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Várakozó Isten
„Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én apámnak
hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig éhen halok!
Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki:
Atyám vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok
többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem
olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment
az apjához. Még távolt volt, amikor apja meglátta őt,
megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta
őt.” (Lk 15,17–20)

Giotto: Születés
Advent idején kire várunk, mire várunk? Azzal a reménységgel készülődünk karácsonyra, hogy majd szívünk
megtelik igaz gondolatokkal, örömteli életérzéssel, lelkünket betöltő szeretettel. Azt gondoljuk, attól lesz szebb
a karácsony, ha minél több meghitt érzés ver tanyát szívünkben, lakozik bennünk. Ám hosszú az út, amíg a karácsonyi készülődésből igazán advent lesz. Hosszú az út,
amíg az élő Isten iránti sóvárgás megszületik bennünk:
amint a szomjas szarvas kívánsága a forrásvízhez, az éhes
fiú magába szállása, aki szeretne végre jól lakni és újra
otthon lenni. Mire igazán advent lesz a szívünkben, addigra meg kell ismernünk Isten jelenlétének örömét és azt a
keserűséget, bánatot, kétségbe esést is, amit elsodródásunk, magunkra maradásunk jelent. A tékozló fiúnak sok
mindent kellett átélnie, mire végre atyja iránti olthatatlan
sóvárgás, a hazaindulás készsége megszületett szívében.

A tékozló fiú otthon volt valahol a világban. Volt egy
hely, ahol gondoskodtak róla, szóba álltak vele, kedvességgel vették körül, szeretettel betakarták, ahol gyökeret
ereszthetett. Átélhette: van Gondviselője, akihez tartozik.
Adventje annak lehet, aki tudja, kije van az egekben,
kicsoda az élő Isten, kicsoda a Jézus Krisztus, aki vár
ránk, készül hozzánk jönni.
A tékozló fiú azonban az otthon szabadságánál nagyobb
szabadságra vágyott. Mert az otthonlét szövetséget jelent.
Köteléket, amely irányt szab, formál, nevel, amelyben
szükséges az egymásra hangolódás és odafigyelés. A
nagykorú, Istentől és a másik embertől függetlenedő ember olyan szabadságra vágyik, amelyben csak saját magával kell törődnie és saját vágyait, céljait kiteljesítheti. A
példázatbeli ifjú ezért elindult az otthonról kapott javaival.
A nagy szabadságban szabadossá vált, kincseit eltékozolta és nincstelenné lett. Csődbe jutott. Kiderült számára,
hogy az otthontól elszakadva, másutt nincs számára segítség. Nincs gyógyító szeretet az atyai házon kívül, az Úrtól
távol. Istentől elszakadva érdekek mozgatnak mindent,
haszonlesés és önzés uralkodik abban a világban, ahová
vágyódott. Szégyenteljes kiszolgáltatottságban, összetört
állapotában, teljesen reménytelen helyzetében végre ráeszmél a fiú arra, amit cselekedett. Gondolataiból tett
következik, megszületik a tékozló fiú adventje. Fel kell
kelni, talpra kell állni, és el kell indulni vissza az atyai
házhoz! Az igazi advent mozgósít! Betájolja a helyes
irányba életünket.
Hazatérve a tékozló fiú számára kiderült, hogy amíg ő
éhezett, nyomorúságban vergődött, és egyre növekvő
honvágy kerítette hatalmába, az ő adventjét megelőzte
egy másik folyamatos vágyakozás: az Atya várakozása.
Elcsatangolt, tékozló életű gyermekét visszahívja, visszavárja, szeretetével visszavonzza – ez az Atya adventje!
Ismételjük az Igét: „távolról az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt.”
Az Atya adventje a fiát szívében hordozó folyamatos
várakozás, adventje befogadásra vár. Bűntudatra, bűnbánatra, a mi vallomásunkra, gyermeki ragaszkodásunkra
vár. Induljunk el haza, újra vagy először, az Atya közelébe. Boldog adventi utat, áldott karácsonyi megérkezést
kíván:
Vörös Ákos lelkipásztor

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCS ONYI ÜNNEPEKET KÍVÁN UNK
VALAMENNYI KEDVES OL VASÓNKNAK!
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VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató a testületi ülésen történtekről
A 2016. október 19-én tartott testületi ülésen az alábbi
döntések születtek:
– Meghallgatta és elfogadta a képviselő-testület Cseke
László, a Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
beszámolóját a 2017. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról. Cseke László elmondta, hogy egyrészt a
jó időjárásnak, másrészt a sok munkának köszönhetően sikeres volt a 32. palotajátékok rendezvénysorozat.
Elmondható, hogy az új rendszer is pozitívan vizsgázott, ugyanis sokan örültek annak, hogy a királyi palotában és a Salamon-toronyban zajló programok is
látogathatóak voltak a megvásárolt karszalaggal. A
siker egyébként anyagiakban is mérhető, hiszen a
jegybevétel 25 millió forint fölött volt több mint 2
millió forint nyereséggel. Megköszönte mindazok
munkáját, akik a rendezésben szerepet vállaltak.
– Hatályon kívül helyezte a képviselő-testület a kémény-seprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 2/1997. (IV. 9.) önkormányzati rendeletet, mivel ezt a szolgáltatói tevékenységet 2016. július 1-jétől felsőbb szintű jogszabály (törvény) szabályozza, ezért azokat helyi rendeletben nem lehet újraszabályozni. A lakossági kéményseprőipari szolgáltatási tevékenységet a jövőben a katasztrófavédelmi
szervezet látja el és a szolgáltatás ingyenes, viszont
az önkormányzati intézmények esetében az önkormányzatnak szerződést kell kötnie egy a feladat ellátására szakosodott szervezettel. Így Visegrád Város
Önkormányzata a kéményseprőipari közszolgáltatást
az önkormányzat és intézményei (Visegrádi Polgármesteri Hivatal, Mátyás Király Művelődési Ház, városi konyha és Fellegvár Óvoda) esetében 2016. november 1-jétől a Magyar Kéményseprő Kft. szolgáltatóval látja el a szolgáltató által alkalmazott díjszámítás alapján.
– A képviselő-testület egyetértett a Börzsönygáz Önkormányzati Gázkereskedelmi és Energetikai Kft.
1/2016. (09. 14.) taggyűlési határozatával – mely a
kft. végelszámolásának megindítását kezdeményezi –
mivel az önkormányzat a kft.-ben való üzletrészét korábban már megpróbálta értékesíteni, de a meghirdetett nyilvános pályázatra egyetlen ajánlat sem érkezett.
– A képviselő-testület úgy döntött, hogy a KNK
Adventure Kft. tulajdonában lévő a KRESZ-park területén álló 25,42 m2-es, elektromos árammal felszerelt, könnyűszerkezetes, faépítésű túraszervező fogadóépületet 500.000 Ft + 27% áfa, összesen 635.000
Ft összegért megvásárolja oly módon, hogy az eladó
önkormányzat felé fennálló 169.337 Ft összegű közterület-használati díj tartozását a vételárból levonják.
– Korábban már született arról döntés, hogy az önkormányzat jogi képviseletét a Dr. Buczkó Ügyvédi Iroda fogja ellátni a jövőben, melyre azért volt szükség,
mert Dr. Kiss György korábbi jogtanácsos nyugdíjba
vonul. Az új ügyvédi iroda jelezte, hogy időközben
egy olyan nagy léptékű megbízást kapott, ami nem
teszi lehetővé, hogy az önkormányzat ügyeit vigye,
ezért az önkormányzat 2016. október 20-tól határo-
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zatlan időtartamra a Czövek és Deme Ügyvédi Irodát
bízta meg az önkormányzat jogi képviseletével változatlanul havi 250.000 Ft + áfa átalánydíjért.
Döntés született arról, hogy az egészségház, mozi és a
polgármesteri hivatal épületeiben lévő biomassza
üzemű kazánok üzemeltetéséhez, 2016/2017-es téli
szezonban előreláthatóan szükséges 180 erdei m3
tűzifát 20.000 Ft/m3 + áfa áron, összesen: 3.600.000
Ft + áfa, mindösszesen: 4.572.000 Ft ellenében Eőry
és Társa Kft.-től vásárolja meg az önkormányzat.
A képviselő-testület jóváhagyólag elfogadta Félegyházi András polgármester által az Eőry és Társa
Kft.-től lakossági bejelentésre korábban megrendelt
munkálatok (fakivágás, bozótirtás, kaszálás, elektromos vezetékek fölszabadítása, kivágott fák, gallyak
elszállítása) kifizetését.
Eredménytelennek nyilvánította a képviselő-testület a
Sziget u. 11. számú társasház homlokzat- és teraszhőszigetelési és burkolatfelújítási kivitelezési munkái
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást, mivel a meghívott ajánlattevők nem nyújtottak be ajánlatot. Ezért a
testület e tárgyban újabb nemzeti értékhatárt elérő,
tárgyalás nélküli közvetlen meghívásos közbeszerzési
eljárásról döntött a vállalkozóval megkötött szerződés
értékének 5%-ában meghatározott előleg, valamint
20%-os, illetve 50%-os készültségi foknál részszámlázási, továbbá hosszabb kivitelezési lehetőség (2017.
szeptember 30.) biztosításával. Az ajánlattételre felhívott cégek: az Épkomplex Építőipari és Szolgáltató
Kft., a Best Solution Konstruct Kft., az Épút Kkt.,
Herr János egyéni vállalkozó.
Az ún. rendőrségi épület (Fő u. 57.) fűtésrendszerének javítási munkáira megbízást adott a testület Szabó
János egyéni vállalkozó részére 1.286.079 Ft + 27%
áfa, összesen 1.633.320 Ft vállalkozási díj ellenében.
Nem járult hozzá az önkormányzat a Lissé Édességgyár Kft. kérelmére Visegrád nevének, címerének és
millenniumi logójának használatához a kft. által előállított desszertek csomagolásán, mivel azok kereskedelmi célokra történő felhasználása ellentétes a Visegrád címerének és zászlajának alkotásáról és használatának szabályozásáról szóló 9/1991. (XI. 27.) önkormányzati rendelet rendelkezéseivel.
A Védőnői Szolgálat részére 1 db szűrő audiométer
(hallásvizsgáló készülék) beszerzéséről döntött a
képviselő-testület 199.000 Ft értékben.
A képviselő-testület – figyelemmel a közművelődési,
oktatási, nevelési, ifjúsági és sport bizottság javaslatára – úgy döntött, hogy a 2017. évben, illetve az azt
követő minden évben a rendezvénytéren megvalósuló
programok finanszírozására a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár részére 5.000.000 Ftot biztosít, annak érdekében, hogy minél színvonalasabb rendezvények valósulhassanak meg és minél nívósabb fellépőket lehessen meghívni.
Lakossági kérelemre hozzájárulását adta a képviselőtestület egy ingatlancseréhez az ingatlanok határvonalának rendezése érdekében. A telekalakítás eredményeként a kérelmező tulajdonát képező 147 hrsz.-ú
ingatlan területnagysága 6 m2-el csökken, az önkor(Folytatás a 4. oldalon)
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MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 54. §. alapján

közmeghallgatásra
összehívom
Az ülés helye:
Az ülés időpontja:

Duna mozi 2025 Visegrád, Fő u. 34.
2016. december 13. (kedd) 18.00 óra

Napirendi javaslat
1. Tájékoztató a lepencei strandfürdő újranyitásának lehetőségét vizsgáló tanulmánnyal
kapcsolatban
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester
2. Tájékoztató a Központi Címregiszter (KCR) létrehozásával kapcsolatban a lakosságot érintő
változásokról
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester
3. Tájékoztató a lakosságot anyagilag érintő önkormányzati döntések hátteréről és logikájáról,
összehasonlítva más dunakanyari településeken meglévő és használatos gyakorlattal
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester
4. Napelemek felhelyezésének problémaköre
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester
5. Egyebek
Félegyházi András
polgármester

Pro Architectura díjat kapott Visegrád Város Önkormányzata
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Visegrádi Hírek hasábjain is közzétehetjük azt a nagyszerű hírt miszerint városunk önkormányzata a városközpont, azaz a városháza, az
egészségház és környezete felújításáért, valamint a rendezvénypavilon megépítéséért rangos elismerésben részesült. Félegyházi András polgármester az Építészet világnapja alkalmából megtartott parlamenti ünnepségen
Csepreghy Nándortól, a Miniszterelnökség parlamenti
államtitkárától vehette át a Pro Architectura díjat, mely az
Ybl Miklós-díj után a második legrangosabb építész
szakmai elismerés.

