a munkavégzés. A jövĘben is a
hivatal törvényes és hatékony mĦködését, valamint szolgáltató jellegét kívánom biztosítani. Munkánk végzése során
mindig a közérdeket vesszük figyelembe és mindig törekszünk a jobb, kulturáltabb, ügyfélbarát ügyintézésre. Megállapítható, hogy a polgármesteri hivatal valamennyi köztisztviselĘjének munkavégzése a jogszabályoknak és a munkaköri
leírásában foglaltaknak megfelelĘen magas szakmai színvonalon zajlott.
Dr. Szabó Attila
aljegyzĘ

VRshÁ<ŝ MoaiN
Iskolafejlesztés Visegrádon
Várhatóan a jövĘ év végéig megújul a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú MĦvészeti Iskola négy alsó
tagozatos tanterme, valamint négy új termet is kap az intézmény. Ezek között helyet kap egy nyelvi labor és egy mĦvészeti oktatást szolgáló terem is. Az örömteli megújulás a hazai finanszírozású Nemzeti KözmĦvelĘdési Infrastruktúra
Fejlesztési program keretei között történik, melyhez Visegrád Város Önkormányzata anyagi helyzetéhez mérten hozzájárul. A fejlesztés lebonyolítását a Nemzeti Sportközpontok nevĦ állami intézmény végzi, de az építkezés lezárása után
a létesítmény Visegrád Város Önkormányzatának tulajdonába kerül. Az iskola mĦködtetését továbbra is a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ végzi.

Zöld anyag elszállítása
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. március 16-án, hétfĘn megkezdjük a fás és nem fás szárú zöld anyag elszállítását.
A nem fás szárú zöld anyag gyĦjtése az erre a célra 200 Ft-ért megvásárolható zsákokban történik. Kérjük Önöket, hogy
a zöld anyagot kizárólag ezekben a jelölt zsákokban helyezzék ki ingatlanaik elé hétfĘnként a reggeli órákban. A
más típusú zsákban lévĘ anyagot nem áll módunkban elszállítani. A zsákokat a polgármesteri hivatalban, a Polgár boltban és a Barkácsboltban szerezhetik be. A zsákban nem gyĦjthetĘ (fás szárú) növényi eredetĦ anyagot továbbra is legfeljebb 25 kilós kötegenként, spárgával átkötve kell kihelyezni, ugyancsak hétfĘn reggel. A kötegekre a polgármesteri
hivatalban, a Polgár boltban és a Barkácsboltban ugyancsak 200 Ft-ért megvásárolható öntapadós matricát kell felerĘsíteni.
A nagyobb mennyiségĦ fás szárú zöld anyag elszállítása elĘzetes egyeztetés alapján lehetséges; érdeklĘdni lehet a 06
(20) 456-1841-es telefonszámon.
Visegrád Város Önkormányzata

