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2016. augusztus

ZENÉS ÉS ÜNNEPI PROGRAMOK
AUGUSZTUSBAN
2016. augusztus 6. szombat 19 óra,
római katolikus plébániatemplom:

Hsin-Ni Liu
és Philippe de Chandelar
kamarakoncertje
2016. augusztus 7. vasárnap 20.30 óra,
rendezvénytér:

Kárpátia zenekar
koncertje
2016. augusztus 13. szombat 19 óra,
római katolikus plébániatemplom:

Palerdi András operaénekes
koncertje
2016. augusztus 21. vasárnap 20.30 óra,
rendezvénytér:

Államalapító Szent István királyunk
ünnepén
szeretettel hívjuk Visegrád minden polgárát
az alábbi programokra:
2016. augusztus 19. péntek 20 óra,
rendezvénytér:

MH Altiszti Akadémia
Fúvószenekarának
ünnepi gálakoncertje
21.15 óra:

TŰZIJÁTÉK A DUNA FELETT
Nagymaros és Visegrád közös rendezésében

2016. augusztus 20. szombat 9 óra,
római katolikus plébániatemplom:

Ünnepi szentmise,
majd kenyérszentelés
és ünnepi műsor
Közreműködnek az MúzsArt Színházi
és Művészeti Műhely Egyesület művészei

koncert
2016. augusztus 27. szombat 19 óra,
római katolikus plébániatemplom:

Care Voci énekkar
koncertje

2016. augusztus 20. szombat 20.30 óra,
rendezvénytér:

ANCONAI SZERELMESEK
című zenés komédia

a dunabogdányi Fakult Egyesület előadásában

A programokról részletesebb leírás az újság 10. oldalán, valamint a www.visegrad.hu weboldalon,
szórólapokon, plakátokon, továbbá a koncertek előtt kiadásra kerülő műsorfüzetben lesz megtalálható!
A koncertek díjmentesek! Mindenkit szeretettel várunk!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató a testületi üléseken történtekről
A 2016. június 15-én tartott testületi ülésen az alábbi
döntések születtek:
– Bozzay Péter, a Visegrádi Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megbízatása 2016. június 30-val lejárt, ezért a
képviselő-testület ismételten megválasztotta, így ennek
megfelelően módosítottuk a kft. alapító okiratát. Az ügyvezető alapbérét havi bruttó 125.000 Ft-ban állapította
meg a testület.
– Hatályon kívül helyezte a képviselő-testület a parkoló- és
rakodóhelyek megváltásáról szóló 9/2005. (VIII. 1.) önkormányzati rendeletet, mivel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet 2013. augusztus 1-jétől hatályos
rendelkezése a helyi parkolási rendelet jogalkotási alapját
törölte, helyette a helyi építési szabályzatban történő
eltérés szabályozására ad jogszabályi lehetőséget. Ez azt
jelenti, hogy a helyi parkolási rend egyes előírásait a
Helyi Építési Szabályzatban lehet rögzíteni, melynek
módosítása jelenleg folyamatban van. Fontos megemlíteni
továbbá, hogy Visegrádon jelenleg nincs fizető parkoló,
annak be-vezetését a város vezetése nem tervezi, továbbá
társadalmi igény sem merült fel fizető parkolók
kialakítása iránt.
– Lezártuk a „Duna mozi digitális fejlesztéséhez szükséges
digitális mozivetítő és szerver, valamint a digitális mozi
hangprocesszor beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárást.
A közbeszerzési eljárás nyertese – figyelemmel a
rendelke-zésre álló fedezet mértékére – az összességében
legelőnyö-sebb ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján
a MIKROPO Vizuáltechnika Kft. A megajánlott nettó
össze-sített ajánlati ár: 9.025.000 Ft + áfa (1db digitális
mozi-vetítő és szerver nettó 7.900.000 Ft és 1 db digitális
mozi hangprocesszor nettó 1.125.000 Ft összegben)
telepítéssel és üzembe helyezéssel.
– A Településrendezési Terv módosítására érkezett újabb
egyéni kérelmeket vizsgált meg a képviselő-testület.
– Visszavonta a testület az önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatására benyújtott pályázatot, tekintettel
arra, hogy a pályázaton való részvételhez szükséges
önrész az önkormányzat javuló adóerő-képessége miatt
25%-ról 50%-ra emelkedett, ami 16.703.714 Ft-ot
jelentene.
– Megbízást adott a testület a Security Automatika Kft.
részére az önkormányzat és intézményei tűz- és munkavédelmi feladatainak ellátására 2016. július 1-jétől
határozatlan időtartamra havi 33.500 Ft + áfa, összesen
42.545 Ft díj ellenében.
– Elutasította a testület Rajnák László kérelmét a 2016. évi
május 12-i napra vonatkozó Kispalotajátékok közterülethasználati díjának, 50.000 Ft-nak az elengedésével kapcsolatosan. Kérelmét azért nyújtotta be, mert azon a
napon az időjárási viszonyok miatt nem tudta megtartani a
rendezvényt, de a közterület-használat engedélyezésével
kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről szóló
12/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése szerint az engedélyes a közterület-használati díjat
a közterület tényleges használatára, a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen
szüneteltetni.
– Elfogadta a testület a Visegrádi Sportegyesület 2016. évi
támogatási kérelmét és a sportegyesület szakosztályainak
2016. évi működését 1.400.000 Ft-tal támogatja az alábbi
megosztás szerint: 700.000 a labdarúgó, 100.000 a túra,

–

–

–

–

–

–

150.000 a sakk, míg 150.000 a kerékpár szakosztály,
valamint 300.000 Ft az egyesület működési költségeire.
Elfogadta a testület Szabó Zsuzsanna kérelmét a Sziget u.
11. szám alatti 8. számú önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására, így a lakást kérelmezőnek
2016. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig, határozott
időre ismételten bérbe adja.
Módosítottuk a Fellegvár Óvoda alapító okiratát, valamint
engedélyt adott az önkormányzat mint fenntartó a
2016/2017. nevelési évben a kiscsoportban a maximális
csoportlétszám 20%-kal történő átlépésére, egyúttal felkérte Gyurián Mária intézményvezetőt, hogy a felvételt
kérő gyermekek közül a körzetben lévőket részesítse
előnyben.
Hozzájárulást adott a képviselő-testület a visegrádi
241/8/A/10 hrsz.-ú, 37,47 m2, öröklakás megnevezésű
ingatlan Visegrád Város Önkormányzata javára, 261.320
Ft és járuléka erejéig bejegyzett jelzálogjog, s a jelzálogjogot biztosító elidegenítési és terhelési tilalom
ingatlanügyi hatóság általi törlésére, mivel az ingatlan
vételárának összegét maradéktalanul megfizették.
Engedélyt adott a testület a Visegrádi Szövetség nevű
civil szervezet részére a Széchenyi u. 11. szám alatti
székhely használatra, valamint hozzájárult ahhoz, hogy a
Visegrád nevet elnevezésében használja.
A polgármesteri hivatal 2016. évi munkarendjében 2016.
július 25. napjától 2016. augusztus 7. napjáig, valamint
2016. december 22. napjától 2017. január 1. napjáig
terjedő időszak munkanapjaira igazgatási szünetek
elrendeléséről döntött a képviselő-testület.
Jóváhagyólag elfogadta a testület Mikesy Tamás képviselő
2016. év április hónapra járó tiszteletdíjának megfelelő
összeg, azaz 80.990 Ft felajánlását a Temesvári Pelbárt
Ferences Gimnázium (2500 Esztergom, Bottyán János u.
10.) részére, ösztöndíj-támogatás céljából.