(Fotó: Botár Gergely)
Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a
kilenctagú szakmai bíráló bizottság javaslata alapján
kiemelkedő építészeti alkotás megvalósításában közremű-

ködő építtetőként kifejtett tevékenységéért ismerte el
Visegrád Város Önkormányzatát.
(A
laudáció
teljes
szövege
itt
olvasható:
http://proarchitectura.hu/dijazottak)
Örömmel látható, hogy az elkészült fejlesztés sikeres
volt. Az új rendezvényterület azóta számos koncertnek,
színházi előadásnak és egyéb kulturális eseménynek adott
helyet; a közterületeket vasárnaponként benépesíti a termelői piac, valamint a kirándulók és visegrádiak sokasága. A leromlott állapotú polgármesteri hivatali épület
helyett pedig egy kulturális és közéleti rendezvényeknek
is helyet adó városháza várja Visegrád polgárait és a pihenésüket a városban töltő érdeklődőket.
„Azt szokták mondani, hogy egy közösségi elismerés
mindig csapatmunka és ez most is igaz” – fogalmazott
Félegyházi András a Danubia Televíziónak adott interjújában. Egy 10-15 évvel ezelőtt kezdődött folyamat eredménye ez, melyben benne van a munkája a korábbi és
jelenlegi főépítészeknek, a mindenkori városvezetésnek és
az összes olyan szakembernek, akik a városközpont megvalósításán fáradoztak. Ugyanakkor a díj a jövőnek is
szól, megmutatja, hogy jó irányban haladunk, ami azért
fontos, mert van már elképzelés a Duna mozi, az Áprily
Lajos Általános Iskola, a Fellegvár Óvoda, valamint a
Magyar László Tornacsarnok felújítására, fejlesztésére is.
Aki csak részt vesz ebben a folyamatban, mindenki azért
dolgozik, hogy az eredmények néhány éven belül láthatóvá váljanak – tette hozzá a polgármester.
(Forrás: proarchitectura.hu, Danubia Televízió)
Összeállította: Grósz Gábor (VVÖ)
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Tájékoztató
a testületi ülésen történtekről
(Folytatás a 2. oldalról)
mányzaté pedig ennyivel növekszik. A területcsökkenés kompenzációjára kérelmező nem tartott igényt, a
különbözetrészt a telekhatárok kiigazítása, rendezése
érdekében közérdekből, térítésmentesen Visegrád Város Önkormányzata tulajdonába adja.
– Döntés született arról, hogy a Sziget utca, Fő utca,
Rigó utca, Malomhegy utca és Berkenye utca útfelújítási munkáira a Strabag Általános Építő Kft.-t bízza
meg az önkormányzat 12.820.870 Ft + 27% áfa, öszszesen 16.282.505 Ft vállalkozási díj ellenében.
– Mikesy Tamás képviselő a 2016. évre járó június, július havi 161.980 Ft tiszteletdíjának összegét az Áprily Iskoláért Alapítvány részére gyermek és felnőtt
(nyugdíjas) mozilátogatások támogatása, valamint
ösztöndíj-támogatásra és működési kiadások céljára
ajánlotta fel.
– Jóváhagyólag elfogadta a testület Dr. Kucsera Tamás
Gergely alpolgármester 2016. július havi tiszteletdíjának, 157.045 Ft-nak a felajánlását a Visegrádi
Nyugdíjas Klub részére a működési kiadásaik támogatására.
Zárt ülés keretében tárgyalta a képviselő-testület Jancsó
Ottó Visegrád Város Önkormányzat polgármestere által
2016. szeptember 23. napján kelt 1263-1/2016. számú
településképi bejelentési igazolás iránti kérelem tárgyában

2016. december

hozott határozata ellen benyújtott fellebbezését az ingatlanán található garázs tetőfedésének cseréje miatt. A képviselő-testület mint másodfokon eljáró hatóság a fellebbezést elutasította és a 1263-5/2016. számú határozatot
helybenhagyta, tekintettel arra, hogy a sérelmezett döntést, az azt megelőző eljárást, valamint a fellebbezésben
foglaltakat megvizsgálta, és megállapította, hogy az megfelel a jogszabályi követelményeknek, a határozat kijavítására, kiegészítésére, módosítására, visszavonására nem
látott okot. A fellebbezés az alábbiak miatt nem megalapozott:
– a sok évtizede kialakított garázssor ugyan nem képvisel építészeti értéket, sőt hullámpalás fedésével rombolja
a közelében lévő települési környezetet, azonban a tervezett és időközben kialakított bitumenes zsindelyes fedés
nem javít, hanem az eltérő kialakítás még ront annak
látványán,
– a környezetükkel nem összhangban kialakított egyéni
kivitelezési módok elterjedése megsokszorozhatja a fent
említett kedvezőtlen hatást,
– a településképi szempontból jó megoldás úgy alakítható ki, ha a garázssor közterületről látszó részének az egységességét a felújítás nem érinti, azon nem változtat, a
kialakított tetőfedés pedig megfelel a garázssor egészének
héjalási technikájával.
VVÖ

Tájékoztató a helyi adórendelet módosításáról
Visegrád Város jelenlegi városvezetése ez idáig nem
emelte a helyi adók mértékét, illetve nem vezetett be új
adónemet. Adórendeletét egy alkalommal módosította,
mely módosítás a kommunális adó kedvezményre jogosultak körét az egy főre eső jövedelem alapján határozza
meg.
Visegrádon a helyi adórendelet alapján jelenleg a következő adónemek vannak érvényben:
 építményadó,
 telekadó,
 magánszemélyek kommunális adója (nem szemétdíj;
tartalmazza a háztartási kommunális hulladék elszállítását, a közvilágítást és a közterületek rendben
tartását)
(Visegrádon a magánszemélyek az ingatlan besorolásától függően vagy építményadót, vagy telekadót,
vagy pedig kommunális adót fizetnek.)
 tartózkodás utáni idegenforgalmi adó,
 helyi iparűzési adó.
Visegrádon a helyi adók mértéke nem magas; a környező településekkel összehasonlítva mondhatjuk azt, hogy
mi, visegrádiak a Dunakanyar településeinek lakóihoz
képest kevés adót fizetünk. Ezen az önkormányzat nem
kíván változtatni mindaddig, amíg költségvetése megengedi.
A fent hivatkozott rendeletet Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2016 (XI. 17.) számon
módosította. A módosítás az alábbiakat tartalmazza:

1. 2017. január 1-jétől bevezetésre kerül egy új adónem,
a településkép-védelmi települési adó, tekintettel arra,
hogy Visegrádon több elhanyagolt, rendezetlen,
gondozatlan, vagy éppen félkész építmény található,
melyek rossz képet mutatnak településünkről, valamint nem illenek a már kialakult épített környezetbe.
A települési adóból származó bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele, amelyet fejlesztési célra
és a települési önkormányzat képviselő-testületének
hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használhat fel.
Mivel a települési adó alanya csak magánszemély
lehet vállalkozó nem, a fentiekben jellemzett építmények vállalkozó tulajdonosait úgy lehet ösztönözni az
építmények befejezésére, hogy a telekadó mértékét a
képviselő-testület 60 Ft/m2 mértékűről 200 Ft/m2 mértékűre megemeli. A telekadó mértékének emelésével
a képviselő-testület ösztönözni szeretné az ingatlan
tulajdonosait az ingatlanok beépítésére is. A magánszemélyek tulajdonában lévő telek esetében a tulajdonost adókedvezmény illeti meg, melynek folytán a
fizetendő adó mértéke továbbra is 60 forint/m2.
2. A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó mértékénél
megszűnik a kereskedelmi és nem kereskedelmi
szálláshely közti különbségtétel, melynek mértéke
személyenként és vendégéjszakánként 460 forint lesz.
Az egyéb szálláshely szolgáltatást igénybe vevőket az
idegenforgalmi adóból kedvezmény illeti meg
melynek folytán a fizetendő adó mértéke ebben a
kategóriában személyenként és vendégéjszakánként
300 Ft lesz.
Visegrád Város Önkormányzata
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VároshÁzi Mozaik
építész

A Duna mozi felújítási tervei:
Mint azt remélhetőleg mostanra már minden visegrádi
lakos tudja, 2016. október 7-én – 5 év szünet után – újra
megnyílt a visegrádi mozi. Ahogyan arról a Visegrádi
Hírek júliusi számában tájékoztattunk, az „art”
mozihálózat
digitális
fejlesztésének
2015.
évi
támogatásáról szóló pályázat keretében az Emberi
Erőforrások Minisztériumától elnyert 7.500.000 Ft
támogatási összegnek, valamint az önkormányzat által
vállalt közel 4.000.000 Ft önrésznek köszönhetően a
visegrádi Duna mozit a kor igényeinek megfelelően új
digitális eszközökkel szereltük fel. Visegrád Város
Önkormányzata fejlesztési tervei között szerepel a mozi
teljes épületének bővítése, átalakítása is; ennek előkészítő
építészeti vázlatterve idén elkészült
Az elképzelések szerint a mozi épületében a
hagyományos vetítőtermi funkció mellett helyet kapnának
az előadás-jellegű rendezvények, valamint az újonnan
kialakuló téri együttes (Templomtér–Zách Klára utca és a
Mozi-köz torkolata közötti terület) alkalmas lesz arra,
hogy Visegrád életének csomópontjává váljék. Ennek
érdekében a mozi épület teljes felújítására, illetve azt
megelőzően olyan előzetes tervezési feladatok
elvégzésére van szükség, melyek a mozi főhomlokzati
átalakítására, a Mozi-köz felőli szárnynak és egy új
vizesblokknak, valamint egy próbatermet és külső raktárt
tartalmazó épületrésznek az építész engedélyezési és
kiviteli tervének elkészítésére irányulnak.
Ezen tervek elkészítésére az önkormányzat három
építész-tervezőtől kért árajánlatot, melyeket a képviselőtestület a november 16-ai ülésen megtárgyalt. A testület
döntése alapján Visegrád Város Önkormányzata a Duna
mozi épületének bővítéséhez, átalakításához szükséges

engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk
elkészítésével 3.210.000 Ft + áfa díj ellenében a Kocsisok
Építész Irodát bízta meg.

Folytatódik az utcabútorprogram:
Mint arról korábban már tájékoztattunk, az
önkormányzat Visegrád területén 20 új köztéri padot és
12 hulladékgyűjtő ládát helyezett ki. Tekintettel a
lakosságtól érkezett pozitív visszajelzésekre és a
Visegrádra érkező látogatók igényeire, a képviselőtestület úgy döntött, hogy folytatja a programot és –
főként a Duna-parti szakaszon – további 30 padot helyez
ki. Ezen kívül további hulladékgyűjtő ládák készülnek és
új hirdető táblákat is kihelyezünk majd a város területén.
Az utcabútorok telepítése a jövő év elején kerül sor.

Felújítások a rendőrőrs épületében:
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a Környezet és
Energia Operatív Program keretében (KEOP-2015-5.7.0)
kiírt, középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai
fejlesztését megcélzó pályázat keretében a tavalyi évben
megújultak a Visegrádi Rendőrőrs épületének nyílászárói,
valamint utcai homlokzata, 2016 tavaszán pedig az épület
tetőszerkezetét újítatta fel az önkormányzat saját
forrásból. Tekintettel arra, hogy a Tahitótfalu
Kormányablak megnyitása után megszűnt visegrádi
okmányiroda ez év október végén hivatalosan is
„kiköltözött” az épületből, az önkormányzat folytatni
tudja a felújítási munkálatokat. Az idei év végéig
megtörténik a fűtés korszerűsítése, illetve folyamatban
vannak a belső átalakítási és felújítási munkálatok. Az
épület első részében kap helyet a rendőrőrs, a hátsó
részben kaphatnak helyet a rend- és vagyonvédelemmel
kapcsolatos funkciók.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének
157/2016. (06. 15.) számú határozata alapján

2016. december 22-től 2017. január 1-jég a hivatal zárva tart
Nyitás: 2017. január 2. hétfő
Azonnali intézkedést igénylő, halaszthatatlan ügyekben/Anyakönyvezés esetén
hívható telefonszámok:
06 (20) 456-2924, 06 (20) 599-9217

Minden Kedves Ügyfelünknek
békés karácsonyt
és boldog új esztendőt kívánunk!
Visegrádi Polgármesteri Hivatal,
Visegrád Város Önkormányzata
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Tájékoztatás
az árvízvédelmi beruházásról
Előzmények:
2015 novemberében befejeződtek az árvízvédelmi
beruházás 1. ütemének munkálatai, melyek során
megépült a védmű a Vízi-bástyától a Mária-kápolnáig,
valamint a révtől a földgátig tartó szakaszon. Ezen
kívül elkészült a csapadékvíz-elvezető rendszer a teljes
városközponti szakaszon, megtörtént az aluljárók
eltömedékelése a hajóállomásnál, a Palotaháznál és az
Életfa-szobornál. Az első ütemben végzett beruházás
teljes egészében uniós és állami támogatásból valósult
meg közel 1,3 Mrd Ft összértékben. Ez az összeg
tartalmazta a 2. ütemben megvalósuló beruházás
kiviteli terveinek költségét is.
Az idei év során garanciális munkákat végzett a
kivitelező és a tervek engedélyeztetése zajlott.
Elkészült, aláírásra került és júliusban hatályba is lépett
az árvízvédelmi beruházás 2. ütemére vonatkozó
támogatási szerződés. A tervezési munkák egyeztetései
során a hatóságnak több műszaki természetű,
többletköltséget is okozó észrevétele volt, ezért – a
szükséges módosítások mellett – többletforrásigényünket
jeleztük
a
Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium felé; a Kormány a mintegy 171.397.50 Ft
többletköltség fedezetét biztosította.
A beruházás második ütemében az alábbi létesítmények
kerülnek megépítésre:
– a városközponti hiányzó mobilfalas szakasz,
– az Apát-kúti-patak hídjának mobilfallal való
kiegészítése és szerkezetének átépítése, megerősítése,
– az Apát-kúti-patak árvízvédelmi műve a Fő utca és
a 11-es számú közút hídja között,
– a külsőségi szakaszon meglévő földmű átépítése
árvízvédelmi töltéssé,
– a tárolóépület.