Városháza – Az utolsó tájékoztatás óta eltelt idĘszak eseményei
Mint arról korábban már többször beszámoltunk, a városháza felújítását és bĘvítését kivitelezĘ cég fizetésképtelensége
miatt az építkezés félbe szakadt. Egy eredménytelen közbeszerzési eljárás lefolytatása után jelenleg a második eljárás
végén járunk. A felhívásra 14 db ajánlat érkezett, melyek értékelése – a Közbeszerzési Felügyeleti FĘosztály által kért
hiánypótlások benyújtása mellett – jelenleg is folyamatban van. Amennyiben az eljárás eredményesen zárul és egy
pályázó sem nyújt be jogorvoslati kérelmet, március közepéig sor kerülhet a kivitelezési szerzĘdések megkötésére. A
munkát – a betervezett ütemezés szerint – három hónapon belül el kell végezni „fizikai értelemben”.
Ez nem jelenti automatikusan a projekt zárását is, hiszen azt pénzügyi, jogi értelemben is zárni szükséges; ami az év
végére tud megtörténni. Mindeközben folyamatban van az elĘzĘ vállalkozó által okozott károk megtérítése, illetve a
garancia lehívása, ami enyhíti az önkormányzatot ért károkat. A projektmenedzsment dolgozik azon, hogy az önkormányzat számára az úgynevezett ÖnerĘ Alapból a lehetĘ legtöbb pénzt felhasználhatóvá tegye annak érdekében, hogy
az eredetileg betervezett önerĘt ne saját forrásból kelljen megfizetni.
Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft.
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Tisztelt Visegrádiak!
Az elmúlt bĘ egy évben a polgármesteri
hivatal sok más feladata mellett építészeti,
város- és tájképi ellenĘrzést is folytatott
Visegrád területén. Az ellenĘrzés jelentĘs
eredménye egyrészrĘl, hogy a város arculatát jelentĘs épített környezetben nagyobb, helyrehozhatatlan, engedély nélküli
beavatkozás nem történt, másrészrĘl azonban számos, kisebb-nagyobb szabálytalanságot, a városképbe nem illeszkedĘ megoldást találtunk.
Hogy mi és hogyan illeszkedik Visegrád
városképébe, az nem könnyen meghatározható. De mindannyian, akik az utcákon
járunk, figyelünk a homlokzatokra, kerítésekre, kapukra, bejárókra, közterekre, mert
tudjuk mondani, melyik megvalósított
építési munka, reklámtábla, kerítés illeszkedik és melyik üt el a várostól. A város
fĘépítésze ezért járja az utcákat, ezért
figyelmeztet, ha ilyen jelenséget tapasztalt,
ezért alkottuk meg a településképi bejelentési eljárásról szóló szabályokat. Ez a fajta
egységes szemlélettel közelítés váltakozó
erĘvel jelenik meg az önkormányzat törekvései között: az elmúlt majdnem három
évben mi komolyan vesszük, hogy igényes, a környezethez illeszkedĘ módon
kell otthonainkat, épületeinket felújítani,
fejleszteni.
Az elsĘ körben mintegy harminc, településképet, építészeti elĘírásokat, kiadott
engedélyeket sértĘ jelenséget tárunk fel,
ahol szükségesnek tartjuk a tulajdonosok
figyelmét felhívni arra, hogy olyan megoldást választottak, amely nem felel meg a
közösségi kívánalmaknak. Több olyan eset
is történt, ahol az elĘre egyeztetett, engedélyezett megoldástól tért el a tulajdonos;
máshol egyeztetés sem történt; több eset
pedig szükségmegoldásnak látszik. A
közeljövĘben a tulajdonosok értesítést
kapnak, ennek elsĘdleges célja, hogy
egyeztessük, mit tartunk olyannak, ami
eltér a kívánalmaktól és megismerjük a
tulajdonosok véleményét.
Nem célunk bírságot kiszabni vagy
szankciót alkalmazni. Célunk, hogy a
település arculata, megjelenése olyan legyen, ami elvárható egy ilyen településen.
Kérjük, hogy a közterületrĘl is látható
felújítások, építések során, ideértve a reklámhordozók kihelyezését, mindazt, ami a
város utcai látképét meghatározza, elĘzetesen egyeztessenek a polgármesteri hivatallal, a város fĘépítészével.
Visegrád Város Önkormányzata,
Visegrádi Polgármesteri Hivatal
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Levél a Dr. Kiss György Ügyvédi Irodától
Visegrádi Hírek szerkesztĘsége
Visegrád
Széchenyi u. 11.
Tisztelt SzerkesztĘség!
Visegrád Város Önkormányzata által kiadott VISEGRÁDI HÍREK
XXXI. évfolyam 1. számú (2015. január) lapjában megjelent Kiss
Károly – a háziorvos távozásával kapcsolatos – írása is olyan valótlan, hamis tényállást, rágalmat tartalmaz, mely alkalmas az alapvetĘ
személyiségi jogaim (becsületem, tisztességem, szakmai hírnevem)
sérelmére, az önkormányzat jogi képviseletében végzett jogi tevékenységem hamis színben történĘ feltüntetésére. Az évfolyam 2.
számában ugyanazzal a lényegi tartalommal Dr. Balázs Mária háziorvos – az Önök segítségével (a véleményemet nem kérve) közreadott
levelében a rágalmat lényegében megismétli, amikor azt állítja, hogy
az önkormányzat ügyvédjeként a háziorvosi feladat-ellátási szerzĘdés
2010. évi módosításakor semmiféle kifogással, észrevétellel nem
éltem ,,a vállalkozása szerzĘdéseit tekintve”.
Az önkormányzat képviselĘ-testülete 1997. 11. 26-án kötött szerzĘdést Dr. Balázs Mária háziorvos által alapított Balázs Kft.-vel a
háziorvosi ellátás biztosítása érdekében. A szerzĘdést a gazdasági
társaság névváltoztatásai miatt több alkalommal módosították, de
a 2010. 01. 01. napján történt módosításkor a háziorvos szándékosan vagy gondatlanul megtévesztette a jóhiszemĦen eljáró képviselĘ-testületet, amikor ugyancsak ,,névváltoztatást” bejelentve
kérte a szerzĘdés módosítását. Az általa írásban elĘterjesztett
kérelemben bizonyíthatóan állította valótlanul, hogy a háziorvosi
feladatokat ellátó SANATIO VITA Kft. megnevezése VALUMED
Egészségügyi Szolgáltató Kft.-re változott. Ezzel szemben a levele
elĘterjesztésekor elhallgatta, hogy a SANATIO VITA Kft. már
létezĘ gazdasági társaság, a VALUMED Kft. viszont teljesen
újonnan alapított, tehát nem lehet a szerzĘdésbeli társaságok
jogutódja.
Sem irodám, sem pedig én nem vagyok az önkormányzat ügyvédje,
de megbízás alapján ellátjuk konkrét ügyekben a jogi képviseletét. A
szerzĘdésmódosítással kapcsolatban viszont az önkormányzat jegyzĘjétĘl kapott felkérés alapján csak 2011. 01. 17-én és 2011. 09. 15-én
azt állapítottuk meg, hogy a VALUMED Kft. néven egy teljesen új
gazdasági társaság jött létre, tehát ezért a háziorvos által valótlan
bejelentéssel, ,,névváltoztatás” jogcímén történĘ módosítás – következésképpen az önkormányzat és az egészségügyi szolgáltató gazdasági társaság között létrejött feladat-ellátási szerzĘdés – érvénytelen……….
Álláspontunk azóta is változatlan, az önkormányzatot pedig törvény
kötelezte 2014. január 1-jéig szerzĘdéses kapcsolata rendezésére. A
háziorvos levelében foglalt valótlan tényállás, a folyamatban lévĘ
peres eljárásban született I. fokú részítéletre hivatkozás csak a közhangulat negatív befolyásolására lehet alkalmas. A Visegrádi Hírek
közremĦködésével kapcsolatos levelezés igazi és közérdekĦ témája
elsĘsorban az lehetne, hogy milyen megfontolásból vezette félre a
képviselĘ-testületet a háziorvos, s az önkormányzat akkori vezetése
2011. évben – amikor még a törvényes feltételei fennálltak – miért
nem kezdeményezte a szerzĘdés érvényességével kapcsolatos vita
rendezését.
Monor, 2015. január 30.
Tisztelettel:
Dr. Kiss György
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Pályázati kiírás
az Ifjúsági Alapból történĘ támogatás
elnyerésére 2015. I. kör
Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet – Visegrád Város 2015. évi költségvetése 16. számú mellékletének terhére, összesen 2.000.000 Ft-os keretösszeg felosztásával – helyi ifjúsági programok, csoportok, a rendezvénytéren megvalósuló programok támogatására. A
pályázati felhívásra nem nyújthat be pályázatot az a szervezet, jogi személy stb., amely Visegrád Város költségvetésébĘl címzetten támogatást kap vagy a Civil Alap pályázat benyújtására egyébként jogosult.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen pályázatot a 2015.
május 1. és 2015. december 31. között megvalósítandó
célok támogatására hirdetjük meg.
Pályázhatnak jogi megkötés nélkül mindazon szervezĘdések, közösségek és magánszemélyek:
1. alcél: akik programjukkal a visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály, valamint fiatal felnĘttek számára kulturális, szabadidĘ és sportprogramok, szervezésére vállalkoznak, ideértve a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos Általános Iskola oktatói, nevelĘi, szülĘi közösségei stb. által
szervezett programokat. Nem feltétel, hogy a program
Visegrádon valósuljon meg.
2. alcél: akik Visegrádon vagy máshol megvalósuló, de
visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály, valamint fiatal
felnĘttek számára táborok, vízitúrák, sporttáborok, kirándulások, sportesemények szervezésére vállalkoznak, ideértve a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos Általános
Iskola oktatói, nevelĘi, szülĘi közösségei stb. által szervezett táborokat.
A 3. alcél esetén a rendezvénytéren megvalósuló, széles
korosztálynak számára hozzáférhetĘ, de elsĘsorban a
fiatal felnĘtteknek szervezendĘ kulturális, szórakoztató
mĦsorok szervezését támogatja a bizottság.
Mindhárom alcél esetén a pályázókat arra kérjük, hogy
röviden mutassák be a pályázót és tevékenységét, röviden
fejtsék ki programjuk lényegét (a program tartalmi célja,
várható eredménye, költségvetése, közremĦködĘk, korosztály stb.), valamint azt a konkrét feladatot, amelynek
anyagi fedezetét az Ifjúsági Alaptól várják. Ezt konkrét
(becsült) összeg meghatározásával tegyék, ill. amennyiben rendelkeznek önerĘvel, ezt is jelezzék. Kérjük, hogy a
program megvalósításának kezdeti és befejezĘ idĘpontját
tartalmazza a pályázat, valamint azt, hogy máshová is
pályáztak-e ezzel a tervvel, ill. kaptak-e máshonnan támogatást.
Az ifjúsági programokra elnyert összeg nem fordítható
30.000 Ft feletti tárgyi eszköz vásárlására, ill. ha ennél
nagyobb költség technikai eszköz beszerzésére kerül sor,
akkor az ehhez nyújtott támogatás nem haladhatja meg a
30.000 Ft-ot. A támogatásban részesült pályázókkal Visegrád Város támogatási szerzĘdést köt. A döntés kézhezvételétĘl számított egy hónapon belül a pályázó köteles
szerzĘdést kötni az önkormányzattal. Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja, a bizottság ezt a tényt automatikusan a támogatástól való elállásként kezeli.
Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a
programok vagy a támogatott tartalom tekintetében módosítás válik szükségesé, köteles ezt a kulturális bizottságnak írásban jelezni és a szerzĘdés módosítását kezde-
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ményezni! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati összeg felhasználásáról rövid tartalmi beszámolót és a
pályázó nevére kiállított számlát kér a közmĦvelĘdési,
oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottság. A nyújtott pénzügyi támogatásról a számlákat minden esetben legkésĘbb
a tárgyévet követĘ év január 10-ig le kell adni a polgármesteri hivatalban. Csak olyan bizonylat fogadható el,
amelyet a pályázat benyújtását követĘen állítottak ki.
Beszámoló hiányában a bizottság az elkövetkezendĘ
évben kizárja a pályázót a további pályázatokból, valamint a folyósított támogatást jegybanki alapkamattal
növelten kell visszafizetni. A pályázat elĘfinanszírozású,
ez azt jelenti, hogy a döntés után a támogatási szerzĘdés
aláírását követĘen a pályázó hozzájuthat az elnyert öszszeghez.
Keretösszegek: Ifjúsági programok szervezése: 900.000
Ft (I. kör 600.000 Ft + II. kör 300.000 Ft), táborok szervezésére: 500.000 Ft; a rendezvénytéren megvalósuló
programok szervezése 600.000 Ft.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. április 30ig beérkezĘen.
A határidĘt követĘen beérkezĘ pályázatokat nem áll
módunkban elbírálni. A pályázatokat postai úton a 2025
Visegrád, FĘ u. 81. címre lehet beküldeni, vagy személyesen beadásra a 2025 Visegrád FĘ u. 92 címen van mód. A
borítékra kérjük ráírni: Visegrád Város Önkormányzat
közmĦvelĘdési, oktatási, nevelési, ifjúsági és sport bizottsága Ifjúsági Alap pályázat, valamint a választott céltól
függĘen: Ifjúsági programok támogatása/Táborok szervezése/Rendezvénytéren megvalósuló program támogatása.
Visegrád Város Önkormányzata