2016. július 5-én rendkívüli ülést tartott a képviselőtestület, melyen az alábbi döntések születtek:
– Ismételten sor került a Visegrádi Városfejlesztő Kft. alapító okirat módosítására, ezúttal abból kifolyólag, hogy a
képviselő-testület mint a kft. alapítói jogokat gyakorló
szerve úgy döntött, hogy a kft. ügyvezetőjét felhatalmazza
saját hatáskörben történő vállalkozási/megbízási szerződések megkötésével olyan feladatok vállalása céljából,
melyek elvégzése kapcsolódik valamilyen európai uniós
projekt végrehajtásához, menedzsmentjéhez, különösen –
de nem kizárólagosan – önkormányzati projektek esetében.
– A képviselő-testület 134/2016. (05. 26.) határozatával
döntött arról, hogy a 2016. április 24-i heves esőzések miatt a Visegrád, Zách Klára u. 27. számú magántulajdonú
pince omlása miatt a Visegrád 628 hrsz.-ú önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanban keletkezett kár miatt részt
vesz a 2016. évi vis maior tartalék támogatására kiírt pályázaton. A Magyar Államkincstár hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot, melynek értelmében a
134/2016. (05. 26.) számú határozatot módosítani kellett,
mert az abban saját forrásként szereplő 678.800 Ft helyesen 678.180 Ft.
– Telki szolgalmi jog bejegyeztetését hagyta jóvá a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló,
Visegrád 1585 hrsz.-ú „kivett vízfolyás” művelési ágú
655 m2 területnagyságú ingatlan terhére a szomszédos,
Visegrád 1574 hrsz.-ú „kivett lakóház, udvar” művelési
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ágú 683m2 területnagyságú természetben Visegrád,
Kökény u. 4. szám alatt található ingatlan javára.
– Pályázatot írt ki a testület a Görgei-emlékév keretében
Görgei Artúr tábornok szobra Visegrádon című tervezési
feladatok ellátására, az azzal kapcsolatos pályaművek
elkészítésére. A képviselő-testület döntése értelmében a
szükséges pályaművek elkészítésére hat, a pályázati felhívástervezetben megnevezett szobrászművész meghívására kerül sor. A megbízását el nem nyerő művészek
számára 200.000 Ft költségtérítést biztosít a testület.
– Megbízást adott a képviselő-testület a Tivian Kft. részére
közbeszerzési feladatainak (hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárások lefolytatása, közbeszerzési terv és az
éves statisztikai összegzés elkészítése) ellátására 2016.
augusztus 1-jétől határozatlan időtartamra havi 160.000 Ft
+ áfa, összesen 203.200 Ft díj ellenében. A megbízás díját
az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet általános tartalék
sora terhére biztosítja.
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– Jóváhagyólag elfogadta a testület Bálint Zsolt képviselő
2016. év május-június-július hónapra járó tiszteletdíjának
megfelelő összeg, azaz 242.970 Ft felajánlását a
Hegyimazsolák Sportegyesület részére sporteszköz vásárlásra.
– Megbízást adott a testület Lévay László építész, műszaki
ellenőrnek a Visegrád, Sziget u. 11. számú társasház
homlokzat- és teraszfelújítási munkálatait megelőző beruházás előkészítő közbeszerzési és műszaki ellenőri feladatok ellátására. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a
Sziget u. 11. számú társasház felújítási munkálataiban a
generál kivitelezési módot választja, így ennek értelmében
a Lévay László által adott ajánlat alapján fizetendő megbízási díj 880.000 Ft + áfa, mindösszesen 1.117.600 Ft,
melyet az önkormányzat a 2016. évi költségvetésének 2.
számú melléklet dologi kiadások egyéb üzemeltetési sora
terhére biztosít.
Visegrád Város
Önkormányza

Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk!
Visegrád Város Önkormányzata céljának tekinti, hogy tevékenysége során a legmagasabb színvonalú szolgáltatást
nyújtsa. Munkánk értékeléséhez, javításához szükség van arra is, hogy megismerjük a hozzánk látogató ügyfelek és
vendégek véleményét, ezért
Visegrád Város Önkormányzata és intézményeivel kapcsolatosan
2016. augusztus hónapban
ügyfél-elégedettségi felmérést végzünk.
Kérjük, hogy a polgármesteri hivatalban 2016. augusztus második hetétől elérhető kérdőíveken szereplő kérdések
megválaszolásával segítsen bennünket abban, hogy szervezetünk tevékenysége jobb, az ügyfelek kiszolgálása hatékonyabb legyen.
Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet 2016. augusztus végéig a polgármesteri hivatal folyosóján elhelyezett ládába bedobni szíveskedjék.
Együttműködését és segítő szándékát előre is köszönjük!
Dr. Szabó Attila jegyző
Félegyházi András polgármester

Gyerekházikó a Fellegvár Óvodában
2015 nyarán egy gyerekházikóval gyarapodott a Fellegvár
Óvoda játéktára. A kertben elhelyezett apró építmény civil
összefogással valósult meg.

A fejlesztéssel kapcsolatban érzett örömbe ugyanakkor
üröm is vegyült. Az önkormányzat kénytelen volt jelezni a
gyerekházikó építését kezdeményezőknek, hogy településképi szempontból aggályok merültek fel, hiszen amellett, hogy
a Fellegvár Óvoda tulajdonosa és fenntartója nem tudott a
fejlesztési szándékról, a telepítést végzők a helyi építési
szabályzat ide vonatkozó részét (településközponti vegyes
terület – Vt-3) sem vették figyelembe. Eszerint ugyanis azon
a területen, ahol az intézmény is található, bitumenes zsindely nem alkalmazható tetőfedésként. Az építmény felállítá-

sát követően kialakult helyzet elkerülhető lett volna, ha előzetesen megtörténik a településképi bejelentés. Mivel a fejlesztés önkormányzati területen történt (tulajdonosi hozzájárulás nélkül), különösen fontos volt a megoldás mielőbbi
megtalálása. (Gondoljunk csak bele, egy ilyen eset kapcsán
mit gondolhat az az építtető, akinek ugyanarra nem adtak
engedélyt, ami önkormányzati területen megvalósulhatott.)
Rüll Tamás főépítész felvette a kapcsolatot a gyerekházikó
építését kezdeményezőkkel, hogy közösen találjanak megoldást a hiba kijavítására. Az egyeztetéseket követően az önkormányzat vállalta, hogy biztosítja az átalakításhoz szükséges faanyagot, a Fellegvár Óvoda Alapítvány pedig Héder
József visegrádi asztalos vállalkozót bízta meg a munkálatok
elvégzésével. A gyerekházikó elkészült, az óvodások pedig
nagy örömmel vehették újra birtokba azt. Önkormányzatunk
ezúton is köszöni az alapítványnak az együttműködést,
Héder Józsefnek pedig a kivitelezést!
A fenti eset is jó példa arra, hogy a településképi bejelentés köteles tevékenységek (pl. házfelújítás vagy -építés)
megkezdése előtt mennyire fontos az egyeztetés a főépítésszel. Ennek során ugyanis elkerülhetőek az ehhez
hasonló kellemetlenségek, az előzetes egyeztetés pedig
gördülékenyebb munkamenetet eredményez.
Rüll Tamást a 06 (20) 236 8291-es telefonszámon, a
foepitesz@visegrad.hu e-mail-címen vagy személyesen a
polgármesteri hivatalban érhetik el.
Grósz Gábor kommunikációs referens (VVÖ)
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Köszönetnyilvánítás

Visegrád Város Önkormányzata
és a Visegrádi Polgármesteri Hivatal nevében ezúton köszönjük
Fröhlich Istvánné Tercsi néninek
a városháza számára felajánlott
dísznövényt!

KÖSZÖNET!
Ezúton szeretném megköszönni
Oláh Sándorné Julika néninek
azt a társadalmi munkát, amellyel
hozzájárul városunk közterületeinek (Újtelep, Bánya-patak, Bányatelep utca környéke) szebbé
tételéhez!
Bálint Zsolt
önkormányzati képviselő

2016. augusztus

Megkezdődik
az árvízvédelmi beruházás
második üteme
Eljött az idő, amelyet már régóta vártunk: aláírtuk és 2016. július 6-tól
hatályos, az árvízvédelmi beruházás második ütemére vonatkozó támogatási
szerződést.
A beruházás szakaszolására még tavaly februárban, a támogatási
szerződésre pedig ősszel adtuk be a kérelmet. Akkor még reális volt az idei
év vége mint tervezett befejezési határidő; az azóta eltelt idő miatt a
támogatási szerződésben szereplő határidőt módosítani kell majd.
Mindeközben folyt a tervezés és az engedélyeztetés. Az árvízvédelmi mű
elemei közül a földmű és a patakmeder torkolati szakaszának engedélye
várhatóan a napokban érkezik meg, a másik két szakasz engedélye
rendelkezésre áll.
Július második felében indítottuk el a közbeszerzési előzetes ellenőrzési
eljárását, ennek lezárását követően megkezdődhet a közbeszerzés érdemi
része, s remélhetően még idén ősszel elindulhat a városközponti szakasz
jelenleg hiányzó mintegy 370 m hosszú szakaszán is a mobilfalas védmű
kivitelezése (II/A szakasz).
Az Apát- kúti-patak torkolata, a 11-es út hídja, valamint a földmű (II/B
szakasz) kivitelezési munkáinak tervezésénél a hatóságok az előzetes
egyeztetések során olyan műszaki feltételeket fogalmaztak meg, melyek
megvalósítása az eredeti tervekhez képest jelentős többletköltséggel jár, ezért
többlettámogatás-igényt nyújtottunk be az NFM-hez. Bízunk abban, hogy
kérelmünknek a minisztériumban helyt adnak, és így ennek a döntésnek,
illetve az engedélyeknek birtokában megindulhat a II/B szakasz
közbeszerzési eljárása is.
Az első ütemhez kapcsolódó garanciális természetű munkák jelentős része
tavasszal, illetve a nyár elején elkészült; befejezésükön a kivitelezők jelenleg
is dolgoznak. Az önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz, hogy ezek a
munkák mielőbb befejeződjenek.
Visegrád Város Önkormányzata

Visegrádi Tábor 2016.
ÉRTESÍTÉS
Értesítem Kedves Betegeimet,
hogy a visegrádi

Vár gyógyszertár
szabadság miatt
2016. augusztus 22.
és szeptember 2. között
zárva lesz.