Jelenlegi helyzet:
A városközponti részen hiányzó 375 méternyi
mobilfalas védműszakasz engedélyes és kiviteli tervei
rendelkezésre álltak, ezért annak érdekében, hogy
felgyorsítsa a kivitelezést, az önkormányzat erre a
részre előkészíttette a hirdetmény nélküli közbeszerzési
eljárást még a nyár folyamán. Nem tudott azonban
leszerződni a 2. ütem folytatására az MVZVisegrád

konzorciummal, mert Közbeszerzési Felügyelet nyílt
közbeszerzési eljárásra kötelezte az önkormányzatot.
Ezt követően a város vezetése úgy döntött, hogy a
második szakasz négy elemének (a mobilgátas
szakasznak, a hídnak, az Apát-kúti-patak védművének
és a külsőségi földműnek) a kivitelezését egy
közbeszerzési eljárás keretében hirdeti meg. A
mobilgát, a patakvédmű és a híd terveinek engedélyei
időközben szintén megérkeztek, a földmű esetében a
vízügyi hatóság a tulajdonosi hozzájárulások
beszerzését követően – várhatóan az év végéig – adja
ki a vízjogi létesítési engedélyt.
A mobil elemek tárolóépületét a sportpályára
terveztük, ám a terület jelenleg külterület, így az építési
engedélyt az építéshatóság nem tudja kiadni. A jelenleg
folyó rendezési terv felülvizsgálat lehetőséget nyújt a
terület belterületbe vonására, ami után már nem lesz
akadálya az építési engedély kiadásának. Emellett
folyamatosan vizsgáljuk alternatív helyszín ezen célra
történő igénybevételének lehetőségét. Egyebek mellett
ezt a célt is megjelölve jeleztük igényünket az állami
tulajdonban, a Forster Központ kezelésében lévő, volt
OMF épületegyüttes használatára vonatkozóan.

...de mi van, ha most jön az árvíz?
Elkészült az új árvízi védekezési terv a védmű
jelenlegi készültségi fokának megfelelően. Összeállt az
a logisztika és az a csapat, amely felállítja majd a
mobilfalat. Azokon a szakaszokon, ahol jelenleg még
nincs kész a mobilfalas védmű, ott egy bekövetkező
árvíz esetén – a korábbi árvizeknél megszokott módon
– homokzsákos védmű épül. Az első „éles” árvízi
tapasztalatig az önkormányzat a korábbiaknak
megfelelő módon tart készleteket a védekezésre. Ebből
az okból kifolyólag egyelőre még nem bontják el a
platánsornál lévő földtöltéseket sem.
Tervek az év végére, 2017 elejére
Várhatóan az év végére az első négy tétel
létesítményei (mobilgát, híd, patak védműve és
földmű) jogerős vízjogi létesítési engedéllyel
rendelkezik, melyek birtokában az önkormányzat
elindítja a nyílt közbeszerzési eljárást, amely jó esetben
tavaszra hozhat eredményt.
Visegrád Város
Önkormányzata

Kedves Visegrádiak!
2016. október 31-én lezárult a rendezvénytérre tervezett programokkal kapcsolatos ötletbörze. Ezúton köszönjük mindenkinek, aki részt vett benne és akár szóban jelezte, akár a facebookon megírta, hogy milyen
előadót vagy zenekart látna legszívesebben 2017-ben
Visegrádon. Jelenleg a kapcsolatfelvétel és árajánlatkérés fázisában járunk; néhány hetet egészen biztosan

várni kell, hogy konkrétumokról tudjunk beszámolni
Önöknek. Amint elérhetővé válik a programokról szóló
részletes tájékoztató, Visegrád város hivatalos
facebook oldalán, valamint itt, a Visegrádi Hírek hasábjain is közzétesszük azt.
Grósz Gábor kommunikációs referens
(VVÖ és MKMH)
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Tisztelt Visegrádiak!
Az elmúlt év végén azt az ígéretet tettem, hogy elkezdődik egy egyeztetési folyamat, melynek során betekintést
nyerhetnek Visegrád Város településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatban formálódó koncepcióiról,
dokumentumairól. Sajnos, mindeddig nem válthattam
valóra az ígéretem, de 2017. január 25-én délután 17
órakor tisztelettel várom Önöket, a visegrádi Duna mozi
nagytermében, ahol két témát szeretnénk körüljárni.
Először a város belterületi közterületi és zöldterületi
koncepcióját mutatjuk be Dr. Herczeg Ágnessel, a dokumentumot megfogalmazó, és rajzban megjelenítő tájépítésszel, tehát párbeszédet kezdeményezünk. A találkozó
célja – a tájékoztatáson túl – az, hogy elmondhassák véleményüket a jövőbeli közterületi és zöldterületi környezetrendezés tervezett irányairól, javaslatokat fogalmazhassanak meg a koncepcióhoz kapcsolódva. Reményeink
szerint olyan koncepció jöhet létre a közös gondolkodásból, amit a visegrádiak magukénak éreznek, így a politikai
ciklusokat átívelő, hosszú távú fejlesztési ’sorvezető’
jöhet létre, mely segíti a településkép fejlődését nagyobb
időtávlatokon át.
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Második beszédtémánk a rövidtávon is kézzel fogható
fejlesztési akciók egyikének, a Visegrádi Építésztábornak
(helyesebben, és eredeti nevén a Visegrádi Tábornak) a
jövője lesz. Felkértem Dr. Herczeg Ágnest mint a Székelyföldi Fürdő- és Közösségépítő Kaláka Mozgalom fő
szervezőjét, hogy hozzon el Visegrádra néhány jó példát,
melyen keresztül bemutathatja, hogy épülhet föl egy a
település lakóközösségével együtt végrehajtott kaláka a
gondolat megszületésétől az átadó ünnepségig. A tervezett beszélgetés célja az, hogy egyre többen kedvet kapjanak ahhoz, hogy a 2017-re tervezett Visegrádi Táborban
tevékenyen részt vegyenek, és saját kezük nyomát tágabb
lakókörnyezetükön hagyva saját magukénak érezzék az
ilyen közvetlen településfejlesztési akciókat, a megépült
építményeket, és a rendbe tett környezetüket.
Kérem, tiszteljék meg jelenlétükkel ezt a találkozót, adjanak értelmet a közösségi tervezést támogató törekvéseknek!
Tisztelettel a városfejlesztés érdekében munkálkodók
nevében:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS UTCAI HOMLOKZAT ÉS KERÍTÉS FELÚJÍTÁSÁRA
Visegrád Város Önkormányzata az elmúlt évben kiterjesztette a sikerrel működő felújítási pályázatot valamenynyi védett, a közterületekről látható, az utcaképet meghatározó homlokzattal és kerítéssel rendelkező házra.
2017-ban is a Város Településrendezési Terve szerinti
önálló karakterű (ÖK) területek és a műemléki jelentőségű (MJ) területek háztulajdonosai és használói nyújthatnak be pályázatot.
A pályázó lehet magánszemély, vállalkozás (amennyiben székhelyeként, telephelyeként szolgál az épület, illetve vállalja, hogy öt évig nem helyezi át onnan székhelyét,
telephelyét), illetve közhasznú feladatokat ellátó szervezet, intézmény, civil szervezet valamint egyház is.
A pályázat keretösszegét Visegrád Város 2017. évi költségvetése fogja tartalmazni. A támogatás 1. része komplex felújítás esetén épületenként legfeljebb 100.000 forint;
egyéb egyszerű esetben legfeljebb 50.000 forint tervezési
támogatás, 2. része épületenként legfeljebb 450.000
forint, de legfeljebb a beruházás kivitelezési költségeinek
50%-áig terjedő kivitelezési támogatás. A pályázatokat a
keretösszeg erejéig támogatja a kiíró.
Előnyt jelent, ha a pályázó komplex felújítás (lábazati
vízszigetelés, házgyári vagy más tájidegen ablakok kiváltása hagyományos, osztott fa nyílászárókra, elektromos
vezeték homlokzati bekötésének kiváltása jobb megoldással, gépészeti szerelvények kiváltása, eltávolítása, Visegrádra jellemző hagyományos homlokzatkép kialakítása
stb.) megvalósítását vállalja.
A pályázatokat védett épített örökséggel végzett munkában jártas építészmérnökök bírálják el, a döntést a bírálat
alapján a képviselő-testület hozza meg.
A jelen dokumentum közzétételével kiírt pályázaton támogatott felújítások megvalósítására és elszámolására
2017. december 31-ig kell, hogy sor kerüljön. (Ha az
esetleges építési engedélyezési eljárás a támogatási szerződésbe foglaltak szerint idejében megindult, és mégis
elhúzódik 60 napnál hosszabb időre, kérjük a nyertes
pályázókat. szíveskedjenek jelezni ezt a polgármesteri

hivatalban. Az elszámolási határidő elmulasztása esetén
a következő két évben nem nyújthat be pályázatot az
érintett építtető!)
A pályázatot a városházán vagy Visegrád város honlapján elérhető pályázati adatlapon folyamatosan lehet benyújtani 2016. január 13. 12.00-ig. Hiánypótlásra nincs
lehetőség. A benyújtás történhet elektronikus úton a
foepitesz@visegrad.hu címre, illetve az önkormányzathoz. A borítékra ez utóbbi esetben rá kell írni: Utcai
homlokzat- és kerítés-felújítási pályázat 2017.
A döntéshez és a pályázat elbírálásához szükséges legszűkebb információkat (tulajdoni lap, munkanemekre
bontott költségbecslés, a tervezett felújítás rövid leírása)
kell a pályázati adatlappal benyújtani. Az elbírálására 30
napon belül kerül sor, mely után támogatási szerződést
kell kötni az önkormányzattal. A szerződés tartalmazza a
további részleteket pl. tervkészítési kötelezettség, folyamatos műszaki ellenőrzés, szakszerű kivitelezés, az elszámolás részletei stb. Szerződéskötést követő 60 napon
belül a terveket be kell adni engedélyezésre, azaz az engedélyezési eljárást el kell indítani. Az engedély kézhezvételétől számított legkésőbb 60 napon belül pedig a
felújítást el kell kezdeni.
A pályázó által jelzett tervezési és kivitelezési költségek
alapján előleg fizetésére nincs lehetőség. A támogatási
összeg tervezéshez kapcsolódó része a szükséges hatósági
engedélyek vagy településképi bejelentési igazolás, valamint a tervezési díjról szóló számla bemutatása után 15
nappal kerül átutalással kifizetésre. A támogatási összeg
kivitelezéshez kapcsolódó részének kifizetése a szakszerű
kivitelezés befejezését és az elszámolást, önkormányzati
ellenőrzését követően 15 napon belül történik, szintén
átutalással.
(A pályázati és elszámolási adatlap a polgármesteri hivatalban beszerezhető.)
VVÖ
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 239/2016. (XI. 16.) számú határozatával a lakások és helyiségek bérletéről,
valamint a lakbérek mértékéről szóló
12/2014. (12. 18.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint

pályázatot ír ki
a Visegrád, Harangvirág u. 22. szám alatt lévő ingatlan bérleti jogviszonyára
A lakás jellemzői:
alapterülete: 102 m²
szobák száma: 3 + ½ szoba
komfortfokozata: összkomfortos
A bérleti szerződés időtartama:
Egy évre szóló határozott idejű szerződés, melynek lejártával, változatlanul fennálló vagyoni, jövedelmi helyzet esetén – a népjóléti bizottság javaslatára a képviselőtestület döntése alapján – a bérlővel további egy évre
szóló bérleti szerződést lehet kötni.
A lakbér összege:
58.300 Ft/hó
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. december 5. (hétfő) 17.00 óra
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon Visegrád Város Önkormányzatához
címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, Fő u. 81.), postai úton vagy személyesen. A pályázati formanyomtatvány beszerezhető a polgármesteri hivatalban vagy letölthető a www.visegrad.hu oldalról. A borítékra kérjük rá
írni, hogy: „Pályázat önkormányzati bérlakásra”.
A pályázatok elbírálásának ideje:
2016. december 14.
A pályázatok elbírálásának módja:
A benyújtott pályázatokat a népjóléti bizottság véleményezi és javaslatot tesz a nyertes pályázó személyéről a
képviselő-testületnek, aki dönt a lakás kiutalásáról. A
pályázatokat a pályázati határidő leteltét követő harminc
napon belül el kell bírálni. Érvénytelen az a pályázat,
amelyet a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a
lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12. 18.) önkormányzati rendeletben foglaltak, valamint a pályázati kiírás
megsértésével, a pályáztató tévedésbe ejtésével vagy
megtévesztésével nyújtottak be.
Amennyiben nincsen kellő számú olyan pályázó, aki a

meghirdetett feltételeknek mindenben megfelel, akkor a
lakás bérlője lehet az is, aki a feltételeknek csak részben
felel meg.
Az eredmény közlésének módja és időpontja:
A pályázat elbírálásától számított öt napon belül, a képviselő-testület döntését tartalmazó határozat kivonat
megküldésével a jegyző írásban értesíti a nyertes pályázót. A pályázóval a bérleti szerződést a pályázat elnyerését közlő határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a polgármester köti meg.
Pályázati feltételek:
A költségelvű lakbérrel bérbe vehető lakás bérleti jogára
az jogosult:
– aki és a vele együtt-költöző közeli hozzátartozója
nem rendelkezik más beköltözhető, lakhatás céljára
alkalmas saját tulajdonú ingatlan tulajdonjogával,
haszonélvezeti jogával vagy bérleti jogával, és
– egyedülállónál az egy főre eső havi nettó jövedelem
nem haladja meg a 128.250 Ft-ot, többtagú háztartásnál az egy főre eső havi nettó jövedelem nem
haladja meg a 100.000 Ft-ot és
– legalább öt éve fennálló, bejelentett állandó vagy
tartózkodási visegrádi lakcím, vagy legalább egy éve
Visegrádon fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony.
A lakás költségelven történő bérbeadása során előnyt
élveznek a házastársi vagy élettársi kapcsolatban élő 40.
életévüket be nem töltött személyek.
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel.
A lakás megtekintésére a polgármesteri hivatalban előzetesen egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk.
Tel: 06 (26) 398-255. A lakás bérletére vonatkozó részletes szabályokat a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12. 18.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
VVÖ