Pályázati kiírás
a Civil Alapból történĘ támogatás
elnyerésére 2015.
Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást
nyújt – Visegrád Város 2015. évi költségvetése 16. számú
mellékletének terhére, összesen 1.500.000 forintos keretösszeg felosztásával – a városban mĦköd civil szervezetek, alapítványok részére: folyamatos mĦködésük és programjaik megvalósítása érdekében, amennyiben a tevékenységük, programjuk Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja és a programok megvalósulásának helyszíne
Visegrádon van.
1. A város civil szervezetei évente egyszer nyújthatnak
be pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás elnyerésére, az
alábbi témakörökben:
– mĦködésre általában, évi maximum 50.000 Ft erejéig
(mĦködési költségek például: könyvelés, irodabérlet,
telefonköltségek, szervezet tulajdonában álló mobiltelefon
költségei, bankszámlavezetés költségei, rezsiköltségek,
nyomtatvány- és papírköltségek),
– Visegrádon megrendezésre kerül programok megvalósítására, konkrét programok és idĘpontok megnevezésével, – nem részesülhet támogatásban a csak a szervezet
tagjai számára meghirdetett esemény, színházlátogatás,
kirándulás; nyilvános sportrendezvény azonban támogatható. Egy program megvalósulása esetén a számlával
igazolt kiadások max. 20%-a, vagy eseményenként max.
20.000 Ft számolható el vendéglátásra,
– kis érték eszközök vásárlására, maximum 50.000
Ft/eszköz értékhatárig,
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– más pályázati kiírásra benyújtandó pályázati önrészhez
való hozzájárulásra, év közbeni beadással és egyéni elbírálással.
2. A pályázat benyújtásának feltétele:
– a bírósági vagy más, erre jogosult szerv bejegyzése,
– Visegrád városban folytatott, folyamatos és igazolt
tevékenység,
– tárgyévet megelĘzĘ évi tevékenységrĘl szóló beszámoló benyújtása és elfogadása.
3. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 1.
4. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni:
– a szervezet éves programtervét,
– a szervezet éves költségvetésének tervezetét,
– a pályázatban a pályázati cél szöveges indoklásához
csatolni kell a részletes költségvetést, megjelölve az önrészt, az esetleges szponzorokat és a kért támogatási öszszeget. A programok önrészének bemutatása során a pályázónak azt kell megjelölnie, hogy az egyes tervezett
programokhoz milyen összeg önrészt biztosít és azt milyen formában (például: tagdíj, önkéntes hozzájárulás,
máshonnan kapott támogatás stb.) teszi. Az önrész rendelkezésre bocsátható, ill. vállalható önkéntes munka
formájában is.
A pályázók részére Visegrád Város Önkormányzata a
pályázat benyújtását segítendĘ, elektronikusan kitölthet
táblázatot bocsát rendelkezésre. A pályázók a pályázat
benyújtásával vállalják, hogy a megvalósítandó programokat – amennyiben az lehetséges – a helyben szokásos
módon (Visegrádi Hírek, honlap, hirdetĘtábla stb.) meghirdetik.
5. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat közmĦvelĘdési, oktatási, nevelési, ifjúsági és
sport bizottsága bírálja el és hoz döntést a támogatás kérdésében 2015. április 15- ig. A bizottság az igények elbírálása során jogosult a kért támogatási összeget csökkenteni, vagy bizonyos programrészek támogatásától eltekinteni. A támogatásban részesülĘ legkésĘbb a támogatási
szerzĘdés megkötéséig köteles írásban bejelenteni, hogy a
pályázat és a támogató döntés ismeretében mely programok tényleges megvalósítását vállalja. Az így bejelentett
program a szerzĘdés mellékletét képezi és az elszámolás
leadásakor e programok megvalósulásáról kell beszámolni. A döntés kézhezvételétĘl számított egy hónapon belül
a pályázó köteles szerzĘdést kötni az önkormányzattal.
Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja, a bizottság ezt a
tényt automatikusan a támogatástól való elállásként kezeli.
6. Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a
programok tekintetében módosítás válik szükségesé,
köteles ezt a kulturális bizottságnak írásban jelezni és a
szerzĘdés módosítását kezdeményezni!
7. A bizottság döntése alapján az éves támogatási szerzĘdés megkötésérĘl a jegyzĘ gondoskodik, a hivatal
pénzügyi vezetĘje pedig azért felelĘs, hogy a megítélt
támogatás elsĘ félévi átutalása 2015. május 1-jéig megtörténjen. A második félévi támogatás átutalását 2015.
szeptember 30-ig kell teljesíteni.
8. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésĘbb a tárgyévet követ év január 10-ig kell elszámolni a polgármesteri
hivatalban. Az elszámolásnak két részbĘl kell állnia, egy
szöveges beszámolóból, és egy pénzügyi beszámolóból. A
tartalmi beszámolónak pedig a pályázott cél megvalósulá-
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sának bemutatását kell tartalmaznia. A pénzügyi beszámoló a törvényi elírásoknak megfelelĘen, az önkormányzat pénzügyi vezetĘje által kidolgozott formában kell,
hogy megtörténjék. A pénzügyi beszámolóban (elszámoló
lapon) külön fel kell tüntetni a programokra, a mĦködésre
és a kis értékĦ tárgyi eszközökre fordított támogatás felhasználását bizonyító számlák számát, és csatolni kell a
támogatott nevére kiállított számlák másolatait is. A beszámolóhoz mellékelni kell továbbá az önrész, ill. az
egyéb támogatásokból megvalósult programok, beszerzések stb. bizonylatainak, számláinak másolatait is.
A beszámoló és a pénzügyi elszámoláshoz elkészítéséhez kérdés esetén szívesen nyújt segítséget a civil szervezetek részére. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy
beszámolókat és elszámolásokat ellenĘrizze, amennyiben
szükséges, az érintett szervezet bevonásával és kötelezĘ
adatszolgáltatása mellett. Amennyiben a teljes támogatás
összegérĘl nem tudnak elszámolni, úgy a civil szervezetnek a fennmaradó összeget vissza kell fizetnie az önkormányzat részére. Ha ez nem történik meg, a következĘ évi
támogatásból kizárja magát a szervezet.
9. Ez a támogatási rendszer nem terjed ki a Visegrádi
Sport Egyesületre.
Visegrád Város Önkormányzata

Pályázati kiírás
a Testvérvárosi Alapból történĘ
támogatás elnyerésére 2015. I. kör
Visegrád Város Önkormányzata 2015-ben új pályázati
alapot hívott életre, annak érdekében, hogy segítse a város
lakóit abban, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat és az
abban rejlĘ lehetĘségeket mind jobban kihasználhassák és
ezeket a kapcsolatokat élĘvé és személyessé tegyék. Éppen ezért Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást nyújt – Visegrád Város 2015. évi költségvetése
16. számú mellékletének terhére, összesen 2.000.000 Ftos keretösszeg felosztásával – a városban mĦködĘ civil
szervezeteknek és magánszemélyeknek egyaránt (elfogadott költségvetésbĘl gazdálkodó intézmény, cég és önkormányzat nem pályázhat), olyan programok megvalósítására, melyet a bevezetĘben megjelölt cél érdekében
szerveznek meg, és amennyiben tevékenységük, programjuk Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja. 2015.
évben megvalósuló programok, melyek helyszíne egyaránt lehet Visegrád, Obergünzburg, Parajd, Lanciano.
Minden civil szervezet vagy magánszemély évente egyszer nyújthat be pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás
elnyerésére témakör megkötése nélkül. A pályázat keretein belül azonban támogatás nem kérhetĘ szállásra és étkezésre.
2. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30.
Az elsĘ pályázati körben 1.000.000 Ft felhasználására
nyílik lehetĘség.
3. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni:
– a megvalósítandó program részletes tervét és indoklását,
– a megvalósítandó program részletes költségvetését,
– a megvalósításhoz kapcsolódó önrész mértékét és jellegét tételesen,
– a testvérvárosban mĦködĘ partner szervezet vagy magánszemély közös rendezésre vonatkozó szándéknyilatkozatát eredetiben, és magyarra lefordítva,
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– a testvérvárosban mĦködĘ partner szervezet vagy
magánszemély vállalásait (szervezési, természetbeni
vagy anyagi vállalás egyaránt lehet) tartalmazó levelét eredetiben, és magyarra lefordítva.
A pályázók a pályázat benyújtásával vállalják,
hogy a megvalósítandó programjaikat – amennyiben
az lehetséges – a helyben szokásos módon (Visegrádi Hírek, honlap, hirdetĘtábla stb.) meghirdetik, és
nyilvánossá teszik.
4. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat közmĦvelĘdési, oktatási, nevelési, ifjúsági és sport bizottsága bírálja el és hoz döntést a
támogatás kérdésében 2015. május 15- ig. A bizottság az igények elbírálása során jogosult a kért támogatási összeget csökkenteni, vagy bizonyos programrészek támogatásától eltekinteni. A támogatásban részesülĘ legkésĘbb a támogatási szerzĘdés
megkötéséig köteles írásban bejelenteni, hogy a
pályázat és a támogató döntés ismeretében mely
programok tényleges megvalósítását vállalja. Az így
bejelentett program a szerzĘdés mellékletét képezi
és az elszámolás leadásakor e programok megvalósulásáról kell beszámolni. A döntés kézhezvételétĘl
számított egy hónapon belül a pályázó köteles szerzĘdést kötni az önkormányzattal. Amennyiben a
pályázó ezt elmulasztja, a bizottság ezt a tényt automatikusan a támogatástól való elállásként kezeli.
5. Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a programok tekintetében módosítás válik szükségesé, köteles ezt a kulturális bizottságnak írásban
jelezni és a szerzĘdés módosítását kezdeményezni!
6. A bizottság döntése alapján a támogatási szerzĘdés megkötésérĘl a jegyzĘ gondoskodik, a hivatal
pénzügyi vezetĘje pedig azért felelĘs, hogy a megítélt támogatás a szerzĘdésnek megfelelĘen kifizetésre kerüljön.
7. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésĘbb a
tárgyévet követ év január 10-ig kell elszámolni a
polgármesteri hivatalban. Az elszámolásnak két
részbĘl kell állnia, egy szöveges beszámolóból, és
egy pénzügyi beszámolóból. A tartalmi beszámolónak pedig a pályázott cél megvalósulásának bemutatását kell tartalmaznia. A pénzügyi beszámoló a
törvényi elírásoknak megfelelĘen, az önkormányzat
pénzügyi vezetĘje által kidolgozott formában kell,
hogy megtörténjék. A pénzügyi beszámolóban (elszámoló lapon) külön fel kell tüntetni a programokra
fordított támogatás felhasználását bizonyító számlák
számát, és csatolni kell a támogatott nevére kiállított
számlák másolatait is.
A beszámoló és a pénzügyi elszámoláshoz elkészítéséhez kérdés esetén szívesen nyújt. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy beszámolókat és
elszámolásokat ellenĘrizze, amennyiben szükséges,
az érintett szervezet bevonásával és kötelezĘ adatszolgáltatása mellett. Amennyiben a teljes támogatás
összegérĘl nem tudnak elszámolni, úgy a civil szervezetnek a fennmaradó összeget vissza kell fizetnie
az önkormányzat részére. Ha ez nem történik meg, a
következĘ évi támogatásból kizárja magát a szervezet.
Visegrád Város Önkormányzata

 

2015. március

 



A nagycsoportban ezekben a hónapokban központi kérdés az
iskolaérettség. Az iskolakezdés hatalmas váltás – nem csak a
kisgyereknek, hanem a szülĘknek is. Új korszak, új helyszín, új
közösség, új feladatok.
Érett-e minderre a gyermekünk?
Az iskolaérettség fogalma alatt alkalmasságot értünk. Azt jelenti,
hogy a gyermek képes megfelelni bizonyos alkalmazkodási követelményeknek, meghatározott szabályok szerint viselkedni, képes
elválasztani egymástól a játékot és a feladatot, nyugodtan ülni,
kivárni, együttmĦködni a felnĘttel. Általánosságban a leglényegesebb szempontokat gyĦjtöttük egy csokorba, melyek a szülĘkben
és az óvó nénik körĘrében fogalmazódnak meg, és a szeptemberi
iskolakezdéshez fontosak.