Kérem Önöket,
hogy gyógyszereikről
időben gondoskodjanak.
Megértésüket előre is köszönöm.
Dr. Robicsek Katalin
gyógyszerész

Visszatérés Lepencére
Az idei tábor célkitűzése szorosan kapcsolódik ahhoz a városvezetői szándékhoz, amely újra élettel igyekszik megtölteni az országszerte fogalomként
ismert lepencei strandot és környezetét: Újrafogalmazni a Lepence-patak
torkolatánál az Esztergom irányába bonyolódó buszközlekedés utasforgalmának váróépítményét. Erre hívunk mindenkit, aki vállalná az igénybe vehető
infrastruktúra nélküli, külterületi építés nehézségeit és izgalmait.
Ettől az évtől nagyobb hangsúlyt fektetünk a közös építésre, ami nem csak
az egyetemisták összefogását jelenti, hanem a településen élők felé is fordulunk, hogy jöjjenek, vegyenek részt tágabb lakókörnyezetük alakításában,
ezen a közvetlen módon is, lehetőségük és kedvük szerint.
Ösztönzésképpen Visegrád Város honlapján elérhetővé tesszük a buszváró
terveit. Az esti programok során pedig a pihenésen és ismerkedésen kívül
találkozhatnak az első Visegrádi Táborok szervezőivel, a Székelyföldi Fürdőés Közösségépítő Kaláka Mozgalom fő szervezőjével, a 2014. évi Velencei
Építészeti Biennálé magyar pavilonjának (mely a Kárpát-medencei építőtáborokról szólt) kurátoraival és a Lepence torkolatánál megtalált népvándorlás
kori település régészeivel.
A hagyományoknak megfelelően augusztus utolsó két hetében mozdulunk
együtt, hogy a hónap utolsó hétvégéjén örülhessünk a megvalósulásnak.
Várunk mindenkit, aki részese szeretne lenni!
Visegrád Város Önkormányzata
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ÖTVEN ÉVVEL EZELŐTT SZENTELTÉK PAPPÁ
KALÁSZ ISTVÁN MESTERKANONOKOT,
VISEGRÁD PLÉBÁNOSÁT
Kalász István kanonok plébánost mindenki ismeri Visegrádon.
István atya 1943. január 17-én született Balassagyarmaton, a
teológiai főiskola elvégzése után 1966. június 19-én szentelték
pappá Esztergomban. 1967-ben került Visegrádra, s egy rövid
megszakítástól eltekintve azóta tesz eleget papi hivatásának
városunkban. Kalász István az az ember, aki hivatását szolgálatnak
tekinti, mindennapi munkáját pedig évtizedeken keresztül ennek
megfelelően végezte és végzi a mai napig is. Pályatársaihoz
hasonlóan nem volt könnyű feladata, hiszen tevékenységének jó
része egybeesett a római katolikus egyház 20. századi
megújulásával: a változásokat át kellett ültetnie a hétköznapokba
és megértetni azokat a hívekkel – mindezt a létező kommunizmus
egyházüldöző, tevékenységét ellehetetleníteni szándékozó ideje
alatt.
Generációk tudnának mesélni arról, hogy milyen buzgalommal
foglalkozott a fiatalokkal, egészen másként, mint ahogyan az
akkoriban szokás volt. Focizni, kirándulni, kerékpározni, sátorozni
vitte őket, rengeteget beszélgetett velük a hittanórákon kívül
megtartott összejöveteleken is. István atya soha nem feledkezett
meg az idősekről és a betegekről sem. A mai napig fáradhatatlanul
látogat mindenkit, akik nem tudnak eljutni a templomba. A
szentségek kiszolgáltatása mellett mindig van ideje, energiája egy
kis beszélgetésre, a betegeket rendszeresen látogatja és lelkileg is
támogatja a nehéz órákban.

(Fotó: Kalotai Árpád)
Akik ismerik, tudják: szerény ember, aki a templomon kívül nem
szokott nyilvánosan szerepelni. Ennek ellenére, amennyire ideje
engedi, minden közéleti, kulturális rendezvényen jelen van,
híveivel nemcsak az Isten házában, hanem azon kívül is tartja a
kapcsolatot.
Érdemei elismerésként a városvezetés 2004-ben díszpolgári
címet adományozott neki, a kitüntető címben pedig benne volt a
köszönet azért, hogy két emberöltő óta támaszt és biztonságot
nyújtott – felekezeti hovatartozástól függetlenül – hívőknek és
nem hívőknek egyaránt. Kevés olyan település létezik
Magyarországon, ahol az állandóságot a lelkipásztor személye is
jelenti; Visegrád ezek közé tartozik.
István atya 2016. június 24-én tartotta aranymiséjét, melyen
városunk polgárai – megbecsülésük jeleként – nagy számban
vettek részt, ezzel is kifejezve köszönetüket, köszönetünket élete
munkájáért, kitartásáért, áldozatáért.
Grósz Gábor kommunikációs referens (VVÖ)
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Aranymise
Visegrádon
A kereszteléstől az utolsó kenetig, vagyis az
első szentségtől a hetedikig tartó életút tölti meg
szeretettel, megbecsüléssel és vigasztalással a
hivatását szívvel-lélekkel betöltő pap, Isten szolgája.
Ennek a hivatásnak egyik legszebb állomása –
az ötven éven át teljesítő tiszteletére – az
ARANYMISE.
Nagy ritkaság, hogy ezt az ünnepet egy pap
ugyanott élje meg, ahol működését elkezdte.
Ezek közé tartozik Kalász István kanonok úr, aki
1995 óta plébánosa Visegrádnak. Aranymiséjét
június 24-én mutatta be az őt tisztelő hívek előtt
a plébániatemplomban.
Az Esztergomban 1966-ban pappá szentelt halk
szavú, közvetlen, mindig nyíltszívű István atyát
1971 óta ismerem, akkor kísértük keresztapámat
– Niedermüller Bélát – utolsó útjára. (Édesanyám gyászmiséjét is ő tartotta Visegrádon,
1990. március 5-én.)
A gyászos történések mellett szerencsére örömöt és lelki felemelkedést okozó események is
fémjelzik személyiségét, melyeknek tevékeny
résztvevője és közreműködője is volt. Egy pár a
fontosabbak közül:
2000. IX. 9. A millenniumi ünnepségek során
megáldja az Áder Jánostól átvett millenniumi
zászlót és a város kulcsát;
2009. VIII. 29. Visegrád millenniumi miséjén
segédkezik az Erdő Péter érsek által celebrált
misén;
2009. X. 25. Megszenteli a felállított, felavatott
Szentháromság-szobrot;
2011. XII. 18. Közreműködik a felújított Keresztelő Szent János-plébániatemplomot megáldó
misén, melyet Erdő Péter tartott.
Lelket melengetőek szentbeszédei is az általa
tartott miséken akár a plébániatemplomban, akár
a kápolnánál. Prédikációi lényegre törőek és nem
hosszabbak a szükségesnél.
Másik nemes feladata az Áprily Lajos Általános Iskola diákjaival megismertetni a hittant, s a
gyerekeket Isten mellett a szülői, a haza- és az
embertársi szeretetre is nevelni. Nem kis dolog
ez a mai önző, egoista világban. Kapcsolata a
testvérvallások gyakorlóival is kitűnő.
A plébános úr áldásos tevékenységét Visegrád
elismeri és nagyra becsüli. Ennek bizonyítéka:
István atya 2004-ben elnyerte a Visegrád Díszpolgára kitüntetést.
Ezúton köszönöm családomat, rokonaimat és
barátaimat érintő eddigi tevékenységét, s kívánom, hogy hivatását a továbbiakban is áldás
kísérje.
Budapest, 2016. július 5.
Tisztelettel és szeretettel:
Scheili Béla