Értesítem Kedves Betegeimet a visegrádi Vár gyógyszertár karácsonyi ünnepi beosztásáról:
2016. december 24–26.: zárva
2016. december 27.: nyitva
2016. december 28.: nyitva
2016. december 29–30.: leltározás miatt zárva
2016. december 31.–2017. január 1.: zárva
2017. január 2. hétfőtől a megszokott nyitva tartás szerint működünk

Áldott karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag új évet kívánok!
dr. Robicsek Katalin gyógyszerész
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Görgei-emlékév 2016
Visegrád Város Önkormányzata idén januárban hirdette meg a Görgei-emlékévet Görgei Artúr halálának
100. évfordulója alkalmából. Az egykori honvédtábornok az 1848–49-es szabadságharc legendás fővezére
kiemelkedő alakja a magyar történelemnek. Személye
Visegrádon különös jelentőséggel bír, hiszen életének
utolsó négy évtizedét itt töltötte. A tábornokot, aki a
civil életben jeles kémikus volt, a kor legjelentősebb
politikusai, írói és történészei (például Deák Ferenc,
Mikszáth Kálmán, Angyal Dávid) is nagyra becsülték.
Tiszteletük bizonyítéka máig megtalálható írásaikban,
melyekből kiderül, hogy a magyar tudományos és szellemi élet kiválóságai szinte kivétel nélkül előszeretettel
látogattak el a 19. sz. végén kedvelt üdülőhelyként
számon tartott Visegrádra.
Büszkén mondhatjuk, hogy az 1945 utáni Magyarországon elsőként a városunkban működő Mátyás Király
Múzeum rendezett kiállítást és konferenciát a tábornok
emlékezetére 1986 májusában, azaz éppen 30 évvel
ezelőtt. A ’90-es években a Görgey-bércen található
emlékművet közösségi összefogással állították helyre,
továbbá emléktáblával jelölték meg az egykori honvédtábornok visegrádi lakóhelyét. Azóta a városban minden év május 21-én ünnepi beszéddel és irodalmi műsorral egybekötött koszorúzást tartunk ezen a helyszínen. 2009-ben, Visegrád millenniumi évében újabb
kiállítás nyílt Görgei visegrádi korszakáról a művelődési ház és a múzeum együttműködésében, a tárlatot a
téma legkiválóbb szakértője, Hermann Róbert történész, nyitotta meg. A koszorúzáson a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájának – mely 2012 óta viseli
Görgei Artúr nevét – díszegysége tisztelgett.
A 2016-ban az önkormányzat által meghirdetett emlékévhez a fentebb említett intézmények és szervezetek
is csatlakoztak, és legnagyobb örömünkre dr. Áder
János köztársasági elnök mint a Magyar Honvédség
főparancsnoka elvállalta a fővédnökséget. Az emlékév
programjainak (ismeretterjesztő előadás, tudományos
konferencia, kiállítás, ünnepi megemlékezés) lebonyolítására emlékbizottság állt fel, melynek munkáját az
önkormányzat és a polgármesteri hivatal munkatársai
segítették. Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy milyen
programok, események zajlottak le a 2016-os emlékév
során Visegrádon:
– január 30. – a Görgei-emlékév nyitórendezvénye
(díszelőadás és komolyzenei koncert) a királyi palotában
– április 23. – „A Dunakanyar Görgei Artúr visegrádi évtizedeiben – Beszédes Sándor (1830–1889)
visegrádi és esztergomi fényképei” – kiállítás
megnyitó
– május 21. – „Visegrád Görgeije – Görgei Visegrádja” című konferencia a királyi palotában, majd
ünnepélyes koszorúzás a Görgei-emléktáblánál
– június 4. – megemlékezés és koszorúzás az Esterházy-huszárok részvételével

– augusztus 19. – ünnepi gálakoncert az MH Altiszti
Akadémia Fúvószenekara előadásában
– október 27. – Görgei-szobor pályázat eredményhirdetés
– november 25. – kiállítás a Görgei-szobor pályázatra beérkezett művekből

Görgei Artúr élete és tettei arra kötelezik az utókort,
hogy emlékét méltó módon ápolja; megérdemli, hogy
példaként állítsuk a jövő nemzedékek elé. Ennek megerősítésére, valamint Visegrád nemzeti és történelmi
emlékhely jellege miatt, önkormányzatunk elhatározta,
hogy szobrot állít a legendás fővezérnek. A köztéri
alkotás elkészítésére meghívásos pályázatot írtunk ki,
melyre öt pályamű érkezett. Az alkotók Péterfy László,
Lukács István, Baráz Tamás, Ifj. Szlávics László és
Szkok Iván voltak. 2016. november 25-én e művekből
nyílt kiállítás a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban.
Magyarországon a budavári lovas szobor kivételével
alig található Görgei Artúr történeti és emberi nagyságához méltó köztéri alkotás. Annak a Görgeinek kívánunk emléket állítani, aki száműzetéséből hazatérve
sorsát emelt fővel és egyenes gerinccel viselte. A szobor állításának finanszírozását támogatók és szponzorok bevonásával tervezzük végrehajtani. Az alkotásnak
2017-ben kell elkészülnie, avatását pedig 2018. május
21-re tervezzük Görgei Artúr születésének 200. évfordulóján.
Terveinkből jól látható, hogy – elsősorban a két,
egymáshoz közel eső jubileum miatt – a Görgeiemlékévet nem korlátoztuk be a 2016-os évre. Az emlékbizottság jövőre is sokszínű, széles közönséget
megcélzó programokkal készül, amelyekről meghívóink által és a Visegrádi Hírek hasábjain keresztül értesülhetnek.
Visegrád Város Önkormányzata nevében összeállította:
Grósz Gábor kommunikációs referens
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Dél-morvaországi újságírók látogatása
Október 19-én a dél-morvaországi újságíró szövetség
tizenkét tagja látogatott el Visegrádra azzal a céllal, hogy
megismerje azt a települést, mely 25 évvel ezelőtt névadója lett a V4-es együttműködésnek.
Mint ismeretes, 1991. február 15-én a királyi palotában
írták alá Magyarország, Lengyelország és Csehszlovákia
képviselői azt a megállapodást, ami hasonlóan a múltbeli
együttműködéshez (1335-ös királytalálkozó), a politikai
és gazdasági érdekek közös képviseletének lehetőségét
jelentette, és jelenti a mai napig is a résztvevő országok
számára. Később Csehszlovákia kettéválásával létrejött a
független Csehország és Szlovákia, így alakult ki a V4-ek
végleges formája.

A Visegrádra érkező delegáció e történelmi előkép minél szélesebb körű megismerése mellett természetesen
kíváncsi volt városunk nevezetességeire, programjukban
kiemelt célpont volt az aláírás helyszínéül szolgáló királyi
palota.

Az újságíró szövetség tagjai megérkezésük után elsőként
a városházára látogattak el, ahol Félegyházi András fogadta őket. A polgármester néhány mondatban bemutatta
Visegrádot a vendégeknek, majd részletesen beszélt a
város kulturális programjairól.

A királyi palotában Gróf Péter várta a delegációt, akik a
régész, muzeológus segítségével ismerhették meg városunk és az itt található nevezetességek történelmét. A vendégeket kiemelten érdekelte az 1991. február 15-én, a
királyi palotában lezajlott diplomáciai találkozó, illetve az
a helyszín, ahol a Visegrádi Országok vezetői huszonöt
évvel ezelőtt aláírták az együttműködési megállapodást. A
delegáció az aláírást megörökítő, korabeli fotó mellett
Visegrád Város ez alkalomból a köztársasági elnöknek
átadott, latin nyelvű, a város középkori pecsétjének másolatával hitelesített oklevél Mátyás Király Múzeumban
található példányát is megtekintette.
Grósz Gábor
(VVÖ)

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről
Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az,
hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a
kéményseprés.
Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési
időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az
egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű
tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb
fűtőberendezés esetében évente történik meg.
Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a
katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy
értesítőt. Ha a megadott időpontban nem találja otthon a
kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a
sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem
tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 10 napon
belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor
elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a
kiszállási díjat (körülbelül 500 Ft), de nem készpénzben,

hanem csekken vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt
a katasztrófavédelem kéményseprőinek!
Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő
elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta
hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szénmonoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is.
A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a két
sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.
Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a
9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00–20.00 óráig, a többi hétköznapon pedig
8.00–14.00 óráig érhető el. További információkat talál a
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.
Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése
során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő
készpénzt fogad el.
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A Fellegvár Óvoda hírei

Erntedankfest – nemzetiségi hét az óvodában
„A jövőt építeni csak a múlt ápolásával lehet.” – Dr.
Barsi Ernő szavai jegyében rendeztük meg óvodánkban
az őszi nemzetiségi hetet. Hisszük, hogy gyermekeink a
svábság életének bemutatásával, a régi tárgyak megismerésével, használatával gazdagabbakká válnak, közelebb
kerülnek őseink kultúrájához. Idén az őszi betakarítási
munkák, a természet gazdagsága, a termények sokasága –
a mindezekért való köszönet (Erntedankfest) – volt a
téma.
Az első napon nagyszerű programban volt részünk (nekünk felnőtteknek is!). Hoffmann Irén néni és Tischler
Kati néni igazi sváb asszonyokként – kendőben, otthonkában, Kraksznival felszerelkezve érkeztek hozzánk.
Meséltek gyermekkorukról, a hajdani gyerekek életéről,
az elvégzendő őszi munkákról. Sok-sok vicces történetet
is hallottunk tőlük, miközben azt is megmutatták, hogyan
lehet bogáncsból bababútort készíteni. Búcsúzóul együtt
játszottuk el velük a tavalyi évben Nusi nénitől tanult sváb
játékokat.
Idén nem mi látogattunk el Johann bácsi
pincéjébe, hanem ő
jött el hozzánk. Segítségével
megismerkedhettünk a borkészítés eszközeivel és
mikéntjével. Természetesen a munka
végén mi a présből
csordogáló
finom
mustot kóstoltuk meg.
Mindannyiuknak
köszönjük,
hogy
ellátogattak óvodánkba, és megosztották velünk tudásukat. A gyerekek számára mindig nagy élmény a régi időkről hallani.
Az óvoda udvarára az ősz kincseiből – zöldségekből,
gyümölcsökből, terményekből – mandalát varázsoltunk a
gyerekekkel. Azóta is nap, mint nap megállnak, megcsodálják művüket. A mandalához sok-sok terményt gyűjtöttek
a

szülők (köszönjük szépen!), s felhasználtuk a nagycsoportosok kiskertjéből betakarított zöldségeket is.

A középsősök és a nagyok idén is ellátogattak a helyi,
illetve a bogdányi helytörténeti múzeumba. Ez alkalommal különböző feladatokat is kaptak – megkerestek tárgyakat a múzeumban (faszenes vasaló, zsírosbödön, csikókályha, kőkenyér, hátyi), megkérdezték a sváb elnevezésüket, a nagyok Bogdányban fényképezkedtek egy
kőkapu előtt. A kiscsoportosok az óvoda sváb ablaka előtt
gyarapították ismereteiket.
Hagyományosan az Apfeltaggal, almafáink ünnepével
zárult a hét. Almás német dalokkal, játékokkal köszöntöttük fáinkat. Táncmulatságunk végén megkóstoltuk a finom süteményeket, melyeket az anyukák, nagymamák az
ősz kincseiből sütöttek.
Bízva abban, hogy a gyerekek egy-egy ilyen hét során
sok élménnyel, ismerettel gazdagodnak, már most
ötletelünk, készülünk a következő, tavaszi nemzetiségi
programra.
Ende gut, alles gut!
Imre Gáborné
német nemzetiségi óvodapedagógus

Az Áprily Lajos Általános Iskola
és Alapfokó Művészeti Iskola hírei
Sportverseny az Áprilyban
Az Áprily-hét keretében kedd délután rendezte iskolánk az alsó tagozatosok sportversenyét. Négy település 10-10 kisdiákja versengett egymással.
Paulusz Józsi bácsi gyorsaságot, ügyességet és összefogást igénylő feladatait mindenki – résztvevő és szurkoló – egyaránt élvezte. Volt talicskaváltó, szlalomozás, négykézlábjárás, floorball váltó, krumpliültetés, tollaslabdaütővel utazó
gumilabda, várfoglalás – a teljesség igénye nélkül.
A versenyt meggyőző fölénnyel Nagymaros csapata nyerte. Második helyen Verőce, harmadikon Visegrád, negyediken Dunabogdány csapata végzett.
Kata néni és ügyes kezű segítői gondoskodtak róla, hogy senki ne menjen haza éhesen.
Köszönjük a szurkolók fegyelmezett, lelkes biztatását!
Kőmívesné Hoffmann Ildikó
(Folytatás a következő oldalon)
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Élő történelemóra
a Lajtha hadihajón
Ez év októberében a 8. osztály Szentendrére látogatott el,
ahol egy nagyon élvezetes élő történelemórán vett részt. A
„monitor” típusú, első világháborús Lajtha hadihajót tekintettük meg, amelyet 1871-ben bocsátottak vízre. A hajó
több alkalommal került bevetésre az első világháború időszakában. 1878-ban részt vett Bosznia elfoglalásában,
majd az I. világháború Száva menti, belgrádi és al-dunai
harcaiban.