Fizikai alkalmasság:
– a gyermek már elért bizonyos fejlettséget (kb. 110 cm-es testmagasság, 18 kg-os testsúly),
– túl van az elsĘ ún. alakváltozáson (eltĦnt a kisgyermekekre
jellemzĘ pocak, a test megnyúlt, karcsúbb lett),
– megkezdĘdik a fogváltás, az elsĘ tejfogak kihullnak, s megjelennek a maradandó fogak, általános jó erĘnlét, ami a manapság
meglehetĘsen nehéz iskolatáskák cipeléséhez és a huzamosabb
egyhelyben ülés miatt fontos,
– egyértelmĦen felismerhetĘ a gyermek jobb, illetve balkezessége.
Pszichés alkalmasság:
– a gyermek már várja az iskolát, ami bizonyos fokig a játékaiban is megjelenik,
– a rábízott feladatokat elvégzi, tevékenységeit nem hagyja félbe,
– képes kapcsolatot teremteni és fenntartani a kortársaival,
– nehézségek nélkül tud csoportjába beilleszkedni,
– képes felnĘttekkel való kapcsolat kialakítására, fenntartására.
Szükséges képességek:
– képes tartósan (10–15 percig) lekötni magát rajzolással, színezéssel, feladatlap kitöltésével,
– könnyedén megtanul rövidebb versikéket, mondókákat,
– képes önmagát egyszerĦbb összetett mondatokkal kifejezni,
nincs beszédhibája,
– némi gyakorlatot szerzett már finom motorikus mozgásokban,
rajzol, színez, fest, gyurmázik,
– legyen bizonyos szintĦ mennyiségfogalma (jól használja a kisebb – nagyobb, több – kevesebb fogalmát, igazodjon el az 1–10ig terjedĘ számok között).
Mindezeket figyelembe véve éljük ovis életünket: készülünk az
iskolára úgy, hogy a gyermek eleget fut-mozog, játszik, mesét
hallgat, társasozik, kirakózik. Testben-lélekben megerĘsödik, és
maga mögött tudja szülei értĘ-érzĘ szeretetét, segítségét.
Schandlné Herr Margit óvodapedagógus

XXXI. évfolyam 3. szám
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A magyar kultúra napja iskolánkban
192 esztendĘvel ezelĘtt, január 22-én tisztázta le Csekén a
Himnusz kéziratát Kölcsey Ferenc. E nap emlékére minden
évben megünnepeljük a magyar kultúra napját.
Idén kétféleképpen is felelevenítettük gyökereinket, kulturális értékeinket, gondolkodtunk magyarságunkról.
Január 22-én délelĘtt a magyar irodalom órák keretében
beszélgettünk a gyerekekkel a hungarikumokról. Minden
osztályban kis csoportokban készültek fel a gyerekek egy
általuk választott/húzott hungarikumról. A magyar kultúra
napján írásos, rajzos formában mutatták be a különbözĘ
hungarikumokat, mint például a matyó hímzést, Puskás
Ferencet, a Pusztát, a magyar óriásnyulat, a busóálarcokat, a
C-vitamint vagy a gömböcöt. Az összegyĦjtött anyagokat, a
gyerek munkáit kartonokra ragasztottuk, és minden osztályban feltettük a falra.
A hungarikumokról szóló óra alatt a felsĘ osztályokban
együtt újraírtuk a Himnuszt! Padról padra járt egy nagy
papír, melyen a vers elsĘ versszaka szerepelt, s minden kisdiák írt pár sort pontosan a versbĘl, melynek eredményeképp
kerek egész lett nemzeti Himnuszunk. E kézírásos újraalkotást szintén kitettük az osztályokban.
Délután 3 órától a moziban ünnepi mĦsorral folytattuk emlékezésünket múltunkra, magyarságunkra középpontban a
Himnusszal. Tanárok, diákok együttes elĘadásával idéztük
Kosztolányi DezsĘ, Ábrányi Emil és Kodály Zoltán gondolatait anyanyelvünkrĘl, a magyar népdal jelentĘségérĘl. A
bevezetĘ szavakat a gyerekek népdal- és furulya-elĘadása
ékesítette, kapcsolódó vetített képek színesítették. Az emelkedett hangulat tetĘpontja a Kanyargó Néptánccsoport által
szóban és táncban, érzékletes koreográfiában elĘadott, lélekben átélt Himnusz volt, melynek utolsó versszakát a népviseletbe öltözött gyerekek térdelve, gyertyafényben imádkozták
el.

E kedves gesztus után következett a gyerekek által várva
várt zászlótervezési pályázat díjkiosztása. Az Áprily Iskoláért Alapítvány és a Szent
György Lovagrend által
meghirdetett rajzverseny
tematikájában
Visegrád
történelmi korszakait és
természeti értékeit ölelte
fel. Alsó és felsĘ tagozatban számos szép, értékes
alkotás született. Minden
pályamunkát
beküldĘ
kisdiák
emléklapot,
a
gyĘztesek
oklevelet,
ajándékokat és rajzukat,
mint életre kelt zászlót
kapták
jutalmul.
A
versenyrĘl Panni néni, dr. Gróh Dániel a zsĦri tagjaiként,
Szalai Béla a pályázat kiíró egyesület nevében mondta el
gondolatait, és adták át a díjakat Cseke Lászlóval, a Szent
György Lovagrend kancellárjával és Lengyel Rita nénivel, az
iskola rajztanárával együtt.
A boldog nyertesekkel és meghívott vendégeinkkel sorainkban néztük az ünnepély végén a Kanyargó Táncegyüttes
szemet gyönyörködtetĘ felcsíki táncait, záróakkordként
pedig együtt elénekeltük a Szózatot.

A Lobogjon! rajzpályázat díjazottjai
Alsó tagozat:
I. helyezett: Kikilai Liliána (3. osztály – Kisoroszi)
II. helyezett: Rittinger Krisztián (2. osztály)
III. helyezett: Kovács Luca Borbála (4. osztály – Kisoroszi)
FelsĘ tagozat:
I. helyezett: Sintár Virág (7. osztály)
II. helyezett: Ispán Boglárka (8. osztály)
III. helyezett: Hábel Zsófia (6. osztály)
Különdíjat kaptak:
EĘry Zsófia (6. osztály), Muckstadt Szabina (8. osztály),
Vanyák Katinka (6. osztály)
A Forrás Egyesület különdíját és egyben a verseny fĘdíját
átvehette: Sík Fanni (8. osztály)
Horváth Krisztina

Köszönet az emlékezetes, szép élményért!

A bensĘségesen megjelenített záró verssorokat Juhász Gyula A Hymnus címĦ versének részlete, Erkel Ferencnek, a
Himnusz megzenésítĘjének gondolatai, valamint a Himnusz
keletkezésérĘl szóló rövid elbeszélés fĦzte tovább.
Az ünnepség elsĘ felének végén Reményik Sándor Vissza
ne élj! címĦ verse hangzott el, melynek a Himnusszal és a
magyar zászlóval kapcsolatos eszméi átvezettek összejövetelünk második nagy tartalmi részébe, melyben a Lobogjon!
elnevezésĦ zászlótervezési pályázat eredményhirdetésére került sor.
Az eredményhirdetés elĘtt Mezei Anna, Panni néni, az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriumának elnöke ajándékkal
lepte meg iskolánkat: a Himnusznak és a Szózatnak egy
1850-es évekbĘl való kotta kéziratát adta át. Az értékes
emléket Lieber Ferenc ajánlotta fel gyĦjteményébĘl.

Január 22-én, a magyar kultúra napján iskolánk 3. és 4. osztályos diákjai, valamint a kisoroszi tagiskola tanulói a FĘvárosi Nagycirkuszba látogattak. A Magyar Cirkuszcsillagok c.
mĦsor ünnepi elĘadását a Himnusz után Rétvári Bence államtitkár nyitotta meg.
Köszönet Dr. Kucsera Tamás Gergelynek, hogy lehetĘvé
tette számunkra a páratlan élményt nyújtó látogatást, az elsĘ
sorokból különösen jól élvezhetĘ elĘadást, hiszen innen a
gyerekek is részesei lehettek a lenyĦgözĘ mĦsornak! Köszönjük iskolafenntartónknak az ingyenes utazás lehetĘségét!
S ki más tudná jobban megfogalmazni a páratlan napról
benyomásait, mint egy, a programon részt vett kisdiák:
CIRKUSZ
Január 22-én az egész osztály cirkuszba ment.
Amikor megérkeztünk, rögtön megéreztem a cirkusz jellegzetes szagát. Elfoglaltuk székeinket. Az elĘadás kezdete elĘtt
vettünk egy kis ropogtatnivalót. Zeneszóval kezdĘdött a
mĦsor. Az egész elĘadás nagyon izgalmas volt, de nekem a
kígyóember tetszett a legjobban. Ma sem értem, hogy fért
bele abba a kis dobozba!
Jó volt ez a közös kirándulás. LĘrincz Álmos (4. osztály)
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Visegrád híres szülöttére, Zoller Attilára emlékeztünk január 25-én, amikor sor került a róla elnevezett díj átadására.
Idén is a Don Vito pizzeria szolgált helyszínéül a rendezvénynek.