6

VISEGRÁDI HÍREK

2016. augusztus

Az Áprily Iskoláért Alapítvány hírei
a 2015/16. tanév befejeztével
Mire ez a tudósítás megjelenik, már bőven túljutottunk a
nyári vakáció felén, és figyelmünk már a 2016/17. tanév
szeptemberi tanévkezdése felé irányul. Adósak maradtunk az
elmúlt tanév néhány fontos eseményéről tudósítani, így most
ezt pótoljuk, remélve, hogy a jó hír olvasása sohasem késő.
Az ÁIA azzal a szándékkal hozta létre az Év Diákja díjat,
hogy megjutalmazza, s ezzel együtt példaként állítsa az
iskola diákjai elé azt a nyolcadik osztályos tanulót, aki tanulmányi eredmény – szorgalom – példamutató magatartás
és közösségi áldozatvállalás terén nyolc évig kitartóan az
élvonalban volt, valamint a sport, kulturális vagy tantárgyi
megmérettetésen dicsőséget szerzett az Áprily iskolának, így
Visegrádnak is.
Bár az eredeti szabályzat évente egy tanuló elismerését határozta meg, immár két alkalommal két-két diák vehette át a
díjat. 2014-ben Bene Júlia és Farkas Boglárka, most, 2016ban Muckstadt Andrea és Sintár Virág. A kuratórium mindenkor maximálisan figyelembe veszi az iskola nevelőtestületének véleményét és javaslatát, s az egyenlőség elve alapján biztosítja a jelöltek egyenlő minőségű jutalmazását.
Az Év Diákja kitüntetés egyik boldog tulajdonosa a
2015/16. tanévben: Muckstadt Andrea. Andrea tanulmányi
eredménye, szorgalma és magatartása a nyolc év alatt kiegyensúlyozott általában jó és jeles eredményt
produkált. A sport és kulturális,
művészeti tevékenységekben mutatott átlagon felüli eredményeket,
versenyeken, bemutatókon (német
nemzetiségi megyei vers- és prózamondó
verseny,
népitáncfellépések, 2. osztálytól kiváló
zongoratanulás és fellépés, leány
foci- és a tűzoltócsapat egyik erőssége, katasztrófaverseny
díjazott csapatának tagja).
A nevelőtestület értékelésében hangsúlyosan szerepelt az
utolsó négy évben mutatott közösségépítő szerepe elsősorban
a diákönkormányzatban és az osztályközösségben a diákérdekeket képviselő fellépésével.
Sintár Virág az első olyan diák, aki töretlenül meg tudta
őrizni kitűnő-jeles tanulmányi eredményét az első osztálytól
a nyolcadik osztály befejezéséig. Minden diák előtt példaként állíthatjuk, hogy az Év Kisdiákja díj átvétele után is ki
tudta érdemelni nevelői elismerését,
iskolatársai tiszteletét.
Személyiségéből fakadóan elsősorban a zene és a képzőművészet
területén ért el kimagasló sikereket,
mint pl. a Zoller-díj elnyerését vagy
a furulyatalálkozókon bemutatott
produkcióját, képzőművészet területén a zászlótervezési pályázat és
számos Áprily-rajzpályázat első
díját. Városi rendezvényeken, a
nemzetiségi zenekar fellépésein mindig lehetett rá számítani.
Amíg működött a sakk-szakkör, Virág ebben is kiemelkedően teljesített.
Gratulálunk a díjazottaknak! Kívánjuk és reméljük, hogy
életre szóló emlékként őrzik meg a Péterfy László által készített, Szűcs Sándor szép képkeretébe elhelyezett Áprilyplakettet, valamint Kacsán György és Szabó Miklós igényes
kivitelezésű oklevelét, melyről útravalónak és iránytűnek
ajánljuk Áprily Lajos sorait: ,,Megállok. Menj! Csak menjen,
akiben / magasságokba húzó láz lakik. / Állok s nézem, hogy

lépsz a nagy iven / egyik csillllagtól másik csillagig.”
(Menj!)
Az eszmei-szellemi útravaló mellé hagyományosan a Szent
György Lovagrend személyre szóló tárgyi ajándékkal (jelen
esetben egy-egy laptoppal) jutalmazta a két kitüntetett diákot.
Az évzáró ünnepség keretében több tanuló részesült nevelőtestületi dicséretben, osztályfőnöki vagy szaktanári elismerésben.

Az ÁIA olyan diákokat jutalmazott 20.000 Ft személyre
szóló ajándék utalvánnyal, akik a német nemzetiségi országos versenyen értek el 2., ill. 3. helyezést: Maximilian
Sickerling 8. oszt. és Gersonde Olivér 7. oszt. tanulót. (Részletek a VH júniusi számában.)
Az iskola tanév végi jutalomkönyveihez az alapítvány
10.000 Ft keretet biztosított.
Az ünnepi ,,helyzetjelentéshez” hozzátartozik még, hogy a
Parajdon június 18–24. között megrendezett VI–PA 25 éves
és a Parajdi Áprily Lajos Általános Iskola névfelvételének 25
éves jubileuma jegyében az alapítvány képviselője egy-egy
díszkeretben elhelyezett Áprily-plakettet adott át az ünnepségen résztvevő három, Áprily Lajos nevét viselő iskola
igazgatójának: Bozóki Marianna (Visegrád), Cseresnyés
Attila (Parajd) és Petki Pál (Brassó).
A VI–PA-tábor záró eseményén – mely egyúttal a parajdi
iskola ballagó és tanévzáró ünnepsége volt – Mezei Anna, az
ÁIA kuratórium elnöke személyesen adta át az Év Diákja
díjat és jutalmat a parajdi díjazottnak.
Ezzel a tájékoztatással mi is lezártnak tekintjük a 2015/16.
tanévet és új erővel, hittel várjuk a 2016/17. tanév új kihívásait! Köszönjük mindazoknak, akik figyelmükkel követik
tevékenységünket, külön is köszönjük azoknak a támogatását, akik szóval-tettel-anyagiakkal fejezik ki egyetértésüket,
elismerésüket és bizalmukat az Áprily Lajos Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka felé.
S végül, de nem utolsó sorban az ÁIA kuratóruima köszönetét fejezi ki Muckstadtné András Enikőnek, az iskola
szülői szervezete elnökének. Enikő már az ÁIA létrejötte
előtt hozzáértéssel és lelkesedéssel fogta össze az iskola
legfontosabb partnerszervezetét, a szülői közösséget, így
nem vitás az sem, hogy az alapítvány nélkülözhetetlen fegyvertársa lett. Kölcsönös tisztelettel és egyenrangú feladatvállalással tudtuk elérni eredményeinket. Végzős gyermeke
távoztával Enikő is átadja a stafétabotot, mi pedig bízunk
abban, hogy tapasztalatát tovább adja utódjának, és ha az
alapítvány is kéri szakértelmét, szervező segítségét, nekünk
sem fog nemet mondani.
Jó egészséget és további sikeres éveket kívánunk!
Mezei Anna, az Áprily Iskoláért Alapítvány elnöke
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Az Év Diákja
Parajdon
Multyán Tímea vagyok, 14 éves
és Parajdon élek, ahol általános is-

kolás éveimet töltöttem. Sajnos,
már csak múlt időben beszélhetek,
mert idéntől nem az Áprily Lajos
Általános Iskola ajtajának küszöbét léphetem át újra, ahogyan azt
nyolc évvel ezelőtt tettem, hanem
egy más, ismeretlen iskoláét. Nagyon sajnálom, mert egészen I.
osztálytól kezdve egészen VIII.
osztályig rengeteg jó dolog történt
velem, amelyeket soha nem fogok
elfelejteni. Egy ilyen jó dolog például, az hogy a ballagásunk utáni
díjátadó végén a visegrádi iskola
igazgatónője az Év Diákja címet
nekem adta át. Váratlanul érintett,
őszintén szólva, nem számítottam
rá, hogy én fogom kapni. Ez egy
csodálatos díj, amire nagyon büszke vagyok, és úgy gondolom, hogy
ez nem csak az én érdemem, mert
tanáraim segítsége és a szüleim
támogatása nélkül nem biztos,
hogy én lettem volna az Év Diákja.
Nekik mindenben nagy szerepük
volt, és ezért hálás is vagyok.
Boldog vagyok, hogy megadatott
nekem az a lehetőség, hogy ebben
az iskolában tanulhattam, és hogy
ilyen eredményeket érhettem el,
ami remélem, a továbbiakban is
így lesz. Már említettem, hogy más
iskolába fogom folytatni tanulmányimat, de ehhez az iskolához hasonló számomra sehol nem lesz,
hisz itt kaptam meg azokat az alapokat, amelyekkel most tovább indulhatok, itt élhettem át először az
iskolai évek szépségeit, tanárokkal
találkoztam, barátokat és rengeteg
jó élményt szereztem, amiért mindenkinek köszönettel tartozom.
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Egy negyed évszázados kapcsolat ápolása
VI–PA 1991–2016

Június 18-án, a ballagás és tanévzáró napján, tizenkét visegrádi gyermek és három pedagógus szinte repülőrajttal indult Parajdra.
Sietnünk kellett, hiszen 19-én délután már felléptünk a parajdi ünnepi hét kulturális nyitórendezvényén. Áprily Lajos nevét huszonöt éve vette fel az ottani általános iskola, és a visegrádi baráti kapcsolat is abban az évben kezdődött. A közös
műsorban elhangzottak a költő versei és az igazgatók felidézték a kezdeti lépéseket, énekeltek, táncoltak a gyerekek. Iskolánkat négy néptáncos tanuló képviselte
(Amó, Eszti, Sebi és Bence), akik a tizenkét órás buszút fáradalmait legyőzve,
küldetéstudattól vezérelten példásan bemutatták a Marianna néni által betanított
táncot.