2016. december

tük egymást, ott több száz évvel ezelőtt embereket temettek el.
A feltárást egy markoló kezdte, ami felbontotta az udvar felét.
Az iskola hátsó részében a „körbevezetésen” csodálkozva
néztük, hogy a vízvezetékeket úgy szerelték be, mintha nem
lennének ott csontvázak. Nagyon sok sírt felbolygattak, szinte
tudomást sem vettek róluk.
A november 15-i előadáson, amit a moziban tartottak, sokkal
részletesebben megismertük az ásatás eredményét. Szerintem
ez az egész nagyon izgalmas, és sokáig volt téma a barátokbarátnők körében.
Büszke vagyok rá, hogy ilyen különleges iskolába járhatok és
egy feltárás szemtanúja lehetek.
Szálinger Bella Sára 7. osztályos tanuló

Újabb országos siker történelemből

A hajót szakember segítségével jártuk be. Nagyon élvezték a gyerekek, amikor leereszkedtek a hajó belsejébe, ahol
a szűk nyílásokon keresztül közlekedtek. Megtapasztalták,
hogy milyen is lehetett a matrózok élete. Nagyon meglepődtek, amikor beléptek a legénység kabinjába, amely
nagyon szűk teret biztosított a pihenésre. A magasabb
diákoknak pedig nagy védelmet nyújtott az a sisak, amelyben végigjártuk a hajót, ugyanis a belmagasság olyan alacsony volt, hogy nélküle többször is beleütötték volna
fejüket a mennyezetbe.
A hajó vezetett látogatásán kívül egy 30 tablós I. világháborús kiállítást is megnézhettünk, természetesen szakember
segítségével, amely kézzelfogható és közérthető módon
mutatta be a háború mindennapjait, harci fegyverzeti viseletét, másrészt pedig az általános iskolai tananyaghoz igazodva bővebb információkkal szolgált a tanulóknak. A
legnagyobb sikert a kézifegyverek aratták, amelyeket a
kezükbe is foghatták a gyerekek.
Úgy gondolom, hogy ez a színtér szórakoztató, interaktív
jellegének köszönhetően lehetővé tette a hatékonyabb
tanulást, ahol maradandó élményekkel gazdagodtak a gyerekek és elmélyültebbé vált az az ismerethalmaz, amelyet a
tanórákon sajátítottak el.
Bosnyák Endréné történelemtanár

Ásatás a visegrádi iskola udvarában
egy helyi diák szemével
Amikor elkezdődött az ásatás, felkerült a „Belépni tilos”
tábla. Az egész iskola felbolydult, mindenki izgatottan
várta, hogy mi is ez az egész, mi történik az udvarunkon. A
kicsik lábujjhegyen próbáltak belesni az elkerített területre,
a nagyobb fiúk pedig bosszankodtak, mert kisebb lett a
focizásra használt pályájuk. Volt, aki csak az elmaradt órák
miatt örült az egésznek. Szépen lassan elfogyott az udvar
fele. Eleinte csak annyit tudtunk, hogy régészek dolgoznak
az iskolában. Az ásatás nagy részét nyáron folytatták.
Mielőtt elkezdődött a nyári szünet, elmondták, hogy mi is
folyik a fehér ponyva mögött. Kováts István régész tartott
nekünk előadást. Hátborzongató volt hallgatni, hogy egykori „törzshelyünk” alatt több csontvázat és egyéb leleteket
találtak jobb-rosszabb állapotban. Furcsa érzés volt ott
állni, és arra gondolni, hogy ahol egykor fociztunk, kerget-

2016. november 17-én iskolánk nyolc diákja látogatott el a
Haza és Haladás országos történelem tanulmányi versenyre.
A tavalyi tanévben már megmérettettünk ezen a versenyen.
Igazán szép eredménnyel, Gersonde Olivér és Bosnyák Olivér
a 3. helyezést, Juhász Réka és Vanyák Katinka pedig a 9. helyezést érte el.
Idén októberben feltettem a kérdést nyolcadikos osztályomban, hogy ki szeretne indulni ebben a tanévben. Meglepetésemre a 21 fős osztályból nyolcan jelentkeztek. Nagyon megörültem annak, hogy ennyi gyermekben fel tudtam kelteni az
érdeklődést a történelem iránt. Megkezdtük a felkészülést,
amely többnyire szabadidőmben történt. Csatákat, hadjáratokat
elemeztünk, teszteket oldottunk meg, és szituációs gyakorlatokat végeztünk. Megismerkedtünk a reformkorral, az 1848/49es szabadságharccal, majd végigjártuk a kiegyezéshez vezető
utat és rálátásunk lett a dualista államberendezkedésre.

A verseny két fordulós volt. Először az írásbelire került sor.
Az ott legjobban teljesítő csapatok juthattak tovább a szóbeli
döntőbe. Nagy örömömre a 4 visegrádi csapatból 3 bekerült a
döntőbe. Vanyák Katinka, Katona Samu, Bosnyák Olivér,
Gersonde Olivér, Juhász Réka és Heim Zsófia folytathatták
tovább a küzdelmet. Sajnos Dinda Krisztina és Károlyi Barbara befejezte a versenyzést.
A szóbeli megmérettetésben különböző típusú feladatokat
kellett a két fős csapatoknak megoldaniuk. Volt közöttük villámkérdés, plakátkészítés, és szituációs játék. Nagyon szépen
teljesítettek a gyerekek. Ha kellett, logikusan érvelve vitáztak
egymással, az értékes pontokat érő kérdéseket pedig legtöbbször helyesen válaszolták meg.
Majd követezett a pontszámok összesítése. Heim Zsófia és
Juhász Réka az 1. helyezést érte el, Gersonde Olivér és Bosnyák Olivér pedig 3. helyezett lett. A dobogó három fokából
kettőt a visegrádi diákok foglaltak el. Óriási volt az örömünk,
amely egyrészt a két nyertes csapat kimagasló teljesítményének volt köszönhető, másrészt annak, hogy sikerült szép eredményt elérnie Vanyák Katinkának és Katona Samunak is,
annak ellenére,
(Folytatás a 15. oldalon)
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DECEMBERI MOZIMŰSOR
Belépőjegy: 800 Ft. Kedvezményes jegy: 500 Ft (14 év alatti és nyugdíjas)
Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át.
Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel
Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi
December 1. csütörtök, 19.15

HUROK
Színes, magyar thriller, 95’, 2016
Rendező: Madarász Isti
Főszereplők: Száraz Dénes, Martinovics Dorina, Anger Zsolt
Az illegális gyógyszerkészítmények csempészésével foglalkozó
Ádám szorult helyzetében hoz egy rossz döntést, ami tragikus
események láncolatát indítja el, és ennek áldozatául esik terhes
barátnője is. Mikor minden veszni látszik, új esélyt kap, hogy
helyrehozza a dolgokat. Aztán még egyet. És még egyet.

December 2. péntek, 17.00

LÁNGELMÉK
Színes, magyarul beszélő, am. akció-vígjáték, 94’, 2016
Rendező: Jared Hess
Főszereplők: Zach Galifianakis, Kristen Wiig, Owen Wilson
A mindennapi mókuskerékbe belefásult David nap mint nap
vezeti páncélozott járművét, benne más emberek millióival. Egy
nap pár féleszű bűnözővel végrehajtja az elképzelhetetlent és
meglép 17 millió dollárral. De naivan elköveti a hibát, hogy a
pénzt rábízza a kétszínű bandára, akik csúnyán átverik.

valakinek nem tetszik. Egy különleges katonai egység leszerelt
tisztje megbízást kap, hogy végezzen a párral. De Chris tartogat
egy-két meglepetést. Néhány közülük halálos lehet.

December 8. csütörtök, 19.15

N É ZD , K I V A N I T T
Színes, feliratos, német komédia, 110’, 2016
Rendező: David Wnendt
Főszereplők: Oliver Masucci, Fabian Busch, Katja Riemann
2011 nyara. Berlin közepén egy üres telken, katonai egyenruhában egy furcsa alak ébredezik. Hogy került oda? Ő maga sem
tudja. Amit talál: béke, demokrácia, rengeteg külföldi és egy női
kancellár. A társadalomnak görbe tükröt tartó, abszurd történetben Hitler nemcsak végtelenül komikus figura, de ijesztően
valóságos is. Meghűl az ereinkben a vér, hogy milyen könnyen
megtalálja a helyét egy cinikus, gátlástalan világban, ahol a
demagógia, a nézettségi adatok és a like-gombok nyomogatása
vezérli a közéleti cselekvést.

December 9. péntek, 17.00

A KÖNYVELŐ
Színes, magyarul beszélő, amerikai dráma, 128’, 2016

December 2. péntek, 19.15

December 9. péntek, 19.15

B Ű N V A D Á S ZO K

É R K E ZÉ S

Színes, magyarul beszélő, olasz akció-vígjáték, 115’, 1977
Rendező: Enzo Barboni
Főszereplők: Bud Spencer, Terence Hill
Wilbur és Matt a kikötőben próbálnak munkát szerezni. Ám
nincs szerencséjük, így néhány gengszter és pár autó szétpüfölésével vigasztalódnak. Úgy döntenek, hogy kirabolnak egy boltot, de az akció balul sül el. Hogy elkerüljék a letartóztatást,
beállnak rendőrnek.

December 3. szombat, 15.00

Színes, amerikai sci-fi, 116’, 2016
Rendező: Denis Villeneuve
Főszereplők: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker
A távoli jövőben játszódó történetben földönkívüliek érkeznek
bolygónkra. A hadsereg vezérkara egy briliáns nyelvész segítségét kéri, hogy kommunikálhassanak az idegenekkel. A tudós
minden erejével azon munkálkodik, hogy szót értsen a vendégekkel, ám munkája során az apró részekből összeáll számára a
földönkívüliek érkezésének valódi célja.

GRAFFALÓ ÉS BARÁTAI

December 10. szombat, 15.00

Magyarul beszélő, angol–német animációs film, 106’, 2009
Rendező: Max Lang
Menjünk beljebb az erdőbe és lássuk, hogy bánik el a nagyeszű
egérke a rókával, a kígyóval és egy éhes Graffalóval! A mesében találkozhatunk még Bot Benővel, Boszival és az aranyos kis
Graffaló kölyökkel.

TROLLOK

December 3. szombat, 17.00

Színes, magyarul beszélő, am. animációs film, 92’, 2016
Rendező: Mike Mitchell, Walt Dohrn
Nagy szemű, borzas hajú kis figurák ők, akik saját világukban
élnek. Ám két troll kénytelen vándorútra indulni: olyan tájakra
jutnak el és olyan kalandokba keverednek, amikről troll korábban nem is álmodott, és amitől biztosan égnek áll a haja!

K U B O É S A V A R Á ZS H Ú R O K

December 10. szombat, 17.00

Színes, magyarul beszélő, am. animációs film, 101’, 2016
Rendező: Travis Knight
Kubo azzal keresi kenyerét, hogy történeteket mesél a városka
lakóinak. Ám nyugodt élete egy csapásra a feje tetejére áll,
amikor véletlenül megidéz egy bosszúra éhes szellemet. A
menekülni kényszerülő Kubo nekivág az izgalmas kalandnak,
hogy megmentse családját és megfejtse elesett apja rejtélyét.

DOKTOR STRANGE

December 3. szombat, 19.15

A KÖNYVELŐ
Színes, magyarul beszélő, amerikai dráma, 128’, 2016
Rendező: Gavin O’Connor
Főszereplők: Ben Affleck, Anna Kendrick, J. K. Simmons
Chris Wolff a világ egyik legjobb könyvelője és kissé autista,
kerüli az embereket. Amikor egy robotokat tervező gyár könyvelésében furcsa hibák tűnnek fel, hozzá fordulnak. A cég egyik
munkatársával megmagyarázhatatlan eltérésekre figyel fel, de ez

Színes, magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 115’, 2016
Rendező: Scott Derrickson
Főszereplők: Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Tilda
Swinton, Chiwetel Ejiofor, Mads Mikkelsen
A világhírű idegsebész élete tragikus fordulatot vesz egy autóbaleset következtében. Miután a hagyományos gyógymódok
nem használnak, valószínűtlen helyen talál segítséget, egy titokzatos himalájai enklávé az utolsó reménye. Hamarosan rádöbben, ez a hely nem pusztán a gyógyításé, hanem a hadviselésé is:
sötét erőket kell visszaverniük, melyek világunk elpusztítására
törekszenek. Strange válaszút elé kerül: visszatér régi életéhez,
vagy hátat fordít múltjának és újonnan szerzett mágikus képességeit latba vetve a világ szolgálatába áll a valaha volt legerősebb mágusként.
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December 10. szombat, 19.15

LEGENDÁS ÁLLATOK ÉS MEGFIGYELÉSÜK
Színes, magyarul beszélő, angol–am. fantasy, 140’, 2016
Rendező: David Yates
Főszereplők: Eddie Redmayne, Ezra Miller, Colin Farrell
A Harry Potter-világ feltámad, a történet jó 70 évvel Potter
születése előtt játszódik: Göthe Salmander professzor, a bűvös
fenevadak és bestiák szakembere New Yorkba érkezik. A
muglik között bujkáló varázslók és boszorkányok segítségével
keresi a városban élő szörnyeket.

December 15. csütörtök, 19.15

HUROK
Színes, magyar thriller, 95’, 2016

December 16. péntek, 19.15

LÁNGELMÉK

2016. december

Kalandjai során Maugli a félelmetes tigrissel, Sir Kánnal találja
magát szembe, aki ellenségként tekint a fiúra. Maugli ezért
elhagyja az egyetlen otthont, amit eddig ismert és egy lenyűgöző
utazásra indul el Bagira és Balu társaságában.

December 23. péntek, 19.15

ALADIN LEGÚJABB KALANDJAI
Színes, magyarul beszélő, francia–belga vígjáték, 107’, 2015
Rendező: Arthur Benzaquen
Szereplők: Kev Adams, Eric Judor, Vanessa Guide
Karácsony napja van. Sam és haverja télapónak öltözve Párizs
híres áruházába indul, hogy ajándékot csenjenek. Tervüket egy
csapat gyerek keresztülhúzza: arra kérik Samet, mesélje el Aladin történetét. A férfi Aladin karakterébe bújva egy kalandokban
bővelkedő sztoriba kezd, ahol saját életének elemei és a Bagdadban történtek érdekes keveréke elevenedik meg.