Sintár Virág furulyázik

Úgy Ęrizzük a mĦvész emlékét, hogy évrĘl évre egy emlékkoncert keretén belül kerül átadásra az az értékes díj,
amely a mĦvész gitárját ábrázoló aranymedál. Annak a zeneiskolás növendéknek ítéljük oda, aki a legtöbbet fejlĘdött az
elĘzĘ évben.
A zenetanárok döntése alapján Sintár Virág, a furulya tanszak növendéke kapta az elismerĘ oklevelet és a hozzá tartozó díjat. Elismerés illeti felkészítĘ tanárát, Rácz Tamás tanár
urat, aki lelkiismeretes tehetséggondozó munkájával járult
hozzá növendéke sikeréhez. Virág azon növendékek közé
tartozik, aki tehetségének és szorgalmának köszönhetĘen
mindig színvonalas produkciókkal örvendeztetett meg bennünket. Diákjaink közül Ę az egyik legtöbbet fellépĘ növendék. Nem tesz különbséget fellépés és fellépés között, legyen
az egy iskolai ünnepség, vagy egy városi rendezvény, Ę
ugyanolyan intenzitással készül mindkettĘre. A kamaramuzsikálásban is bizonyította már tehetségét. Rendelkezik
ugyanis azokkal a tulajdonságokkal, mint például az empátiakészség, az egymásra figyelés képessége, amelyek elengedhetetlenek ebben a mĦfajban. Fellépései alkalmával, ha
kellett visszahúzódva, a háttérben muzsikált, de ha arra volt
szükség, akkor virtuóz játékával kápráztatta el a közönséget.
A város zenei életében is részt vesz, ahol tagja az Ott RezsĘ
tanár úr által vezetett német nemzetiségi zenekarnak Remélem, hogy az a szorgalom, kitartás, és zeneszeretet, amellyel
Virág rendelkezik, követendĘ például szolgál a helyi zeneiskolások számára.
Az est hagyományához tartozik az is, hogy a díjazott egy
általa választott darab elĘadásával mutatkozik meg a közönség elĘtt. Ezúttal Philibert de Lavigne Menuett c. darabját
hallhattuk, Tóth Judit tanárnĘ zongorakíséretével.
A díjátadást követĘen emlékkoncerten ünnepelhettek a
résztvevĘk. Ezúttal a Rák Béla Combo lépett fel.
Örömünkre szolgál, hogy immár kilencedik alkalommal
ítélhettük oda a Zoller-díjat. Köszönjük az alapítók – Mikesy
Tamás és Scheili Richárd, valamint az Áprily Iskoláért Alapítvány támogató, hagyományĘrzĘ, tehetséggondozó munkáját. Tanítványunknak gratulálunk az elismeréshez, a továbbiakban pedig kitartást és sok-sok sikert kívánunk!
Bosnyák Endrné intézményegység-vezetĘ

2015. március



 

Kedves Gyerekek! Gondolom, hogy sokan ismeritek a barkochba szókitaláló játékot. A játék eredete egy zsidó legendához
kötĘdik: Simon Bar Kochba rabbi elé vittek egy kirabolt és
megcsonkított embert. A rablók szerencsétlennek a nyelvét is
kivágták, hogy ne vallhasson ellenük. Bar Kochba azonban
olyan kérdéseket tett fel, amelyekre az áldozat egyszerĦ biccentéssel vagy fejrázással felelhetett. Így kiderült, hogy a tettesek az
áldozat bátyjai voltak, akiket aztán el is fogtak, és elnyerték
megérdemelt büntetésüket.
Ennek a játéknak a szabályai szerint adok fel egy feladványt:
TALÁLJÁTOK ki, hogy melyik iskolatársatok készítette ezt a
gyönyörĦ fotót!?
Mivel nem élĘben játszunk, ezért a kérdéseket és válaszokat is
én adom meg, de a MEGOLDÁST nektek kell kitalálni! Ha jó
választ küldtök a városi könyvtárba március 15-ig, akkor jutalmat kaptok!
Lány? – nem – Alsós?
– nem – Ötödikes? –
nem – Hatodikos? –
nem – Hetedikes? –
igen (tehát egy hetedikes fiú) – SzĘke? –
nem – Vörös? – nem
– Barna? – igen (egy
barna hajú hetedikes
fiú) – Sportol? – igen
–
Floorballcsapat
tagja? – nem – Futós
sportággal
próbálkozik? – igen – Tánccsoport tagja? – nem
– A sportjához komoly
sporteszköz kell? –
igen
–
Veszélyes
sportnak mondható? – igen – Versenykerékpározik? –
igen – A Duna-maraton versenyen is részt vett? – igen –
Ügyesen rajzol? – igen – Ismerhetem a fotóit? – igen – Itt
az iskolában? – nem – Megjelentek már képes újságban?
– igen – A Visegrádi Hírekben? – nem – Országos napilapban jelentek meg a fotói? – igen – A Blikkben? – igen –
Vezetéknevét több visegrádi család viseli? – igen.
Tehát egy tĘsgyökeres visegrádi családnevet viselĘ hetedik osztályos, barna hajú fiú, aki a Duna-maraton kerékpárversenyen is részt vett, szívesen és jól rajzol, s az
utóbbi idĘszakban fotói jelentek meg a Blikkben.
Ki Ę? Írd le a nevét! …………………………………………

Remélem, jót játszottatok velem. A fotósnak gratulálunk!
Utóirat: Ha tetszett a játék és van olyan barátotok, ismerĘstök, akit így szeretnétek bemutatni, jelentkezzetek
nálam és megbeszéljük.
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Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Közeledik a tavasz…
A tavasz közeledtével megkezdĘdnek a kerti munkák. A
gyümölcsfaültetés receptjét a következĘ német nyelvĦ kis
szakmai leírás tartalmazza. Ha követjük az útmutatást,
biztos lesz a siker.

Wir pflanzen einen Baum
Schon im Januar sollte eine Grube (Durchmesser 1 m,
Tiefe 50 cm) ausgehoben werden, die mit verbesserter
Erde (Kompost) gefüllt wird.


Szeretettel hívunk mindenkit

a hagyományĘrzĘ sajbázásra,
melyet idén március 28-án,
virágvasárnap elĘtti szombaton
19.30 órai kezdéssel
a Duna-parton
az Életfa-szobornál rendezünk.
Rossz idĘ
(esĘ, havazás, viharos szél) esetén
a sajbázást húsvétot követĘ szombaton,
április 11-én tartjuk meg.
Schandl Lajos:

Virágvasárnap elĘestéjén
A szuroksötétség és a tábortĦz
Felébreszti a lelkekben a múltat,
Az ösztönöset, régit, a nem tanultat,
A szemek színes izzása játékot Ħz.
TábortĦznél ülünk, ott csapott fel a láng.
A szĘke lány világoskék szemében
Szúrós lángot és tĦzcsóvát vetve,
Egy percre kinyitotta kelyhét a katáng.

Im Pflanzloch wird zuerst der Pfahl gesetzt. Die
Veredlungsstelle muß 10 cm über der Oberfläche stehn.
Beim Zuschütten ist wichtig, daß sich keine Hohlräume
an den Wurzeln bilden. Am besten, man arbeitet mit der
Hand. Der Baum wird an den Pfahl gebunden und
eingeschlämmt (stark gewässert).

Mások szemében csak egy szĘke lány volt,
Aki meredten a mély tĦzĦ parázsba néz,
De én megláttam az Ęsi-vad tekintetben,
Hogy szunnyadó, atavisztikus álmot idéz.
Jaj, megloptam, kilestem tekintetébĘl álmát,
De ettĘl ė nem lett sokkal szegényebb,
Csak talán én lettem egy fokkal gazdagabb,
És vittem szívemben a virágvasárnapi pálmát.

Vorabend von Palmsonntag

FELHÍVÁS
A Visegrádi Dunai Svábokért
és Németekért Alapítvány
tisztelettel kéri mindazon visegrádi polgárok adója 1%át, akik szívükön viselik a helyi német nemzetiségi kultúra fejlesztését, színesítését, az óvodai és iskolai német nemzetiségi nevelés erĘsítését, a német nyelv oktatását és az ehhez szükséges emberi erĘforrás továbbképzését.
Felajánlásaikat elĘre is köszönjük.
Az alapítvány kuratóriuma
Hitelintézetünk:

Dunakanyar Takarékszövetkezet
2025 Visegrád, Rév u. 9.
Bankszámlaszám:

64700038-10009457-00000000

Pechfinster und Lagerfeuer
wecken in uns die Vergangenheit und die Toten,
Naturtrieb und Alles, nicht Gelerntes
die brennenden Augen treiben Frage- und Antwortspiel.
Am Lagerfeuer sitzen in meinen Herzen Feuer
geschlagen,
Das hat in den Augen den bezauberden Schönheit
gespielt,
Flamenblumen gemacht und geöffnet sein Keich
das Wegwarte.
In den Augen anderer war sie nur ein Madchen
mit blonden Haar, Ins Leere gestarrt.
Aber ich erblickte in ihrem Gesicht
von dem Palmensonntag einem Traum.
Ich hab’ ja einem Diebstahl begangen von den
Machenstraumen
Ich bin reicher geworden, sie wurde nicht armer,
Ich schleppe nur in meinen Herzen
die schöne Frühjahrsblume, die heilige Palme.
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FILMKLUB

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendĘ
elĘadás-sorozat következĘ alkalmára, mely

Értesítünk mindenkit, hogy a korábbiakban meghirdetettek szerint
folytatjuk a filmklubot. Februártól
visszatértünk a csütörtöki elĘadásokra, így március 5-én és 19-én
tartjuk a vetítéseket 18 órai kezdettel.
Szeretettel várunk minden érdeklĘdĘt.
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban, vagy a 398-128-as
telefonszámon tudunk szolgálni.

ebben a hónapban
2015. március 27-én, pénteken 18 órától lesz
a könyvtárban.
Az elĘadó személye még egyeztetés alatt van,
így az elĘadásról szórólapon és interneten értesítjük
az érdeklĘdĘket!