Az Áprily-emlékház előtt

Sókristály

Hétfőn az Áprily-emlékházba látogattunk el, ahol a költő nemzeti elhivatottságát idézte meg nekünk Csiki Zoltán tanár úr. A sóbánya mindig izgalmas kaland
a gyermekeknek. Egy szűk járaton visz le a busz a bánya gyomrába, ott pedig
óriási termek fogadják a turistákat és a gyógyulni vágyókat. Gyermekeink nagyon jól érezték magukat az óriás csúszdán, ugrálókon, mászó falakon. Délután a
Só-szorosba kirándultunk. A sókristályos hegyekre felfutottak a legügyesebbek,
a Korond-patak vizében pedig jól esett lehűteni lábainkat. Néhányan az iszapmedencékbe is bemerészkedtek…

Tamási Áron sírjánál

A Büdös-barlangban

Apor lányok feredője

Vendéglátóink elvittek bennünket egy kétnapos kirándulásra.
Homoródfürdőn borvizet kóstoltunk, Csíkszeredán ismerkedős játékot játszottunk, Tusnádfürdőn sétáltunk a tó körül. A Szent Anna-tónál pizzát ettünk, és
egy kicsit féltünk, mert azt mondták, medve és bocsa járkál errefelé. Idegenvezetőnk a Székelyföldi Legendárium alapján mesélte el a tó keletkezésének történetét, mi pedig az óriás fenyők lábánál megpihenve szívesen hallgattuk a mesét.
A legnagyobb élményt talán, a Bálványos hegye nyújtotta. Felmászott a csapat
a hegyre és ott beálltunk néhány percre a Büdös-barlangba, hogy kipróbáljuk,
milyen a kéngázos levegő. (Sokan járnak ide gyógyhatása miatt.) Különös élmény volt.
Ahogy ballagtunk lefelé, áfonyát szüreteltünk. A hegy lábánál az Apor lányok
feredője varázsolt el bennünket, ahol bugyogott a víz az apró természetes meden(Folytatás a 8. oldalon)
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(Folytatás a 7. oldalról)
cékben. S a fürdő melletti játszóteret is birtokba vették
fáradhatatlan gyermekeink. Kézdivásárhelyen Attila bácsi
meghívott bennünket fagyizni, sütizni. Kellemes levezetése volt ez a forró nyári kirándulós napnak.
Másnap Kisbaconban, Benedek Elek szülőházában az író
dédunokája mesélt nekünk Elek apó életéről, hazaszeretetéről és gyermekneveléséről. Megható volt látni, hogy
visegrádi és parajdi iskolások milyen figyelmesen hallgatták az idős néni elbeszélését.
Elek apó már negyven évesen megírta testamentumát,
hagyta örökül hat saját gyermekének, végül sírkövére is
ezt vésték: ,,Jézus tanítványa voltam, / Gyermekekhez
lehajoltam, / A szívemhez felemeltem – / Szeretetre így
neveltem.”
Tarisznyánkban elhoztuk magunkkal még Elek apó halála előtt írt utolsó szavait: ,,Fő, hogy dolgozz!” Ő aznap is
kaszált a kertben…
Persze a foci-EB hangulata is ott volt a táborban. Csütörtökön (az óriási potugál–magyar meccs után) barátságos meccsre került sor a két település között az 1100
méteren fekvő Bogdán hegyén. Becsületére legyen mondva a visegrádi fiúknak, hogy bár egyik sem volt focista,
mégis kiálltak a parajdiak ellen. A szurkolótábor is megtette a dolgát, Panni néni is lelkesen biztatta a gyerekeket.
A két lejátszott mérkőzés után döntetlen volt az állás, a
további küzdelmet pedig elmosta az eső. Leszakadt az ég,
és mi egy menedékházba behúzódva szemlélhettük, milyen a vihar (dörgéssel, villámlással) a Bogdán tetején.
Néhányan remekül felhasználták az időt társasjátékra.
Izgalmas volt a hegyről lefutás is két vihar között, de ez
már egy másik történet…
Utolsó nap a parajdi iskola ballagásán láthattuk, ahogy a
székely viseletbe öltözött nyolcadikos tanulók búcsúzásképpen egy fát ültettek az iskola udvarán.

Az új tanév közeledtén
A nyár még remélhetőleg sok élményt, felüdülési lehetőséget tartogat mindenki számára, azonban néhány fontos időpontról tájékozódni már most célszerű.
2016. augusztus 29-én (hétfőn) 12–18 óráig és augusztus 30-án (kedden) 7.30–14 óráig tankönyvosztás lesz a
visegrádi iskolában. Kérjük, hogy a szülők e két napon
jelezzék (személyesen a helyszínen vagy ennek hiányában
írásban) azt is, hogy napi hányszori étkezésre tartanak
igényt gyermekük számára, s mely naptól kezdődően
kérik az étkezést. Az órarend ismeretében a későbbiek
során természetesen módosításra lesz lehetőség.
A kedvezményre való jogosultságot a honlapunkon
megtalálható és a helyszínen (is) átvehető nyilatkozat
alapján kell igazolni. Azok a gyermekek, aki számára a
szülők augusztus 30-án 16 óráig az étkezést kérik, ill. ha
kedvezményre jogosultak, ez időpontig jogosultságukat
igazolták, a tanév első napjától részesülnek étkeztetésben.
E két említett napon jelezzék a szülők azt is, hogy a napközis felügyeletet milyen formában és időtartamban kívánják igényelni. (Az iskolában való benntartózkodás az
iskolákban délután 4 óráig továbbra is kötelező, felmentést ez alól az intézményvezető szülői kérésre adhat.)
A tanévnyitóra az első tanítási napon, 2016. szeptember 1-jén (csütörtökön) 9 órától kerül sor a Magyar
László Sportcsarnokban, ahová tanítványainkon kívül a

2016. augusztus

Focicsapatok a Bogdánban

Marianna nénivel záró körben beszélgettek a visegrádi
gyerekek a táborban megélt élményeikről. Délután még a
felújított parajdi strandon is járhattunk, melynek vize
jóval sósabb a tenger vizénél. Vicces volt, ahogy lebegtünk benne. A vendéglátó családok igyekeztek kifejezni
szeretetüket mindenféle módon.
Lovas kocsizni vitték a hozzájuk érkező gyermeket, pizzázni, fagyizni, próbálták feledtetni a honvágyat is. Minden visegrádi gyermek kapott egy példányt a parajdi iskola ünnepi emlékkönyvéből is. Közben persze barátságok,
szerelmek szövődtek, ami a találkozásokkal együtt jár.
Végezetül megköszönjük az iskola alapítványának, hogy
anyagilag támogatta a visegrádi gyermekek kijutását
Parajdra. Köszönet a szülőknek, hogy rábízták gyermeküket a pedagógusokra és elengedték ebbe a messzi táborba. Köszönet a gyermekeknek, akik részt vettek a két
Áprily iskola kapcsolatának erősítésében. Reméljük, hogy
folytatódik ez a szép hagyomány, és a jövőre hozzánk
érkező parajdi gyermekek is otthon tudják érezni magukat
családjainkban.
Bene Éva Rita

szülőket és vendégeinket is várjuk. Az ünnepi viselet
iskolánkban a fehér ing vagy blúz és a fekete/sötétkék
szoknya vagy nadrág. (Váltóruha javasolt.)
10 órától kezdve az alsósok két, a felsősök három tanítási órán vesznek részt. Ezt követően a tanulók a szülők
döntésének megfelelő időpontban és módon távozhatnak
az iskolából. Az étkezés alsósok esetében körülbelül ½ 1re, a felsősök esetében ¾ 2-re ér véget. Kérjük, döntésüket a szülők írásban juttassák el az osztályfőnökökhöz,
csoportvezetőkhöz. Az iskolabusz terveink szerint az első
napon Dömösön 8.15, Dunabogdányban 8.25, kisoroszi
révnél 8.35-kor veszi fel a szülői engedéllyel rendelkező
tanulókat. Az első napon hazafelé és a további napokon a
tavalyi menetrend szerint indulnak a járatok.
A reggeli ügyelet – mint a tanév többi napján is – ¼ 8kor kezdődik. A napközis foglalkozás/felügyelet délután 5
óráig tart.
Iskolánkban a szünet idején minden szerdán délelőtt vezetői ügyeletet tartunk, amikor az ügyek intézése mellett
szívesen adunk kérésükre további információkat.
Az iskola udvarán és főépületében – az új épület építését
és a régi épület felújítását megelőzően – zajlanak a régészeti feltárások, ami amúgy is szűkös lehetőségeinket
átmenetileg korlátozhatja, hosszú távon azonban egy
korszerű, tágas, esztétikus épületegyüttes létrejöttének
egyik feltétele.
Bozóki Marianna intézményvezető
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– Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Sommerbunte…
Städte mit den meisten Wolkenkratzern
Als Wolkenkratzer werden Hochbauten bezeichnet, die
eine Höhe von mehr als 152 m erreichen. Der Begriff
„Wolkenkratzer” stammt eigentlich aus der Seemannssprache und stand urspünglich für den höchsten
Mast des Segelschiffs. Die Hochbauten werden als
Bürogebäude und Wohnhäuser genutzt. Die Städte mit
den meisten Kratzern der Gegenwart sind: Hongkong in
China 1294, New York in den USA 693, Tokio 425.