Színes, magyarul beszélő, am. akció-vígjáték, 94’, 2016

December 28. szerda, 17.00

December 17. szombat, 15.00

ALADIN LEGÚJABB KALANDJAI

S ZE N I L L A N Y O M Á B A N
Színes, magyarul beszélő, am. animációs film, 104’, 2015
Rendező: Andrew Stanton
Amikor Dory rájön, hogy a Kaliforniai Tengerbiológiai Intézetben született, és fiatal korában engedték szabadon az óceánban,
elindul, hogy megkeresse szüleit, Némót és Marlint.

December 17. szombat, 17.00

B Ű N V A D Á S ZO K
Színes, magyarul beszélő, olasz akció-vígjáték, 115’, 1977

December 17. szombat, 19.15

É J S ZA K A I R A G A D O Z Ó K
Színes, feliratos, amerikai thriller, 117’, 2016
Rendező: Tom Ford
Főszereplők: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon
Susan egy nap csomagot talál a postaládájában, melyben egy a
volt férje által írt regényt van. Edward egy levelet is mellékelt,
melyben arra kéri, olvassa el, és keresse meg őt. Este Susan
olvasni kezd. A könyvet neki ajánlották, de a tartalma erőszakos
és pusztító erejű… A sokkolóan intim és feszült romantikus
thriller a szerelem és a kegyetlenség, a bosszú és a megváltás
közötti vékony határvonalakat kutatja.

December 22. csütörtök, 17.00

Színes, magyarul beszélő, francia–belga vígjáték, 107’, 2015

December 28. szerda, 19.15

BRIDGET JONES BABÁT VÁR
Színes, magyarul beszélő, angol vígjáték, 123’, 2016
Rendező: Sharon Maguire
Főszereplők: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey
Bridget immár negyvenes szingliként úgy dönt, hogy csak a
munkájára koncentrál. Ám Kupidó közbelép és megismerkedik
egy jóképű amerikaival, aki úgy udvarol, ahogy Darcy soha. És
jön a váratlan fordulat, Bridget teherbe esik, de csak 50 százalékos bizonyossággal tudja a babája apjának kilétét.

December 29. csütörtök, 17.00

HAMUPIPŐKE
Színes, magyarul beszélő, amerikai családi film, 112’, 2015
Rendező: Kenneth Branagh
Szereplők: Lily James, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter
Ella apja újból megnősül a lány anyjának halála után. Amikor
édesapja is meghal, Ella egy féltékeny és kegyetlen családban
találja magát. Amikor találkozik egy jóképű idegennel az erdőben, nem is tudja, hogy egy álruhás herceggel sodorta össze a
sors, de amikor az udvar meghívókat küld a birodalom összes
hajadonjának, reménykedni kezd, hogy ismét találkozhat vele.

KILENC ÉLET

December 29. csütörtök, 19.15

Magyarul beszélő, francia–kínai családi vígjáték, 87’, 2016
Rendező: Barry Sonnenfeld
Főszereplők: Kevin Spacey, Jennifer Garner, Malina Weissman
Tom munkamániája miatt eltávolodik családjától. Közeleg lánya
11. születésnapja, aki mint minden évben, most is egy dolgot
szeretne: egy macskát. Tomot a véletlen egy furcsa kisállatkereskedésbe sodorja, ahol a különc tulajdonos egy fenséges
macskát ad el neki. Hazafelé Tomot baleset éri, majd a macska
testében éled újjá.

DOKTOR STRANGE

December 22. csütörtök, 19.15

ZSIVÁNY EGYES – EGY STAR WARS TÖRTÉNET
Színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 2016
Rendező: Gareth Edwards
Főszereplők: Felicity Jones, Diego Luna, Mads Mikkelsen
A raboskodó Jyn Ersót kiszabadítják a lázadók. Amikor megtudja, hogy apját fogva tartja a Birodalom, és arra kényszerítik,
hogy építsen meg számukra egy mérhetetlen erejű fegyvert,
megkísérli a lehetetlent: ellopni a Halálcsillag terveit.

December 23. péntek, 17.00

A D ZS U N G E L K Ö N Y V E
Színes, magyarul beszélő, am. családi kalandfilm, 105’, 2016
Rendező: Jon Favreau
Főszereplő: Neel Sethi

Színes, magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 115’, 2016

December 30. péntek, 17.00

É R K E ZÉ S
Színes, amerikai sci-fi, 116’, 2016

December 30. péntek, 19.15

LEGENDÁS ÁLLATOK ÉS MEGFIGYELÉSÜK
Színes, magyarul beszélő, angol–am. fantasy, 140’, 2016

December 31. szombat, 15.00

B A R B I E : C S I L L A G O K K Ö ZÖ T T
Színes, magyarul beszélő, am. animációs film, 82’, 2016
Rendező: Andrew Tan, Michael Goguen
Barbie kozmikus hercegnő, aki magasan száll légdeszkáján egy
távoli galaxisban segítőjével, Pupcornnal. De egy nap minden
megváltozik, amikor a ragyogó csillagok elhalványulnak és
táncuk lelassul az égen. Barbie egy csodálatos új bolygóra utazik, hogy csatlakozzon a csillagmentő küldetéshez.

December 31. szombat, 17.00

ZSIVÁNY EGYES – EGY STAR WARS TÖRTÉNET
Színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 2016
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Ismét egy szép példa az összefogásra
– Az Áprily-estély margójára –
Kezdjük a végeredménnyel! A 2016. november 12-én
megrendezett Áprily-estélyt sikeres jótékonysági rendezvénynek mondhatjuk. A bál bevétele a szükséges költségek levonása után közel 550.000 Ft. Hatodik alkalommal
is bebizonyosodott, hogy a siker záloga az együttműködés. Jelen esetben az Áprily iskola nevelőtestülete és
szülői szervezete, valamint az alapítvány tette és végezte
el úgy vállalt feladatát, hogy sikeresnek és eredményesnek értékelhetjük az Áprily-hét nyitó programját.
Mintegy 110–120 fő; táncos gyermek, szülő, pedagógus,
érdeklődő vagy szimpatizáns, visegrádi – kisoroszi –
szomszéd falusi vagy épp parajdi nyugdíjas és fiatal ült
fehér asztal mellé, vagy dolgozott a büfépultnál, mosogatott, vagy táncolt az igazán hangulatossá varázsolt tornacsarnokban.
MIÉRT IS? TALÁN AZÉRT,
– hogy szórakozzanak,
– hogy ismerjék meg egymást lazább környezetben is,
– hogy támogathassák Visegrád 229 éves iskoláját,
gyermekük „alma máterét” azért, hogy a közel 220
diák korszerű eszközök, lehetőségek, programok segítségével gazdagodhasson élményekkel és tudással,
– hogy csupán kíváncsiságból gyűjtsenek tapasztalatot
egy „iskolabálról”.
Talán mindegy a motiváció, a lényeg, hogy remélhetően
mindenki megkapta azt, amit várt.
Az est házigazdájaként Eőry Dénes és GersondeFináczy Zsófia konferálta fel az est soron következő programjait: a műsort, a vacsora, a műtárgy árverés, a tombola
idejét. A megnyitó műsort – mint mindig – az iskola jelenlegi és volt diákjai adták. Felütésként Fekete Péter
Kalotaszegi legényes szólótánca uralta a táncparkettet.
Muckstadt Szabina Áprily Lajos: Ott vándoroltál – Falumban járt Ádikámnak című versével emlékezett az
Áprily Iskoláért Alapítvány alapítójára Péterfy Lászlóné
Jékely Adrienne-re. Ezt követően az alapítvány elnöke
idei beszámolójában arról tájékoztatta hallgatóságát, hogy
az alapítvány milyen forrásokból tudta támogatni az iskola igényeit taneszköz vásárlásra, programokra, kirándulásokra stb. Az est fénypontját a Zöldág és Kanyargó néptánc csoport Korondi hangulatok címmel előadott műsora
jelentette, melynek zárásaként Bozóki Marianna és Borkó
Bálint a táncosok segítségével egy fergeteges tánc betanításával vonta be az asztaloknál ülő közönséget.
A különleges vacsora „nyersanyagát” a Pilisi Parkerdő
Zrt. biztosította. Köszönjük Zambó Péter vezérigazgató
úrnak az évről évre felajánlott támogatást. A kiváló minőségű vadhúsból készült kétfogásos vacsorát az Áprilyestély idei „fő támogatójának”, a Plintenburg étterem
tulajdonosainak – úgy is, mint két kisleány szüleinek –
Visnyovszki Andrásnak és Rózsavölgyi Noéminek köszönjük. Továbbá a Kovácskert étterem tulajdonosának, Kovács Gábornak és a Mogyoróhegy étterem tulajdonosának, Z. Kiss Gábornak, hogy bútorok és éttermi eszközök
biztosításával támogatták rendezvényünket.
Itt kell megemlíteni és megköszönni a büfészolgáltatást
végző szülőknek az egész estén vállalt munkát, a gördülékeny kiszolgálást és a kedves mosolyt. Köszönjük a szülőknek, nagyszülőknek a finomabbnál finomabb süteményeket és az ügyünknek támogató vállalkozóknak a válto-

zatos italkészlet beszerzését és biztosítását, valamint a
Visegrádi Ásványvíz Kft.-nek az ásványvizet.
Hagyomány, hogy az Áprily-estélyek egyik egyedi attrakciója a jótékonysági „műtárgy árverés”. Az idén is
sikerült megnyerni az ügyhöz felajánlókat. Gecző Anna
visegrádi kiállításán októberben gyönyörködhettünk kerámiái bájos figuráiban. Visegrádi kötődése is felbátorított
bennünket, hogy megnyerjük ügyünknek, s ennek eredményeként Sissy-szobrocskája került új tulajdonoshoz.
Scheili Péter a „Visegrádi ószerész” üzletből ajánlotta fel
árverésre Zádor István Visegrád című metszetét. A harmadik műtárgyként „kalapács alá” került hollóházi kávéskészlet a Nődl család felajánlásának köszönhető.
Az is megszokott az Áprily-estélyeken, hogy a tombolasorsolásra értékes tárgyak, felajánlások érkeznek. Ezúton
is köszönjük támogatóinknak, hogy ismét értékes ajándékokkal járultak hozzá az estély sikeréhez. Fontos az est
hangulatához a megfelelő zenekar szereplése is. A Csepregi Trió és Molly formáció már harmadszor lépett fel
estélyünkön, csalódást most sem okoztak.
A 2016 évi Áprily-estélyt az összefogás visegrádi
sikersztorijának példájaként minősítettem. Ehhez az öszszefogáshoz sokan csatlakoztak, segítették a feltételek
megteremtését: nagy munka volt a színpad felállítása; a
bútorok szállítása és cipelése; a tornacsarnok feldíszítése
a lámpasortól a virágokig, a drapériától a ruhatárig; a
paravánok felállítása; a gyermekrajzok kiállítása; a bál
utáni takarítás és elpakolás is. Köszönet illeti
mindannyiukat!
A legnagyobb siker talán az, hogy nem tört meg a lendület, a régi-új szülői szervezet jól vizsgázott! Nődlné Hajni
és szülőtársai! Köszönjük és gratulálunk az első komoly
feladat végrehajtásához! Egy szülő részéről elhangzott
mondat példaértékű lehet a jövőre nézve: „Fontosnak
tartom, hogy a gyermekeim iskoláját támogassam!”
2016. év vége felé közeledve az Áprily Iskoláért Alapítvány békés, boldog karácsonyi ünnepet kíván minden
visegrádi polgárnak, kicsinek-nagynak egyaránt!
Mezei Anna
az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriumi elnöke

Újabb országos siker történelemből
(Folytatás a 12. oldalról)
hogy Samu erősségei közé nem a humán, hanem a reál tantárgyak tartoznak. De ő vállalta a felkészülést, hogy Katinka
indulhasson a versenyen. Derekasan helytálltak mindketten.
Külön büszkeséggel tölt el az, hogy Dinda Krisztina és Károlyi Barbara is benevezett a versenyre, akik nem mutattak
eddig túlzott érdeklődést a történelem iránt. Mégis jelentkeztek, nagyon szorgalmasan tanultak, és megelőztek igen sok
középiskolai csapatot az írásbeli eredményükkel.
Mi lehet nagyobb boldogság egy történelemtanár számára,
mint az, ha diákjaival sikerül annyira megszerettetni a történelmet, hogy olyan vállalást tegyenek, amely sok lemondást,
odaadó hozzáállást, és rengeteg munkát kíván tőlük. Köszönöm a gyerekeknek, hogy mindezt véghezvitték!
Bosnyák Endréné
történelemtanár
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat
MEGHÍVÓ
A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat
KÖZMEGHALLGATÁST
tart
december 16-án, pénteken 15.30–16.00 között
a moziban
Várunk minden érdeklődőt!
VNNÖ képviselői

EINLADUNG
Hagyományőrző nemzetiségi napunkat
idén is megtartjuk,
december 16-án, pénteken 16 órai kezdettel
a moziban
Fellépnek az ovisok, az iskolások
nemzetiségi műsorral,
majd nemzetiségi ének- és zenekarunk
előadásával folytatjuk
Kis ünnepség keretében megemlékezünk
nemzetiségi zenekarunk megalakulásának
20. évéről.
A mozi előterében
a szokásos megvendégeléssel várjuk
a Kedves Érdeklődőket!
Seid unsere Gäste!
VNNÖ képviselői

Der kleine Weihnachtsmann
Ich bin der kleine Weichnachtsmann,
der euch was Schönes bringen kann.
In meinem Pelz hab ich zwei Taschen,
in einer allerlei zum Naschen.
Autos, Puppen, Bücher, Wagen,
Pferdchen, die einen Reiter tragen.
Schure, Schnarren und Trompeten,
die lustig knarren, spielen, flöten.
Wer artig war in diesem Haus,
der darf sich suchen das Beste aus.