Hírek a könyvtárból

Mindenkit szeretettel várunk!

Kedves Visegrádi
és Környékbeli Lakosság!

–

A függĘben lévĘ sorozatokat ismételten sikerült kiegészíteni!
Így most már a gyerekek a következĘ
mĦveket is olvashatják:
- Brezina, Thomas: „Fiúk kizárva!” –
sorozatból
o Micsoda lökött família!
o Nyár, tesók, zĦrzavar…
o Pálmafa és cukorhó (különkiadás)
- Elizabetta Gnone: Fairy Oak 7. rész o Ég veled, Fairy Oak!
Valamint a 6., 7. kötettel teljes lett
Clive Steples Lewis a tévébĘl is jól
ismert regénye, a Narnia krónikái
o 6. rész: Az ezüsttrón
o 7. rész: A végsĘ ütközet
A Végzet Ereklyéi-rajongók, figyelem! Végre teljes a sorozat, miután az
ötödik, hatodik részt is sikerült beszerezni!
o 5. rész Elveszett lelkek városa
o 6. rész: Mennyei tĦz városa
TörténelemkedvelĘknek: személyes
modernkori
egyik
kedvencemtĘl
Philippa Gregory-tól
A Tudorok-sorozat:
o Az állhatatos hercegnĘ
o A királynĘ bolondja
A rózsák háborúja-sorozat:
o A folyók asszonya
o A fehér hercegnĘ
Ha valamely ajánlott újdonság felkeltette az érdeklĘdését, vagy az eddig is
meglévĘ állományból szeretne valamit
elolvasni, szeretettel várom a könyvtárban!
Kotz Eszter könyvtáros
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Képek és gondolatok
Visegrád múltjából
és irodalmi hagyományaiból
Az egykori fényes királyi székhely a török háborúk során romba dĘlt, elnéptelenedett, s a 18–19. században a
hazai mezĘvárosok csendes életét élte. DöntĘ változást a
reformkor gazdasági-technikai fejlĘdése, valamint a közélet és a mĦvészet új irányai hoztak. 1831-ben megindult
az állandó gĘzhajójárat PesttĘl Pozsonyba. A pozsonyi
országgyĦlésekre hajón utazó követekre, mĦvészekre, a
társasági élet jeles tagjaira nem volt hatástalan a Dunakanyar természeti szépsége. A kor mĦvészeti alkotásaiban
Visegrád mint a dicsĘ nemzeti múlt jelképe jelenik meg.
A szépirodalomban Kisfaludy Sándor, Kazinczy Ferenc,
PetĘfi Sándor, Arany János és mások verseiben, prózai
írásaiban találkozhatunk ezzel a motívummal. Ennek a
hangulatnak egyik legérzékletesebb kifejezĘje Kazinczy
Ferenc, akinek 1831. évi útinaplójában olvashatjuk az
alábbi sorokat.
„…A romántos táj egyezésben áll lelkem búsongásával.
Beértem a csavargó Duna szĦk völgyébe, melynek bokros
hegyei oly meredek eséssel a víz szélén zöldellni kezdenek…”
1845 nyarán PetĘfi Sándor a kiváló színész Egressy Gábor családjával, baráti társasággal hajón érkezett Visegrádra, majd kirándulást tettek a fellegvárba, itt éjszakáztak, valószínĦ ez a kirándulás ihlette Visegrád táján c.
versét:
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és a FĘ utca között álló villaépületekben élt visszavonultan élete végéig, 98 éves korában 1916-ban bekövetkezett
haláláig. Az 1870-es években készült fényképeken a Salamon-torony környékén felépült Latinovits–Görgey-,
Pálffy–Daun-villa és a Bakody-szanatórium látható.
Az 1881. évi összeírás alapján Visegrádon 252 ház állt,
a 1331 fĘs lakosságból 179 magyar, 1068 német, 14 tót, 1
horvát, 10 pedig „külföldi nyelvĦ” volt. 715 fĘ (a népesség 67%-a) tudott írni-olvasni.
A 19. század végén orvos, patika, „kisdedóvó” és csendĘrĘrs is mĦködött Visegrádon. 1888 szeptemberében az
uralkodó, I. Ferenc József vadászaton vett részt, majd
1894-es látogatását a Mária-kápolna falán lévĘ emléktábla
is megörökítette. A 19–20. század fordulójára Visegrád
nemcsak egyszerĦ üdülĘhellyé vált, hanem gyógyüdülĘhellyé, ahol szanatóriumok fogadták a pihenni, gyógyulni
vágyókat. Az 1870-es években megnyíló Bakody szanatóriumot, a hazai homeopátiás gyógymód intézményét a
Visegrádhoz tartozó Gizellatelepen mĦködĘ, az egykori
képeslapon olvasható felirat szövegével: Dr. Renner
„physykalis és diaetetikai sanatoriuma” követte. GizellateleprĘl 1909-ben Laczkó Viktor így ír Visegrád
(Magasvár) címĦ könyvében:

„Ki mondja meg: Visegrád táján
A déli napfény
Nem a nagy Mátyás hĘsi szelleme?
Ki mondja meg: Visegrád táján
A bágyadt alkony
Nem Zách Klárának megtört szelleme?
Ki mondja meg: Visegrád táján
A zordon éjfél
Nem Zách Bódognak bosszús szelleme?”
Az írók mellett a 19. századi magyar képzĘmĦvészet
jeles alkotói id. Markó Károly, Ligeti Antal, Telepy Károly, Jakobey Károly, Keleti Gusztáv és Dörre Tivadar is
megörökítették Visegrád táji szépségeit és a vár romjait.
Az 1867 utáni korszak nemcsak az ország, hanem Visegrád fejlĘdése szempontjából is jelentĘs. Viktorin József
helyi plébános kezdeményezésére 1872-ben országos
költségen indultak meg a visegrádi vár helyreállítási
munkái. A kezdeti munkálatokat Henszlmann Imre mĦvészettörténész és Schulek Frigyes építész a kor kiváló
szakemberei irányították. A gĘzhajójárat mellett a Bécsbe
menĘ vonatról Nagymaroson leszállva, csavargĘzössel
lehetett átjutni Visegrádra. A település természeti szépsége és a közlekedési lehetĘségek is nagyban hozzájárultak
ahhoz, hogy Visegrád az 1870-es évektĘl kedvelt üdülĘhellyé vált. Közéleti személyiségek, tudósok, mĦvészek
nyaraltak Visegrádon; szanatóriumok, villák épültek. A
Visegrádon élt híres emberek közül talán legismertebb
Görgey Artúr, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc fĘvezére, aki öccse birtokán, a Salamon-torony utca

Gizellatelepi sétány a 20. század elsĘ évtizedeiben
„Kirándulásokat lehet rendezni. Gizellatelep fürdĘre,
ahová legkényelmesebben a Rigler József Ede benzin
motorján mehetünk Nagy-Marosról. GyönyörĦ klimatikus
gyógyhely ez vízgyógyintézettel, szállodával, vendéglĘvel
és kávéházzal. A fürdĘidény május 15-tĘl szeptember 30ig tart. Ismertetést szívesen küld az igazgatóság.
Riegler József Ede PapírnemĦgyár Rt. nyomdájában és
kiadásában az elsĘ világháborút megelĘzĘ években
napvilágot látott napvilágot Gizellatelep klimatikus
gyógyfürdĘhely és vízgyógyintézet füzet ismerteti az
intézet elhelyezkedését, a megközelítési lehetĘségeket,
felsorolják, milyen betegségekre milyen gyógymódot
alkalmaznak, részletesen leírják a kúra és az ellátás
díjszabását, a sportolási lehetĘségeket és a házirendet. Itt
Gizellatelepen mĦködött a 20-as években az Újságírók
Kórház-és
Szanatóriumi
Egyesületének
visegrádi
üdülĘháza. A hely ismertségére jellemzĘ, hogy 1921-ben
és 1922-ben a nevezetesebb gyógyfürdĘk között a
vendégforgalom tekintetében a gizellatelepi gyógyfürdĘ
megelĘzte
Fonyódot,
Balatonvilágost,
valamint
Mátrafüredet.”
Bár az intézmény története koránt sincs feldolgozva a
magyar irodalom és újságírás számos jeles alakja pihent,
gyógyult a rövid ideig mĦködĘ újságíró szanatóriumban,
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többek között Babits Mihály is. A költĘ életében az elsĘ
világháborút követĘ évek változatos, jó és rossz történésekkel tarkított idĘszakot jelentettek. Fontos alkotások
megszületése, magánéletében bekövetkezett meghatározó
változás – az 1921-es házasságkötése Tanner Ilonával,
írói nevén Török Sophie-val – mellett politikailag támadások, zaklatások érték, egzisztenciális gondokkal kellett
szembenéznie. 1923. január-februárjában egészsége megrendül, a betegséget nem tudják pontosan diagnosztizálni.
Ebben az állapotban tölti feleségével szinte az egész nyarat a Dunakanyarban, mielĘtt megvásárolták volna az
esztergomi, gyümölcsfákkal teli szĘlĘskertet az ElĘhegyen. Babits Mihály dömösi és a Visegrádhoz tartozó
Gizellatelepen töltött napjairól levelek, fényképek tanúskodnak és a Kártyavár címĦ regény befejezése is ehhez az
idĘszakhoz, s a Dunakanyarhoz köthetĘ.