Ehemalige deutsche Zwangsarbeiter
erhalten finanzielle Anerkennung

Der erste Heißluftballon der Welt
Heißluftballons
gehören
zu
den
ältesten
Transportmitteln der Welt und waren bereits im antiken
China bekannt. Damals waren Heißluftballons meistens
Laternen, mit ihnen ist also niemand in der Luft gewesen.
Die französischen Geschwister Joseph Michel und
Jacques Etienne Montgolfier gelten als Erfinder des Heißluftballons der Neuzeit. Ihre erste Ballonfahrt fand im
Sommer 1783 in Frankreich statt. Da sie damals noch
nicht wussten, was auf sie in der Luft zukommen würde,
haben sie zuerst drei Tiere mit dem Ballon in die Lüfte
steigen lassen. Danach folgten aber auch bald
Ballonfahrten mit menschlicher Besatzung.

Hírek a könyvtárból
Könyvtárunk augusztus első két hetében (augusztus 1. és
12. között) a megbocsátás két hetét hirdeti meg. Ezen időtartam alatt a lejárt határidejű dokumentumokat büntetlenül
lehet visszahozni, a késedelmi díj befizetése nélkül.
Újdonságaink:
Ifjúsági könyvek
Dávid Ádám: A potyautas (Millennium expressz 1.)
Dávid Ádám: A fogoly (Millennium expressz 2.)
Berg Judit: Rumini a Fényvizeken
Berg Judit: Rumini kapitány
Felnőtt könyvek
Cabré, Jaumé: Én vétkem
Franzen, Jonathan: Diszkomfortzóna
D. Tóth Kriszta: Húszezer éjszaka
King, Stephen: Mr. Mercedes
Kedves Gyerekek! Mostantól kölcsönözhetőek a
Bevásárlólista és a Betűvarázs társasjátékok, valamint
pótoltam az Activity juniorból elveszett kártyákat is! Tehát
mostantól újra lehet Activityzni is!

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat
die Richtlinie über eine Anerkennungsleistung an
ehemalige deutsche Zwangsarbeiter gebilligt, die am 1.
August 2016 in Kraft tritt. Danach können ehemalige
deutsche Zwangsarbeiter, die wegen ihrer deutschen
Staatsangehörigkeit oder deutschen Volkszugehörigkeit
zwischen dem 1. September 1939 und 1. April 1956 für
eine ausländische Macht Zwangsarbeit leisten mussten,
einen symbolischen finanziellen Anerkennungsbetrag in
Höhe von 2500 Euro erhalten.

Lach mit uns!
„Papa, Papa”, ruft Sven. „Platz doch nicht immer so
rein”, schimpft Papa. Du sprichts erst,wenn du gefragt
wirst!”
„Okay, dann frag mich bitte, ob gerade ein Laster über
dein neues Auto gefahren ist!”
A Neue Zeitung nyomán összeállította:
Scheiliné Herendi Ida
Kedves Gyerekek!
Szeretettel várunk benneteket
2016. augusztus 26-án (pénteken)
14–18 óra között könyvtárba egy

délutáni foglalkozásra

A
program:
14–16-ig:
mesedélután
kézműveskedés, 16–18-ig: társasjátékozás

és

A kézműveskedésben segítségemre lesz Bártfai Ildikó,
a társasjátékozásban pedig a Dunakanyari Családsegítő
Szolgálat. A programra elsősorban a nagycsoportos óvodásokat és az 1–3. osztályos tanulókat várjuk!
A délután témája: állatmesék, állattörténetek, melyek
elhangzása során a könyvekhez kapcsolódó kézműves
alkotásokat készítünk! A mesedélután fő meséjének címe: Knudsen: Oroszlán a könyvtárban, ez után három
mese közül választhattok:
1. May Szilvia: A Fásli utcai állatkórház
2. Zdenek: Hogyan szerzett a kisvakond nadrágot?
3. Móra Ferenc: A kéményseprő zsiráfok
Ne felejtsétek el!
Kotz Eszter könyvtáros
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AUGUSZTUSI PROGRAMOK
2016. augusztus 6. szombat 19 óra,
római katolikus plébániatemplom

2016. augusztus 19. péntek 20 óra,
rendezvénytér

Hsin-Ni Liu
és Philippe de Chandelar

MH Altiszti Akadémia
Fúvószenekarának
ünnepi gálakoncertje

A tajvani születésű, de ma már Magyarországon élő zongoraművésznő, Hsin-Ni Liu ötéves korában kezdett zongorázni. felsőfokú zenei tanulmányait az Amerikai Egyesült Államokban végezte, majd a budapesti Zeneakadémián folytatta. Számos európai és amerikai fesztiválon aratott sikert, kiváló zenekarok szólistájaként vagy saját
szólóestjeivel. A Carnegie Hall Weill-termében 2007-ben
debütált. A Naxos Records kiadásában két albumon működött közre, az Orosz Filharmonikus Zenekarral felvett
Kabalevszkij- és Rimszkij-Korszakov-műveket tartalmazó album nemzetközileg is elismerő kritikákat kapott.
Kamarapartnere a Magyarországon leginkább karmesterként ismert, de a csellóhoz sem hűtlen Philippe de
Chandelar lesz.
Koncertjük programja: Brahms: e-moll szonáta csellóra és
zongorára, op. 38, Nr. 1; Debussy: d-moll szonáta csellóra
és zongorára; Rahmanyinov: g-moll szonáta csellóra és
zongorára, op. 19.

Ebben az évben van Görgei Artúr tábornok halálának
100. évfordulója. Városunk ez alkalomra emlékévet
hirdetett, és ennek keretében az idei gálakoncerten való
közreműködésre egy katonazenekart kért fel. A műsorban katonaindulók, valamint népszerű hazai és külföldi
zenekari művek csendülnek fel, a fináléban természetesen a Görgei-indulót is hallhatjuk majd.

kamarakoncertje

2016. augusztus 7. vasárnap 20.30 óra,
rendezvénytér

Kárpátia zenekar koncertje
A 2003-ban alakult magyar nemzetirock-együttes saját
szervezésű koncerttel látogat el városunkba. A koncertet
belépőjeggyel lehet megtekinteni. Jegyelővételre a TDM
irodában vagy a könyvtárban van lehetőség.
2016. augusztus 13. szombat 19 óra,
római katolikus plébániatemplom

Palerdi András operaénekes
koncertje
Palerdi András magyarországi és amerikai tanulmányai
után a Bécsi Zeneakadémián diplomázott, majd a bécsi
Staatsoperben kezdte pályáját. Vendégművészként fellépett többek között az Opera Coloradóban, Carnegie
Hallban (New York), Santory Hallban (Japán),
Auditorium di Milanóban. Számos énekversenyt nyert
Olaszországban, az USA-ban és Magyarországon. Első
címszerepét Boito Mefistójaként énekelte Szegeden.
Jelenleg a Magyar Állami Operaház állandó vendége. A
Don Carlosban II. Fülöpként, a Nabuccóban Zakariásként, A sevillai borbélyban mint Basilio, A
trubadurban Ferrandóként,
A
bolygó
hollandiban Dalandként lép fel. A Pomádé király új ruhája című
Ránki-műben Pomádé királyt alakította. Mint koncerténekes 2014-ben Beethoven IX. szimfóniája, Verdi
Requiemje és a Kocsis-féle hangszerelésben megszólaló
XX. Magyar Népdal szólistájaként volt hallható. Visegrádon egyházzenei műket hallhatunk tőle orgonakísérettel.

21.15 óra:

Tűzijáték a Duna felett

Nagymaros és Visegrád közös rendezésében
2016. augusztus 20. szombat 20.30 óra,
rendezvénytér

Anconai szerelmesek
című zenés komédia

A dunabogdányi Fakult Egyesület 2008-ban óriási sikerrel mutatta be ezt a színművet. Jó néhány előadás következett ezután, és most úgy döntöttek felújítják a
darabot. Örömünkre Visegrádra is ellátogatnak vele.
2016. augusztus 21. vasárnap 20.30 óra,
rendezvénytér

koncert
A hat miskolci „ír” zenész júliusi koncertje a kedvezőtlen
időjárás miatt elmaradt. Most pótoljuk ezt az alkalmat, és
reméljük a koncerten saját szerzemények mellett elhangzó
ír kocsma- és tengerészdalok jó szórakozást nyújtanak
majd a jelen lévőknek. csakúgy, mint a különböző nemzetek kocsmazenéi, melyek dögös, koszos punk-rock elemekkel vannak ötvözve. Mindezt hegedűvel, mandolinnal, harmonikával, skót dudával, furulyával és persze sok
rock and roll-lal.
2016. augusztus 27. szombat 19 óra,
római katolikus plébániatemplom

Care Voci énekkar koncertje
A nagyon tehetséges és fiatal énekeseket is felvonultató
amatőr énekkar idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Az évfordulóra egy különleges jubileumi műsorral
készülnek, melyet örömmel hoznak el a Visegrádi közönségnek.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A koncertek díjmentesek!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Újabb 3600 hektár örökerdő a Pilisi Parkerdő
Zrt.-ben
A Pilisi Parkerdő Zrt. közel két évtizede kezdte meg a folyamatos
erdőborítást eredményező örökerdő-gazdálkodás alkalmazását. A
Dobogókő közelében található Mexikó-pusztán kísérleti jelleggel
elindított szakmai munka igazolta a hozzá fűzött reményeket: ökológiai és ökonómiai szempontból egyaránt az örökerdő nyújt megoldást a fenntartható erdőgazdálkodás megvalósítására. A pilisi parkerdő területén fokozatosan állnak át az örökerdő-gazdálkodásra:
2017. január 1-jétől a Pilismaróti Erdészet 3600 hektárnyi területe
kerül sorra.