Der Neujahrsnacht
Die Kirchturmglocke
schlägt zwölfmal Bumm,
Das alte Jahr ist wieder mal um!
Die Menschen können in den Gassen
ein freundliches: Prosit zum neuen Jahr sagen!

Tökölön jártunk
Az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége (ÉMNÖSZ) minden évben kulturális gálát rendez,
mindig más településen.
Idén november 6-án, Tököl adott otthont a gálának. A
gálára Visegrádról egy kisebb csoporttal – zömében a
nemzetiségi énekkar tagjaival – ellátogattunk, egy húszfős
kisbuszt egészségesen megtöltve. A rendezvényre elsősorban Pest megyéből, de Heves és Nógrád megyéből is
érkeztek látogatók. A gálát a házigazda város, Tököl alpolgármesterének köszöntője nyitotta, majd dr. Tarnai
Richárd, Pest megyei kormánymegbízott köszöntötte a
szervezőket és a vendégeket. Beszédében kiemelte, mekkora kincsestárral bírunk és gazdálkodhatunk mi, magyarországi német nemzetiségiek, akik mind a magyar,
mind a magyarországi német kulturális örökséget magunkénak vallhatjuk.

Ritter Imre, az ÉMNÖSZ elnöke, parlamenti szószólója
beszámolójában elmondta, hogy évről évre több állami
pénz jut a nemzetiségekhez, és ezen belül is a nemzetiségi
oktatásra, de neki célja az, hogy minden nemzetiségi diák
tanulmányai során egy hetet anyanyelvi környezetben tartózkodhasson, és ez az ÉMNÖSZ támogathassa. Életműés ösztöndíjakat is adtak át.
Ezen protokolláris részeken túl természetesen sok-sok
énekes, zenés, táncos műsorszám tarkította a délutáni
programot, és az emlékév alkalmából megemlékeztünk a
hetven évvel ezelőtt Szovjetunióba elhurcoltakról.
Szigeti János

15 évesek lettünk!
A Visegrádi János Templom Kórusa Egyesület – a templomi énekkar – idén ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját. Ennek megünneplésére Szent Cecília, a zene
védőszentje ünnepéhez (november 22.) kapcsolódóan
november 20-án a kórus a reggel 9 órai misén közreműködött és utána a Sirály étteremben a plébános úrral, a kórus főbb támogatóival, a kórustagokkal és párjaikkal egy
kellemes ebédet töltöttünk el.
Ezúton szeretnénk Zeller Tibornak, az étterem tulajdonosának hálánkat és köszönetünket kifejezni a finom ebédért, melyet igen kedvezményes áron biztosított társaságunknak.
Schandl Jánosné
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A Mátyás Király Művelődési Ház programjai
A Mátyás Király Művelődési Ház
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát

2016. december 2-án, pénteken 17 órára
a művelődési házba
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából rendezendő

A tiltott parcellától
a nemzeti sírkertig
című

kiállítás megnyitójára
A kiállítást megnyitja:

Nagy Piroska
az „eufória évei”-nek fotósa

Szeretettel hívunk mindenkit

a 2016. december 30-án, pénteken
a rendezvénytéren sorra kerülő

visegrádi évbúcsúztató
disznóvágásra és disznótorra
Jöjjenek el, kóstolják meg a helyben készített
hagyományos visegrádi sváb ételeket,
hurkákat, kolbászokat és sült húsokat!

8.00 órától DISZNÓVÁGÁS
10.00 órától DISZNÓTOROS KÓSTOLÓ
13.00 órától ZENE
A disznókat feldolgozzák:
a Szent György Lovagrend, Visegrádi Ifjúsági Sziget
Egyesület és a „Zónás Lányok”, valamint a Visegrádi Yetik

A 301-es parcella történetét
bemutató kiállítást
Balassa János és Bálint Ádám
készítette

Az önkormányzat által finanszírozott rendezvény
megvalósítását a civil szervezeteknek köszönhetjük!

A kiállítás 2017. január 5-ig tekinthető meg
a könyvtár nyitvatartása szerint

Visegrádi fali naptár 2017!

,,Advent, te szépen csengő, kedves szó,
Advent, te halkan, lágyan bíztató.
Advent, te mindent előkészítő,
Istent és embert összebékítő,Napjaid arra emlékeztetnek,
hogy Isten csupa-csupa szeretet.”

Töltsük együtt
advent utolsó szombat délutánját!
Szeretettel várunk mindenkit

december 17-én a templomkertbe,
ahol adventi vendégségünk
17.00 órakor kezdődik
18.00 Szentmise, utána karácsonyi verses ünnepköszöntő, végül a Dunabogdányi
Sváb Zenekar koncertje
19.30 Betlehemes játék a templomkertben
A templomkertben a betlehem mellett karácsonyi ízekkel, illatokkal szeretnénk bensőségessé
tenni az együttlétet!
Forralt bor, krampampuli, sült gesztenye, zsíros kenyér, házi sütemény, tea és habos forró
csokoládé!
A vendéglátók:
Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület,
„Zónás Lányok”, MiGreen Team,
Mátyás Király Művelődési Ház
Szeretettel várunk mindenkit!

Mindenkit szeretettel várunk!

Örömmel adjuk hírül, hogy a hagyományoknak megfelelően
idén is megjelentetjük a visegrádi fali naptárat a művelődési ház
gondozásában. Az alapelgondoláson természetesen az idén sem
változtattunk, tizenhárom visegrádi képpel állítottuk össze az
anyagot. Az értékesítést a korábbi évek gyakorlatának megfelelően kívánjuk megoldani. A naptár ára idén is 1800 Ft lesz. Reméljük, hogy a korábbi évekhez hasonlóan örömet tudunk szerezni,
és boldogságban, egészségben fogják nézegetni a lapokat hónapról hónapra.
Mikesy Tamás
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Egy kis visszatekintés
Lassan vége a 2016-os esztendőnek, és ahogy 6. oldalon
olvashatják, már elkezdtük előkészíteni a 2017. évi eseményeket. Az ilyen munkakezdéskor – ami most egybeesik az év végével – az ember visszanéz: Mi volt jó? Mi
sikerült kevésbé? Hogyan lehetne jobban?
Ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk, ugorjunk egyet az
időben. A 2016-os év a harmadik teljes évada volt a rendezvénytérnek. Az első évben a pályázathoz kapcsolódó
finanszírozással valósítottuk meg a programokat, a második évben a város teljes egészében saját forrásból fedezte
a költségeket. Hasonló módon futottunk neki az idei évnek is, majd egy pályázat elnyerése folytán az Emberi
Erőforrások Minisztériuma támogatásában részesültünk.
Ha a három évről beszélünk, akkor én alapvető és legfontosabb sikernek azt tekintem, hogy a május 1-től
szeptember végéig tartó rendezvénysorozat – melynek
gerincét immár a Zenés Nyári Esték című komolyzenei
sorozaton túl a rendezvénytéren megvalósuló események
alkotják –, mára oly mértékig beágyazódott mindenki
tudatába és vált természetessé, hogy létjogosultságát, ha
szabad így fogalmazni, senki sem kérdőjelezi meg.
De nézzük, mi lehet a „siker” mögött?
Talán az, hogy a szervezők kezdettől fogva minden tekintetben változatos és színvonalas produkciókban gondolkoztak. Szempont volt, hogy a fiatalok, az idősebbek, a
helyiek és az ide látogatók (beleértve a külföldieket is)
egyaránt jól érezzék magukat. Arra törekedtünk, hogy
mindenki találjon magának valami érdekeset.
Vegyük elsőnek a komolyzenét. A koncerteken reneszánsz, barokk, romantikus és modern művek egyaránt
hallhatóak voltak. Éppúgy volt hangszeres zene, mint
ének hangverseny – szólóban és csoportosan egyaránt.
(júl. 23. Daniel SpeerBrass, aug. 6. Hsin-Ni Liu, aug. 13.
Palerdi András, aug. 27. Care Voci, szept. 25. Kováts
Péter orgonaművész koncertje).
De hasonlóan volt ez a könnyű műfaj tekintetében is,
ahol a táncdaltól a jazzig (ápr. 30. Táncdalfesztivál, jún.
18. Szalkai Dávid és a Jazzformers, szept. 17.
Fourtissimo

2016. december

koncert), a rocktól a bluesig (jún. 10–11. VisegRock 9
fellépővel, aug. 7. Kárpátia, aug. 21. Paddy and the Rats
koncert), a világzenétől az autentikus népzenéig (júl. 30.
Montanaro és a Vujicsics együttes, szept. 24. Antal Tibor
és barátai koncert) minden megtalálható volt a palettán.
Aztán természetesen volt ünnepi gálakoncert (aug. 19.
MH Altiszti Akadémia Fúvószenekara) és színházi előadás (aug. 20. Anconai szerelmesek) is, történelmi játék
(szept. 10. Quadriburgiumi játékok) valamint hagyományosan két saját fesztivál (máj. 21. Gasztrofesztivál, jún.
3. Térfoglalók). (A palotajátékokról jelen írásban nem
ejtek szót.)
A fellépők között találunk gyerekeket, felnőtteket és
amatőröket egyaránt, és persze ahogy az lenni szokott a
profik vitték a műsorok dandárját. Érkeztek hozzánk
határon túli magyarok Felvidékről és Erdélyből, de tajvani, francia és amerikai művészek is színpadra léptek az
idei évadban.
A számok nyelvén a következőképpen alakult ez az
idény: 19 napon/alkalommal/koncerten, 32 együttes/fellépő, azaz mintegy 160–170 művész szórakoztatta a
visegrádiakat és az idelátogató vendégeket.
A fellépői díjakkal együtt minden kiadásunk (hang-,
fény- és színpadtechnika, reklám, útiköltség, kis értékű
dologi kiadások, eszközbeszerzés stb.) nem érte el a 8
millió Ft-ot. Ez a rendelkezésre álló összeg így állt össze:
5 millió Ft az önkormányzat költségvetéséből, 2 millió Ft
a művelődési ház költségvetéséből, 1 millió Ft minisztériumi támogatás.
Sok mindent sikerült megvalósítanunk, de voltak hibák
is szép számmal, azaz nem kell megnyugodnunk, van még
mit tanulni, van még pálya előttünk, amit be kell futnunk.
Hogy csak egy példát hozzak fel: sokat kell javítanunk a
reklámon és a rendezvények propagálásán.
Azonban nem szeretném untatni az olvasókat az előttünk
álló technikai és szervezési feladatokkal. Sokkal inkább
azt kívánom, hogy 2017-ben is sokszor találkozzunk a
különböző eseményeken, melyek remélhetőleg az ideieknél még színvonalasabbak lesznek. Ehhez adjon a Jóisten
mind-annyiónknak erőt és egészséget!
Minden szervezésben részt vevő nevében
Mikesy Tamás

Mesegombolyító családi alkotóműhely

Csorba Győző:

December 3-án, szombaton 15.00-17.00 óráig nagy örömmel várunk Benneteket Visegrádon a Mátyás Király Művelődési Házba, ahol karácsonyfadíszeket
fogunk készíteni. Textil szaloncukrot és tobozdíszeket alkotunk és közben karácsonyi népi énekeket éneklünk majd! Az alkotóműhely ingyenes!

JÖN
AZ ANGYAL
Hát jön az angyal jön az angyal
jön s tanúkat hallgat ki rólam
Mi lesz ha szólal majd a csengő?
Szégyenkezve megyek a fához
gavallérságot és kegyelmet
látok nevem mögé kirakva
Hát jön az angyal jön az angyal
talán felém is elvetődik
ágyam szélére ül fehéren
fehér parázs tűz dől belőle
átüt rajtam fölgyújt kiéget

Az októberi Mesegombolyítón készült fotó, melyen kész dióhéj babák szerepelnek

Nagy örömmel várunk minden kedves érdeklődő családot!
Jókainé Gombosi Beatrix–Szél Marietta

S a tanúk hiába dohognak
gyerekszívvel megyek a fához.
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Könyvtári  hírek
A Tinta Könyvkiadó pályázatán az alábbi könyvekhez jutottunk hozzá:
Gyerekeknek, fiataloknak:
Híres magyar hímzésmotívumok kifestőkönyve
Magyarországi lepkék kifestőkönyve
Magyar virágok kifestőkönyve
Szőcsné Antal Irén: Anya – nyelv – búvár
Felnőtteknek:
48 szerelmes vers: 29 angol, amerikai, ír és skót költőtől
angolul és magyarul
Bűnök és erények a Bibliában (Iránytű sorozat)
Doyle, Arthur Conan: Sherlock Holmes – A reigate-i
urak, Az apátság: két novella angolul és magyarul
Erdős Attila: Vallási szavak kisszótára
Grétsy László: Anyanyelvünk tájain
Grétsy László: Nyelvi játékaink nagykönyve
Kresznerics Ferenc: Aranyigazságok
Péter Mihály: A leleplező nyelv: álcázás és ámítás a nyelv
használatában
Rácz János: Virágnévszótár
Shakespeare a szerelemről: 200 idézet angolul és magyarul
Tóth Róbert: Angol–magyar szókincsbővítő szinonimaszótár: 2750 angol szó 10500 szinonimája magyar megfelelőkkel
Továbbá ajánljuk a következő új könyveket:
Felnőtt szépirodalom:
Coelho, Paulo: A kém
Fekete István: Öreg utakon
Franzen, Jonathan: Javítások
Gerlóczy Márton: Létra
Krasznahorkai László: Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó
Felnőtt szakirodalom:
Dalai láma (dr. H. C. Cutler: A boldogság esszenciája)
Nothoff Ingrid: A bűnüldözés rabjai rendőrsztorik
Szent Ágoston vallomásai
Vekerdy Tamás: Felnőttek és gyerekek: Mit akarunk
egymástól?: pszichológiai írások
Gyermek- és ifjúsági irodalom:
Berg Judit: Tündér biciklin
Lackfi János: Karácsonyi vándorok
Osborne, Mary Pope: Dinoszauruszok földjén
Tomlinson, Jill: A cica, aki haza akart menni
Köszönettel tartozunk könyvtárunk gyarapításáért az
alábbi személyeknek:
Borsody István, Csitneki Szilvia, Fülöp G. László, G.
Tóth Franciska, Herczog Zoltán, Király Ferenc, Király
Zsófia, Mándi Dezsőné, Mándi Mónika, Sarkadi Katalin,
Schmidt Anna, Schült Kinga. A következő évben is köszönettel és örömmel fogadjuk könyvtárunk támogatását!
Tájékoztatom Önöket, hogy könyvtárunk
2016. december 20-tól zárva tart!
Nyitás: 2017. január 2-án, hétfőn
Mindenkinek áldott, békés, boldog
karácsonyi ünnepeket
és sikerekben, könyvélményekben gazdag
új esztendőt kívánok!
Kotz Eszter könyvtáros
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Búcsú Mityutól