Babits Mihály és felesége
visegrádi hajókiránduláson
Az 1923-as év nyaráról Török Sophie naptárának tömör
bejegyzései is tudósítanak. Eszerint május 29-én még
modellt ül Rippl-Rónai József mĦtermében a róla készülĘ
portréhoz, de május 31-én 1 órakor Mikes Lajosékkal
hajón utaztak Gizellatelepre, ahová este 7-kor érkeztek
meg. A gizellatelepi nyaralás után június 30-án hazamentek, majd július 3-án szintén hajóval utaztak Dömösre,
ahol augusztus végéig maradtak. Július 5-én és 6-án,
valamint 24-én és 25-én ismét Gizellatelepen voltak. Ezen
idĘszakról Török Sophie részletesen ír Babits Németországban élĘ filozófus barátjához, Szilasi Vilmoshoz, ill.
annak feleségéhez 1923. november 19-én keltezett levelében.
„ megültünk a jó öreg Duna mellett, egy hónapot a
gizellatelepi Újságíró üdülĘben, s két hónapot a szomszédos Dömös plébániáján, itt kaptunk kedves lakást, s Mihály a nagy kertben félig-meddig befejezte a Kártyavár
címĦ regényt. Sokat csónakáztunk, vendéglĘben étkeztünk,
így elég kellemes nyár volt….”
A tárgyalt idĘszakban íródott versek után kutatva sikerült rátalálni a PetĘfi Irodalmi Múzeum gyĦjteményében
található a „Borús nap; de kezd már kiderülni” címĦ vers
kéziratára. (A vers kéziratának másolatához Varga Katalinnak, a PetĘfi Irodalmi Múzeum Kézirattára osztályvezetĘjének szívességének köszönhetĘen jutottam hozzá.) A
ceruzával írt vers szövegén túl a jobb alsó sarokban Babits aláírása, a bal alsó sarokban pedig Gizellatelep neve
olvasható, a hátlapon ,,Írta 923. VI./3–9.” felirat.

2015. március

,,Borús nap; de kezd már kiderülni
Veranda. Zord nyár. Borzas fák a réveteg
függönyön át... Mit csóváljátok fejeteket
mogorva fák?
Holnapra újra szép idĘ lesz. Akkor én
közétek állok... Várjatok, izgága vén
tépett királyok!
Palotátok lámpása meggyullad megint,
Fényben álltok, és fejeteken meg sem ing
koronátok.
Lábatoknál táncol a könnyü bajadér,
mord basa-fák! selyem kendĘben a ledér,
vörös virág,
akit lengve a kerti ágyás szĘnyegén
gyerek-szemmel tegnap egész nap néztem én
kedvesemmel...
Vigyázz, virág: el ne szórd könnyĦ keszkenĘd
a szélbe kint; - hogy holnap kedvesem elĘtt
szép légy megint!
Kedvesem hallod? künn egy kis madárka szól.
ė okosabb! Ę nem rosszkedvü, tudja jól,
hogy jĘ a nap.
Nyughassatok, fák! itt a piktor, festi már
ecsete kékre a nagy kupolát: sugár
feccsen az égre...”
A vers mellett tíz fényképet ismerünk, amelyek 1923
július-augusztusában Gizellatelepen, illetve Nagymaroson
készültek. A képeken a Babits házaspár a Duna-parton,
csónakázva, hajón és a szanatórium udvarán látható kettesben vagy Mikes Lajos családjának társaságában.
Babitsék június 30-án tértek haza, majd július 3-án szintén hajóval Dömösre utaztak. Dömösön Mertán János
helyi paptól bérlelt szobákban a plébánia épületében laktak. Babitsról Dömösön is készül néhány fénykép. Az
egyiken a plébánia kertjében írógépén dolgozik. Az Ęt
meglátogató Kosztolányinak feltĦnt hosszú haja. ÉrdeklĘdésére Babits elmondta, Rippl-Rónai, aki portréját festette
nem engedi levágni. DömösrĘl augusztus 15-én hajóztak
elĘször Esztergomba, s Török Sophie naptárának bejegyzése szerint augusztus 20-án fejezte be Kártyavár c. regényét. Babitsék pihenése Kosztolányi szerint nagyon jól
sikerült, vagy mégsem? „ė, ki betegen ült a képhez, közben a vidéki nyugalomban megedzĘdött lesült. Orvosa
meg volt vele elégedve. De a festĘ nem. Az kétségbeesetten látta, hogy arcáról eltĦnt a gyönyörĦ naspolyaszín,
szemgödreibĘl az érdekes rozsdazöld árnyék, s meggyógyult, ami egy modelltĘl legalábbis tapintatlanság.
Sokáig kellett dolgoznia a piktornak, míg a képet valahogyan kigyógyította.”
Bár nem vagyok irodalmár, de úgy tĦnt, hogy az 1923-as
esztendĘvel Babits élete és alkotásai szempontjából keveset foglalkoztak, a további sorsát és írói-költĘi pályáját
nagyban meghatározó „esztergomi évekkel” szemben.
Ezért gondoltam, hogy némi visegrádi elfogultság által
vezérelve, felhívnám a figyelmet a Gizellatelepen és Dömösön eltöltött Babits egészsége és alkotókedve szempontjából is fontos három hónapra.
Gróf Péter
Ui.: A fenti cikket a téma iránt érdeklĘdĘk irodalomjegyzékkel és színes képekkel hamarosan elolvashatják a Visegrád honlapján is.
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A hónap mĦtárgya

Március – a tavasz kezdete
Az Ęsi római naptár elsĘ, a Iulius Caesar-féle
naptár harmadik hónapja Mars istenrĘl kapta
nevét. Mars eredetileg egyfajta termékenységisten volt: a mezĘk, erdĘk, a termés és a tavasz
védnökeként tartották számon. KésĘbb ebbĘl
eredĘen a termékenység és a férfierĘ jelképe
lett, majd a közösség védelmezĘje. A katonák
és a háborúk isteneként azonosították a görög
hadistennel, Aresszel. A rómaiak Ęsatyjuknak
tekintették, ezért Mars Paternek (Mars Atyának) is hívták. A márciusi római ünnepek utalnak Mars Ęsi és újabb attribútumaira: kapcsolódnak az induló mezĘgazdasági munkákhoz
és a katonasághoz is.
A hónap elsĘ napján ünnepelték Mars isten
születésnapját. Ekkor papjai körbevitték Mars
pajzsát, amely jelképezte Róma védnökségét
(az akkor ismert) világ felett. A harci idényre
készülve lóversenyekkel tisztelegtek az isten
elĘtt, majd a Tubilustrium nevĦ ünnepen rituálisan is megtisztították a fegyvereket és a harsonákat (tubae). A rómaiak úgy tartották, hogy
a márciusban indított hadjárat szerencsés kimenetelĦ lesz.
Mars az erĘ, a hatalom és a gyĘzelem jelképeként a császárkorban az egyik legkedveltebb
istenség volt, meztelenül vagy katonákra jellemzĘ öltözetben, fegyvereivel látható legtöbbször. ElĘszeretettel ábrázolták a „katonacsászárok” idején – a 3. században – kibocsátott
pénzeken. Az érmek hátlapján az isten Ultor
(büntetĘ), Propugnator (elölharcoló), Pacifer
(békét hozó), vagy Victor (gyĘztes) melléknevekkel szerepelt.
Visegrádról
is
vannak ilyen emlékeink: a lepencei
római temetĘbĘl
egy Mars Ultor
feliratú érem és
egy igen szép
Mars-ábrázolásos
gyĦrĦ került a
múzeum gyĦjteményébe.
Ez
utóbbin a két kezében lándzsát tartó, sisakos
Mars látható, vállán köpenye, lábánál pajzsa. A
Salamon-toronyban kiállított, ezüst foglalatos,
vésett kalcedón gyĦrĦ egy 1800 éve itt élt
katona tulajdona volt.
Március nemcsak a hadakozásra alkalmas
idĘszak kezdete volt, hanem a földmĦvelésé is.
A megújuló természetet Anna Perenna és Attis,
a tavasz kezdetét Liber és Libera (szĘlĘmĦvelés és bor istenei) szertartásaival köszöntötték,
és ekkor tartották a fiúk nagykorúsításának
ünnepét is.
Boruzs Katalin
régész
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A történelmi városképbe illeszkedĘ, azt formáló, de kortárs eszközökkel életre hívott visegrádi rendezvényépület nyerte el a második
alkalommal meghirdetett ,,Kerámia tetĘcserép az építészetben –
bármilyen funkcióban” címĦ építész pályázat elsĘ díját. Ez az elsĘ
díj elismeri és egyben jutalmazza a nyertes építészpáros azon kitartó,
komplex munkáját, melynek többek között része volt a szomszédos
épületeknél meglévĘ léptékváltás problémájának feloldása avagy a
helyi tervtanács meggyĘzése az általuk jónak gondolt tetĘcserép
alkalmazásáról.