Az erdészeti szaknyelvben az erdőket különböző üzemmódokkal és – ennek eredményeképpen – kialakult erdőalakkal
jellemzik. Az erdőgazdálkodás üzemmódja határozza meg
azt az átfogó kezelési koncepciót, melyet az erdőgazdálkodó
az erdőfelújítás, az erdőnevelés és a fakitermelés során alkalmaz. Ennek alapján megkülönböztetnek egykorú, homogén szerkezetű vágásos erdőt, és vegyes-korú, változatos
szerkezetű örökerdőt. Az örökerdőben többféle fajú és korú
fa él együtt, hiszen az örökerdő-gazdálkodás alapelve tiltja a
tar- és végvágást. Ennek köszönhetően hatékonyan megőrizhető az erdők biodiverzitása, miközben az ilyen erdők ellenállóbbak a klímaváltozás negatív hatásaival szemben is.
Hazánkban ezeket az erdőket korábban a szálalóerdő kifejezéssel jelölték, azonban ma már a nemzetközileg elfogadott
elnevezést átvéve, a magyarul is igen kifejező és szépen
hangzó örökerdő kifejezést használják.
A fogalom gyökerei Alfred Möller német erdészeti kutatóhoz (1860–1922) köthetőek, ő alkotta meg a „Dauer-wald”,
azaz az örökerdő eszméjét, amelynek fő célkitűzése az erdő
tarvágás (végvágás) nélküli kezelése a talaj védelmének
érdekében; hogy az erdőborítás a terület minden részén,
állandóan fennmaradhasson. Az ilyen erdőgazdálkodás jellemzője: az erdőborítás folyamatossága, az állományklíma
folyamatos fenntartása, a horizontális és vertikális erdőszerkezet változatossága, az őshonos fafajok (helyi származások)
előnyben részesítése, a vegyeskorúság, az elegyesség, a
válogató (szálankénti) erdőművelés, az öreg és holtfák védelme, a kíméletes fakitermelési módszerek alkalmazása és
az ökológiai szempontokat is figyelembe vevő vadgazdálkodás. Az örökerdő faji, szerkezeti és genetikai szempontból is
különösen változatos, mely változatosságnak a folyamatos
spontán felújulás a kulcsa. A szálalóerdő az örökerdő speciális esete, mely a jegenyefenyő és lucfenyő elegyes örökerdőket takarja, mely hazánkban a termőhelyi viszonyok miatt
alig, vagy nem fordul elő.
A német erdészek a hagyományaiknak megfelelően élen
járnak az örökerdő-gazdálkodás elveinek és módszereinek
gyakorlati alkalmazásában. A türingiai állami erdészetnél
például húsz évvel ezelőtt álltak át a teljes erdőterületen való
alkalmazására, tapasztalataik ezért nagyon hasznosak a magyar erdészek számára. A PP Zrt. Pilismaróti Erdészeténél az
újabb 3600 hektáros örökerdő kialakításának kezdete előtt
Türingiából érkezett szakemberek tartottak örökerdőtréninget a parkerdő erdészei számára.
„Amit mi közel két évtizede, lépésről lépésre valósítunk
meg, azt a türingiai kollégák azonnal a teljes erdőterületükön bevezették, így az örökerdő elvek üzemi alkalmazása
terén sokat tanulhatunk tőlük. Erdészeink és az erdőgazdálkodásunkban részt vevő vállalkozók folyamatos szakmai
képzése éppen annyira fontos, mint az örökerdő szemléletének, a fenntartható erdőgazdálkodás kultúrájának magyarországi megismertetése és elfogadtatása. Csak így tehetünk
eleget a ránk bízott

11

erdőkért vállalt felelősséggel járó feladatoknak. Csak így
védhetjük a természetet, biztosíthatjuk az ország faszükségletét és alakíthatunk ki a természetjárás és a turizmus számára
élhető erdőket” – nyilatkozta Csépányi Péter, a PP Zrt. termelési és természetvédelmi főmérnöke.
A PP Zrt. Budapesti, Visegrádi, Budakeszi, Pilisszentkereszti, Pilismaróti és Szentendrei Erdészete eddig összesen
5000 hektár területen alkalmazta az örökerdő-módszert,
amelyhez jövő januártól a Pilismaróti Erdészet újabb 3600
hektárral csatlakozik.
„Az elmúlt években kétségtelenné vált számomra, hogy az
örökerdő elvek gyakorlati bevezetése a legjobb megoldás
számunkra és társadalom számára is. Ezen a módon kezelt
erdeink egészségesebbek lesznek, jobban fogják tűrni a klímaváltozás hatásait és a károsító tényezőket, miközben gazdasági hasznosíthatóságuk sem csökken. A változatos elegyes
erdőkben továbbá biztosítani tudjuk a védett élőhelyek megmaradását is, az erdőgazdálkodás így képes a természetvédelem valóban aktív eszközévé válni. Az örökerdők pedig nem
utolsósorban szépek, és különleges erdőélményt is nyújtanak,
ami nem csak az erdőjáróknak, hanem nekünk, erdészeknek
is nagyon fontos szempont” – foglalta össze Brandhuber
Ádám, a PP Zrt. Pilismaróti Erdészetének vezetője.
A türingiai erdész szakemberek a kétnapos örökerdőtréning rövid elméleti bevezetése után terepi gyakorlatot
tartottak. Ennek során a német kollégák bemutatták, hogy az
erdei munkák érhálózatát jelentő közelítőnyomokat hogyan
jelölik ki, továbbá milyen szempontok és tulajdonságok
alapján választják az örökerdő vázának számító „javafákat”
(ahogyan magyarul nevezzük), illetve „jövőfákat”
(„Zukunfbäume”, ahogyan a német kifejezi). A gyakorlat
második részében a német kollégák vezetésével a 10–14 fős
csoportra tagolt résztvevők saját maguk is gyakorolhatták a
bemutatott jelölési feladatokat.
„Az egyes erdészetek és erdőgazdálkodási módszerek között nálunk, Türingiában éppúgy nagy különbségek vannak,
mint Magyarországon. Ha összehasonlítjuk az egyes türingiai erdészeteket a PP Zrt. erdészeteivel, akkor nyugodtan
kijelenthetjük, hogy a pilisi parkerdő nagyon jó úton van az
örökerdő-gazdálkodás bevezetésében” – hangsúlyozta Dr.
Andreas Niepagen, a Thüringen Forst fel-ügyelőség vezetője.
A résztvevők visszajelzései egyöntetűen megerősítették,
hogy a gyakorlat hasznos tudásanyagot adott át.
A vonatkozó videót a Pilisi Parkerdő Zrt.
Youtube-csatornáján tudják megtekinteni:
https://www.youtube.com/watch?v=nH94vMsSuLw&feature
=youtu.be

Tisztelt Visegrádi Lakosok!
A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület a
Visegrádi Önkormányzattal kötött ellátási
szerződés keretein belül
nyújtja egészségi állapotuk miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékossággal élő személyek
saját otthonukban történő gondozását, ápolását, bevásárlásban ügyintézésben való segítését, szociális ellátásokkal kapcsolatos információ nyújtását, ill. segédeszközök kölcsönzési
lehetőségét.
Érdeklődni hétfő–péntek 8–16 óra között lehet a
06 (70) 708-7240-es telefonszámon.
FRKhE
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Palotajátékok 2016 építő jellegű javaslat
Tisztelt Szerkesztőség!
Építő jellegű javaslattal szeretnék Önök felé fordulni az
idei palotajátékok kapcsán. Helyi lakosként évek óta
figyelemmel kísérem a rendezvényt, melyen idén a sok
évnyi kihagyás után aktív megfigyelőjeként, látogatójaként vettem részt. Összességében az elmúlt évekhez képest jobban megszervezett, összefogott és színvonalában
magasabb rendezvénynek találtam, amihez ezúton gratulálok a szervezőknek. Mindössze három észrevétellel
szeretnék Önökhöz fordulni, melynek kijavítására felhívnám a tisztelt figyelmüket.
1. Hiányoznak a rendezvény ideje alatt azok az információs táblák, amelyek segítenek útbaigazítani, hogy a
nevezetességek, mint a vár, a Salamon-torony vagy akár a
boltok merre találhatóak. Ezeket több helyszínre, mint a
nagy parkoló és főként a Mátyás-szobor területe, amerre
jómagam is lakom, ki kellene helyezni, nyilakkal mutatni
az irányt. Ennek hiányában minket, ottani lakókat kérdeznek meg a látogatók. Ezzel természetesen nincsen baj,
hiszen szívesen segítünk, de mi sem vagyunk mindig
elérhetőek.
2. Kisgyerekes szülők számára elérhetővé kellene tenni
egy hangosbemondó szolgáltatást, mivel a nagy tömegben a gyerekek könnyen elkeveredhetnek, és segítség
esetén könnyebb lenne a hollétüket beazonosítani, így
mind a szülő, mind pedig a gyerek nagyobb biztonságban
érezhetné magát.
3. A Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében
program egy nagyon jó kezdeményezés, nagyon örültem
ennek az újdonságnak. Itt két probléma merült fel, amin
jövőre változtatást javasolnék. Az egyik, hogy a múzeumon belül szintén hiányoztak a tájékoztató táblák, és
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ennek hiányában három különböző helyszínre küldtek
minket érdeklődőket, mire kiderült pontosan, hogy honnan indul a tárlatvezetés. A programfüzetben feltüntetett
palotalépcső alatt 5–10 perccel előtte azt az információt
kaptuk, hogy a színpad mögött várakozzunk, aztán onnan
elirányítottak minket vissza, mire már pár perce ment is
az igazgató úr előadása és jó páran, köztük magam is
lemaradtunk a kezdésről.
A másik, és talán ez a leghangsúlyosabb, hogy az előadás érdekességét egy dolog bontotta meg, nevezetesen
az, hogy a külföldi látogatók közben unatkoztak, lévén,
hogy csak magyar nyelven folyt a történelmi háttér ismertetése. A címben benne van: Visegrádi Nemzetközi
Palotajátékok – ehhez méltón, minimum angol nyelvű
tolmács vagy fordító kellene még, aki közben lefordítja és
mindenki számára elérhetővé teszi az érdekes előadást,
valamint hírünk nemzetközi szinten elterjedését. Ezt a
vonalat kellene még erősíteni.
Amennyiben erre nincs pénzügyi kapacitása városunknak, úgy lelkes önkéntesként szívesen jelentkezem jövőre
erre a feladatkörre. Három nyelven beszélek, angolul
folyékonyan, németül középszinten, valamint olaszul
társalgási szinten. Emellett dolgoztam a turizmusban és
idegenforgalmi menedzseri képesítéssel is rendelkezem,
tehát tudom, hogy miről beszélek, hiszen Visegráddal
annak idején kiemelten foglalkoztunk tanulmányaim
során.
Bízom benne, hogy az építő jellegű és ténylegesen segítő szándékomat nem értik félre, hiszen helybeli lakosként
nekem az az érdekem, hogy minél szélesebb körben terjedjen el jó hírünk, valamint e kis közösségben fellelhető
nemzetközi szintű kulturális értékünk.
Üdvözlettel és köszönettel:
Mándi Mónika, visegrádi lakos

Virágos Visegrád
Ebben a hónapban
Sallós Pista és felesége, Erzsi kertjét
szeretnénk bemutatni. A kert egy két
generációs házhoz
tartozik, Újtelepen.
A ház egyik lakásában Pista és Erzsi, a
másikban Zoli fiúk
és családja lakik. A házat az 1970-s években építették, és
mint a többi ekkor készült házhoz, veteményeskertet
telepítettek sok gyümölcsfával és veteménnyel. Az idő
múlásával a fák megnőttek, a család feladatai sokasodtak,
a zöldségek termelésére már nem volt elég idő és energia.
A veteményeskert felét megszüntették, a terebélyes fákat
kivágták, és a helyére gyepet és virágágyásokat telepítettek. A szétválasztással a kert egyik fele a pihenést szolgálja, a másik fele a konyhakert, amely a háztartást gyarapítja. Erzsi ügyes kertész, bármit elültet, gyökeret ereszt, és
gazdagon növekszik. A virágos gyepen s kis unokájuknak, Zolikának medencét helyeztek el, ahol vidáman
lubickolva tölti el a forró nyári napokat. A megmaradt
veteményeskertben zöldbab, cékla, többfajta paradicsom,
tök, patisszon, zöldség terem, fűszernövények társaságában. A kerítés mellé szőlőt telepítettek, a tövek között
bársonyvirágok, melyek szaga megakadályozza, hogy

permetezni kelljen. A feketeszeder bokrok sok vizet és
meleget kívánnak, de bő terméssel hálálják meg a gondoskodást. Erzsi lekvárt vagy levet készít a finom gyümölcsből. A telek Harangvirág utca és 11-es fő út felőli
részén is rózsabokrok és bársonyvirágok, begóniák sokasága díszíti a virágágyásokat. A ház hűvösebb oldalán
különféle színű hortenziák (fehér, rózsaszín, sötétpiros) és
floxok, pünkösdi rózsák találhatók. Tavasszal orgona- és
dupla jezsamen bokor illatozik. A ház és a kapu közötti út
egyik oldalán szebbnél szebb rózsák, másik oldalán leanderek, trombitavirágok, hibiszkuszok, margaréták, szellőrózsák, krizantémok, harangvirágok növekednek. A lakás
bejáratát muskátlik, vitorla- és trombitavirágok, árnyékliliomok díszítik. Az aszparágusz egy kaput formálva növekszik. Muskátlik sokasága található a kert és a ház
különböző helyein. A kert gondozása, ápolása sok munkát
és odafigyelést igényel, de a család minden tagja részt
vesz a munkában. Pista feladata a rózsabokrok metszése.
Zoli, a fia a gyepet nyírja, menye, Eszter a virágok ültetésében, a gyomlálásban segít, kedves kis unokájuk, Zolika
kapál, locsol, mint a felnőttek. Erzsi a rózsák szeretetét
édesapjától örökölte, és reméli, hogy ezt a szeretetet unokájának tovább tudja adni.
Jó egészséget és még sok örömet kívánunk további
munkájukhoz!
Visegrádi Szövetség Egyesület
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Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempéből
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634

FATELEP

2022 Tahitótfalu, Béke út 87.

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig;
gépi földmunka

(falu végén, Pócsmegyer irányába)

Faáru kedvezményes áron!
Augusztusban bruttó 68.500 Ft/m3
Zsaludeszka 51.500 Ft/m3
Gerenda, padló, deszka, tetőléc, OSB,
tetőfóliák, lambéria!

Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron

AKCIÓ OSB-lap 8 mm 2953 Ft/db, 10 mm 3443 Ft/db,
12 mm 3580 Ft/db, 15 mm 4477 Ft/db, 18 mm 5398 Ft/db,
normál tetőléc 100 Ft/fm, Bramac tetőléc 110 Ft/fm,
stafnifa 194 Ft/fm,
zsindely 1250 Ft/m2-től, lambéria 1600 Ft/m2-től,
fózolt hajópadló 2700 Ft/m2-től

Házhoz szállítás, gyalulás és méretre vágás
megoldható!
Nyitvatartás:
hétfőtől péntekig 7–16 óráig, szombaton 7–12 óráig
Telefon: 06 (30) 181-1471
e-mail: tahifa87@gmail.com www.tahifaker.hu

Herr Gábor

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

Visegrádon, a Feketehegy utcában
SZEPTEMBERTŐL tartósan kiadó
egy 160 m2-es, gázfűtéses, kétszintes ház,
szintenként külön (szeparálható) vagy
egyben. A házban több fürdőszoba van,
valamint nagy, rendezett kert tartozik
hozzá, gépkocsibeállóval.
Érd.: 06 (20) 257-2753-as mobilszámon

TŰZIFAELADÁS

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
EŐRY CSABA

SCHILLING AUTO
–
–
–
–
–
–
–

Karosszéria – Szakszerviz

Kárfelvétel, kárrendezés
Lakatos, fényező munkák
Vizsgáztatás, időszakos szerviz
Gumi, olaj, futómű
Autómentés
Csereautó lehetőség
Hozom-viszem szolgálat
2000 Szentendre, Kőzúzó utca 3.
Tel.: 06 (20) 954-0983
e-mail: szerviz@schillingauto.hu
www.schillingauto.hu

Tel.: 06 (30) 306-0516

Dunabogdányban a 11-es főút mellett

Kerti munkákat vállalok:

Érdeklődni lehet
a 06 (30) 265-4679-es számon

fűkaszálás, fakivágás, sövények visszavágása,
egész éves fenntartás, új növények telepítése,
vadkár elleni védekezés
(drótfonatok, vadhálók
hazai gyártótól bármely méretben!)
Saját termelésű tölgy-, akáckerítések építése
(támfalak, kerti lépcsők, szegélyek készítése)
Ingyenes árajánlat,
ingyenes leszállítás
Tel.: 06 (30) 259-7905

lakás + üzlet kiadó!

DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM
24 órás távfelügyelet
járőrszolgálattal
Lénárd Péter
Tel.: 06 (20) 911-7775
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