A zsĦri tervezett és megvalósult épületeken kereste a Creaton kerámia tetĘcserép változatos felhasználási lehetĘségeit, megvalósítási
módjait az egyszerĦtĘl a legbonyolultabbig. Mindazon alkotásokat,
melyek a Creaton kerámia tetĘcserép szakszerĦ, professzionista
alkalmazása mellett különleges építészeti értékeket is felmutattak, s
példaszerĦ megoldásokat szolgáltattak a közízlés befolyásolására.
,,Alkalmasak arra, hogy az érintett település, utcakép, vagy közvetlen szomszédság minĘsége feljavuljon, s az eredményt látva, mások
is kedvet kaphassanak a cserép alkalmazására” – elemezte Marosi
Miklós, a zsĦri elnöke a felújítások környezetre hatásának vitathatatlan szerepét.
A 35 beérkezett pályamĦ között nagy számban szerepeltek közösségi épületek tervei, polgármesteri hivatal, egészségház, rendezvényház; felújított, átalakított, mĦemléki védettségĦ építmények,
templom, lakóépületként funkcionáló önálló családi házak. Az I.
díjat Kovács-Andor Krisztián DLA és Dr. Tamás Anna Mária nyerte
a visegrádi rendezvényházzal.
Részlet a zsĦri indoklásából: Az elsĘ díjra méltónak ítélt épületnek
Magyarország egyik legkisebb és egyben legrégibb városa, Visegrád
ad otthont. Az építészeknek a tradicionális városképbe illeszkedĘ
rendezvényhelyszín kialakításán túl ügyelniük kellett arra, hogy
egyúttal egy olyan városrendezés is létrejöjjön, amivel megteremthetik a város izolálását a 11. sz. fĘúttól és a város Duna felé nézĘ arca
rendezett, harmonikus képet mutathat. Mindezt tovább nehezítette az
épület szomszédságában lévĘ, Makovecz Imre által tervezett tornacsarnok okozta léptékváltás problémájának feloldása is. A komplex
feladat megoldására az építészek egy, a visegrádi tradicionális építészetre jellemzĘ, a melléképületek világát kortárs eszközökkel megidézĘ rendezvényépülettel vállalkoztak. A részben nyitott, részben
kinyitható épület mind burkolati anyagában (fal- és padlóburkolatok), mind szerkezetében fa alapanyagú, amihez a tervezĘk egy korszerĦ, mégis egyszerĦ dizájnnal rendelkezĘ, egyenes vonalú tetĘcserepet kerestek. A tervezĘk kitartását dicséri, hogy elgondolásuk
mellett kiállva meggyĘzték a helyi tervtanácsot az épülethez leginkább illĘ palaszürke szín választásáról. ,,EgyszerĦ, sallangmentes,
tiszta, szép épület! Mintha mindig itt lett volna! Természetes építĘanyagai, a fa és a cserép összetartoznak. Különösen finomak, átgondoltak a fedési csomópontjai. A palaszürke Creaton Domino cserepet
mintha direkt erre találták volna ki” – méltatta Marosi Miklós, a
Dunakanyar szívében elterülĘ város új elsĘ díjas rendezvényépületét.
Forrás: www.epiteszforum.hu
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
Havas Endrénét, Zeller Kornélia (Nelli)
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönet
Ezúton fejezzük ki köszönetünket minden kedves
megjelentnek, akik szeretve tisztelt édesanyánkat,
nagyanyánkat és dédnagymamánkat utolsó útjára a
gyászoló családdal együtt elkísérték.
Részvétnyilvánításukat köszönjük:
a Herendi család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik szeretĘ férjemet, édesapámat,
testvéremet utolsó útjára elkísérték.
Zellerné Anikó, lányai Anikó és Ildikó,
testvérei Erzsi és Kati, valamint a család tagjai

KÖSZÖNET!
Köszönjük mindazoknak, akik
KÁLAZY LÁSZLÓT
elkísérték utolsó útjára, sírján elhelyezték
a megemlékezés virágait,
és fájdalmunkban osztoztak.
Kálazy család

2015. március

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelĘen a

Peter Cerny Alapítvány (PCA)
mint közhasznú szervezet nevében szeretném tájékoztatni Önöket az Alapítványi MentĘszolgálatunk 2014.
évi mĦködésérĘl.
A koraszülött-mentési rendszerünk államilag finanszírozott neonatológiai mentĘkocsijai mellett, a zökkenĘmentes mĦködéshez és a betegbiztonság érdekében
nélkülözhetetlen további mentĘautók önerĘbĘl történĘ
üzemeltetési költségeihez, valamint a felesleges szállításokat kiváltó, a koraszülött vakságot megelĘzĘ, ágy
melletti retinotelemetriás szemészeti szĦrĘvizsgálati
projekt megvalósításához szükséges fedezetet az elmúlt
évben is a Peter Cerny Alapítvány nagylelkĦ szponzorainak önzetlen adományai biztosították.
Örömünkre szolgált, hogy segíthettünk, és kérjük – ha
lehetĘségeik engedik – a továbbiakban is támogassák
adományaikkal, valamint 1%-os felajánlásaikkal közhasznú alapítványunk munkáját.

UniCredit Bank
10900028-00000014-34030012
Adószámunk: 19010289-1-42

Ha teheti,
támogassa adója 1%-ával
az Áprily Iskoláért Alapítványon keresztül
a visegrádi iskolát!
Köszönjük mindazoknak,
akik ezt 2014-ben megtették,
és ezzel 188.000 Ft-tal járultak hozzá
céljainkhoz!
Felajánlásaikat elĘre is köszönjük!
Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma

Március – Böjtmás hava – TavaszelĘ
Ha e hónapban gyakran ködös idĘ lesz,
A nyáron bizonyosan sok esĘ lesz.
Amennyi harmat lesz márciusban,
Annyi dér és hóharmat áprilisban.

Parajdi család népviseletben 1940-ben

Adószámunk: 18224764-1-13

INGYENES
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
ADÓBEVALLÁS
ELKÉSZÍTÉSÉBEN!
A Dunakanyari CsaládsegítĘ és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak a 2014es év jövedelmeirĘl szóló adóbevallások, illetve az
ehhez kapcsolódó nyilatkozatok elkészítésében
munkavállalók, közfoglalkoztatottak számára!
A szolgáltatás ingyenes!
A részletekrĘl érdeklĘdjön Furka Ágnes családgondozónál keddi napokon 10.00–11.00-óráig Visegrádon a mĦvelĘdési házban, vagy intézményünk
(26) 312-605, illetve 06 (20) 278-3734-es telefonszámán!

XXXI. évfolyam 3. szám
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Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempébĘl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634
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AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron

Herr Gábor
06 (20) 399-7027, 06 (20) 599-9337
www.herrsta.eu

TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2200,– Ft/q,
hasított tĦzifa 2300,– Ft/q

EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399
Tisztelt Gazdik!

FATELEP
2022 Tahitótfalu, Béke út 87.
(falu végén Pócsmegyer irányába)
Faáru kedvezményes áron!
Márciusban bruttó 68.500 Ft/m3
Gerenda, padló, deszka, tetĘléc, OSB,
tetĘfóliák, lambéria
Házhoz szállítás,
gyalulás és méretre vágás
megoldható!
Nyitva tartás:
HétfĘtĘl péntekig 7–16 óráig
szombaton 7–12 óráig



Telefon: 06 (30) 834-2299
06 (30) 462-4192
E-mail: tahifa87@gmail.com
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Ezúton értesítjük, hogy Dr. Szolnoki János
és kollégái
2015. március 14-én, szombaton 10–12 óráig
összevezetéses veszettség elleni
eboltást szervezünk
Pótoltás:
2015. április 11, szombat 10–12-ig
Helyszín:
Visegrád, Pilisi ParkerdĘ Zrt. udvara
A Magyar Állatorvosi Kamara ajánlott ára:
4500 Ft/eb
Háznál oltás díja az oltások napján
+ 500 Ft/eb kiszállási díj,
más idĘpontban megbeszélés szerint
Ha a szomszédokban öt vagy több kutya kér
oltást, akkor kiszállást nem számítunk fel
A féreghajtás ára: 300 Ft/tabletta/10 ttkg.
Az elmúlt évtĘl kötelezĘ
az ebek tartós megjelölése
mikrochip beültetésével
Ez a rendelet szerint nem végezhetĘ el
az eboltás helyszínén, így kérem,
hogy telefonon vagy személyesen jelezzék,
ha kérik ezt a szolgáltatást
A mikrochip ára 5000 Ft/eb
Dr. Szolnoki János
(26) 317-532, 06 (30) 937-0863

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig;
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089
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GYORSAN, EGYSZERĥEN, KEDVEZė ÁRON

HUNGARO – REISEN
Visegrád, FĘ u. 68.
Tel.: 06 (20) 326-9682

2015. március

Ikerházban
egy két- és egy háromszobás lakás
KIADÓ vagy ELADÓ!
Érdeklędni lehet a (30) 966-9288-as
és a (26) 398-287-es telefonszámon
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V IS E G R ÁD I H Í R E K
Kiadja Visegrád Város Önkormányzata
Megjelenik havonta, 800 példányban
FelelĘs szerkesztĘ: Gróf Péter
A szerkesztĘbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel,
Mezei Anna, Mikesy Tamás, Szigeti János
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
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Borsody István
Nyomdai munkák:
Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác
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