Steltzer Ferencné – Zoller Anna – „Mityu”
1925. július 22. – 2016. november 15.
Visegrád
Visegrád
Nem sok embernek teljesülhet élete vége felé az a kívánsága, hogy ott fejeződjön be, ahol elkezdődött.
Mityunak, Zoller Attila nővérének megadatott ez a kegyelem: Visegrádon született – Visegrádon halt meg, ott, ahol
legboldogabb gyermek- és ifjú éveit töltötte, ahová a szeretetteljes családi légkör biztonságának emléke élete során
erőt, megnyugvást adott, ahová boldogan tért vissza régi
barátokhoz, barátnőkhöz, iskolatársakhoz. Ahol sok évtizedes megpróbáltatás után a magyar zenei közélet, a szülőföld, Visegrád méltó helyre tette szeretett öccsének,
Zoller Attilának emlékét. Elégtételt és boldogságot jelentett számára az is, hogy szülei, a Zoller család egyháziművészeti-közéleti szerepe is ismertté vált a ma itt élő visegrádiak előtt is. Örömmel fogadta meghívásunkat, ha
„Öcsi” emlékét őrizve pl. a „Zoller-hétvégén” a szülőházban rendezett koncerten, baráti találkozón, vagy a Zoller
család gyászmiséjén vehetett részt. Intelligensen, szerényen fogadta a zenész barátok: Klenjánszky Tamás,
Scholcz Péter, Pege Aladár iránta irányuló tiszteletét.
Ahogy testvérének, neki is abszolút zenei hallása volt,
több hangszeren játszott, fiatal korában a visegrádi templomban orgonán játszott és énekelt. Büszke volt arra is,
hogy az ifjú, szorgalmas, fegyelmezett zeneiskolások ösztönzésére „Zoller-díj”-at alapítottak Visegrádon, és ennek
viszonzásául kinagyított, bekeretezett Zoller Attila-fotót
ajándékozott az iskolának és a szülőházban működő étteremnek, melynek falára Zoller Attila-emléktáblát is elhelyeztek.
2014-ben – mintha 2016-ra üzenne – így ír egy levelében: „Vajon létezik-e olyan szerencse, hogy a jó isten valakit jutalomból áthelyezzen a megszokott helyéről egy
másik mennyországba talán igen, talán nem, talán Visegrádra!
….majd így fejezi be levelét: Ha háború nincs, talán
még most is itt muzsikálunk!? De jó is lenne! Nagyon
szép, lélekemelő időszak volt!
A jó Isten dicsőségére! A hívek örömére!”
Zoller Anna Mityunak teljesült a végső kívánsága: szülőfalujában, szüleivel egy sírban nyugodhat, és fenn az égiekkel együtt muzsikálhatnak Attilával együtt.
Nyugodj békében!
Mezei Anna
(Steltzer Ferencné Zoller Anna temetéséről a család később intézkedik.)
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Királyi vadászatok Visegrádon
(II. rész)
Száz éve halt meg Ferenc József
1889. szept. 26-án, az évi vadászat utolsó estéjén a helyiek
a fellegvár romjainak különleges kivilágítását is megoldották. A várromok közt ugyanis nagyobb mennyiségű gallyat
égettek el, melynek izzó parazsa vörös fénnyel árasztotta el a
falakat. Azt remélték, hogy ez a látvány Őfelségét az
Alpesekben napnyugtakor a havasok ormán látható
„Alpenglühen”-re emlékezteti. A vendégek másnap, szept.
27-én fél tizenegykor hagyták el Visegrádot. A búcsútisztelgés az erdőmesteri lak előtt volt. A király többeket megszólított, és köszönetét fejezte ki Matyók Bence főszolgabírónak,
Kallina Károly gödöllői erdőmesternek, Várnay Ödön visegrádi főerdésznek és feleségének a szállásért, Metzker Károly
helyi jegyzőnek az előző esti fellegvári díszvilágításért. A
szeles idő miatt a királyt a túlpartra szállító csónak hánykolódott a vízen, és ez a parton álló nézelődőkben aggodalmat
váltott ki. A minden különösebb baj nélkül a marosi partra
átért vendégeket az állomáson várakozó udvari különvonat
Gödöllőre vitte.

A Várhegy és a Várkert
(1871. évi felvétel)

Királyi vadászatra Visegrádon csak három év múlva, 1892ben került sor. A közbeeső években az udvari vadászatok
azért nem teljesen maradtak el, mert 1891. szept. 19–21-én
Lipót bajor herceg féltestvérével, Ferdinánd toszkánai nagyherceggel vendégeskedett és vadászott Visegrádon. 1890-ben
Visegrád vasúti megközelíthetősége jelentősen javult.
Nagymaros községben ez év májusában NagymarosVisegrád néven elkészült egy új állomás. Máj. 22-én pedig a
Budapesti Csavargőzős Átkelési Vállalat elindította az első,
majd ettől kezdve a két part között naponta, menetrend szerint közlekedő járatát. Az első hajó a „Buda” nevű propellerhajó volt.
A Nagymaros-Visegrád állomásra 1892. szept. 23-án fél
kettőkor futott be az udvari különvonat a királlyal, Lipót
herceggel és a kísérettel, melynek most is tagja volt Kallina
Károly gödöllői főerdész és a cseh-német Pettera Hubert
fővadász. A vasútállomáson a királyt a helyiek, Nigrovics
szobi főszolgabíró, Thuránszky esperes, Bruckner Ferenc
jegyző és az állomásfőnök fogadták. Őfelsége az állomásról
gyalog indult a Duna partján várakozó propeller felé. Az
odavezető utcában a kapukban álló parasztok tisztelettudóan
levették a kalapjukat, amikor elhaladt előttük a király, aki
nyájasan visszaköszönt.
A visegrádi parton már várták a királyt. Az ez alkalomra
összegyűlt helyi közönség élén ott volt Várnay Ödön főerdész, Kontra Kálmán főszolgabíró, Metzker Károly jegyző,
Pórtelky Tivadar helyi plébános és a Budapestről idevezényelt Schwarzleitner csendőrfőhadnagy. Kontra Kálmánt, aki
a korábbi főszolgabíró, Matyók Bence utóda volt, ekkor

mutatták be az uralkodónak. A vendégek a propellerállomásról kocsikon hajtottak a szállásul szolgáló főerdészi
lakig, ahol már ebéddel várták őket. Az ebéd utáni rövid
pihenőt követően négy óra után a fejedelmi vendégek elindultak vadászni. A király Várnay főerdésszel az általa már
ismert és kedvelt Diós-völgybe ment. A vadászszerencse
most sem hagyta el Őfelségét, mert rövidesen egy tisztáson
hatalmas, 16-os agancsos szarvas került elé, amelyet azonnal
le is terített. A király nagyon megörült a sikernek, és a vadászatot megszakítva szállására ment, ahova már negyed hét
után megérkezett. Lipót herceg, aki a Lepence-völgyben
vadászott, két 14-es szarvat ejtett el. A király a herceggel
együtt vacsorázott, a kíséret a szomszédos Papp-vendéglőbe
vonult, ahol meg is szálltak.
Az uralkodó tiszteletére, mint a korábbi években is, a község ezen az estén is ki volt világítva. Az ablakokban gyertyák égtek, és a kálváriahegyi három keresztet is megvilágították. A helyiek közül sokan az erdészlak előtt le-föl sétáltak.
Másnap, szept. 24-én a király két, a herceg egy szarvasbikát
lőtt, és egyet megsebzett. A vendégek este fél nyolckor indultak propelleren Visegrádról Nagymarosra. Az ottani
Nagymaros-Visegrád nevű megállóhelyen várakozó udvari
különvonat Bécsig vitte a királyt. Őfelsége távozása előtt
megköszönte a község elöljáróságának és plébánosának a
szép kivilágítást.
A visegrádi vadászatok befejezése alkalmából Kallina Károly gödöllői koronauradalmi főfelügyelőnek, főerdőmesternek, aki a visegrádi vadászterületek gödöllőihez való csatolását és megfelelő kialakítását kiválóan megoldotta, érdemeiért
a király egy nagy értékű, monogrammal díszített aranyórát és
láncot ajándékozott.
Kallina Károly főerdőmester 1833-ban Bizenben (Morvaország) született, már 1849-ben Magyarországra költözött, és
magyar állampolgár lett. Az erdészeti akadémián végzett
1855-ben, erdészi diplomát szerzett, és azonnal állami szolgálatba lépett. Több mint 43 évi szolgálat után a gödöllői
magyar királyi (m. kir.) erdőhivataltól 1898-ban vonult
nyugdíjba. Élénk szakmai, közéleti és szakirodalmi tevékenységet is folytatott. Alapító tagja volt a Magyar Erdészek
Országos Egyesületének és az Országos Vadászati Védegyletnek. Munkatársa volt a bécsi Wald- und Jagd-Zeitungnak
és a Magyar Erdészeti és Vadászati Lapoknak. Őfelsége a
visegrádi főerdész házaspárt is megjutalmazta. Várnay Ödön
egy gyémántgyűrűt, a felesége, aki a király szállását berendezte, gyémánt-smaragd karperecet kapott.
Később még részletesen visszatérek a következő rövid hírre, amely a Budapesti Hírek 1892. szept. 25-i számában
jelent meg. Görgey Artúr az előző nap névjegye kíséretében
egy tálca válogatott gyümölcsöt küldött az erdészlakba Őfelségének. Ezt a hírt más újságok is átvették, mint pl. a Fővárosi Lapok, Pesti Hírlap és ugyancsak szept. 25-i számokban
közölték.
A következő évben, 1893-ban Őfelsége nem jött Visegrádra
vadászni, az őszi szarvasvadászatnak mégis volt királyi
vendége. Az történt ugyanis, hogy Albert szász király Lipót
bajor herceg kíséretében Kőszegről vonattal Visegrádra jött.
A fejedelmi vendégek szept. 26-án éjfél után érkeztek a
Nagymaros-Visegrád vasútállomásra, ahol Robicsek Ferenc
dr. pápai kamarás, marosi plébános és káplánja, valamint
Homolka állami főerdész és Pettera Hubert udvari fővadász fogadta őket.
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A vendégek a plébános fogatán a csavargőzős-állomásra
mentek, majd átkeltek Visegrádra. Rövid pihenő után, az
esős idő
ellenére, már hajnali négykor megkezdődött a vadászat a
koronauradalmi erdőben. A királyi vendég szerencsés volt,
egy szépen fejlett szavast lőtt. Albert király csak estig maradt
Visegrádon, majd továbbutazott Keszthelyre, ahol vendéglátója, Festetics Tasziló gróf várta. Lipót herceg tovább maradt
Visegrádon, és folytatta a vadászatot.
Legközelebb 1894. szept. 22–23-án vendégeskedett a király
Visegrádon. Ezt megelőzően Őfelsége a szept. 17–21. között
megtartott hadgyakorlat miatt Balassagyarmaton tartózkodott. Az udvari vadászatot Visegrádon Lipót herceg kezdte
meg, aki már szept. 21-én délután megérkezett. Az udvari
különvonat Balassagyarmatról még szept. 21-én éjfélkor
befutott Nagymarosra, majd – mivel a király aludt – lassú
menetben a Nagymaros-Visegrád megállóba ment. Őfelségét
fél háromkor felköltötték, és a rá várakozó Hableány nevű
propelleren Visegrádra hajózott. A király kíséretében voltak
Pettera Hubert fővadász és Kallina Károly m. kir.
főerdőmester.
Szombaton (szept. 22.) hajnali négy órakor Őfelsége és a
bajor herceg megkezdte a vadászatot. A vadászat eredménye
ezúttal is kielégítő volt (a király két, a herceg négy szarvasbikát lőtt). A király és a herceg szállása most is, mint korábban, a főerdészi lakban volt, ugyanis Várnay Ödönéknél
vendégeskedtek. Másnap, vasárnap (szept. 23.) a közeli
Mária-kápolnában a fejedelmi vendégek jelen voltak azon a
csendes misén, melyet Pórtelky Tivadar plébános celebrált.
Hétfőn ismét a budapesti propeller átkelési vállalat Hableány nevű hajóján keltek át a Dunán Nagymarosra. Mielőtt
Őfelsége hajóra szállt, megköszönte a szállást a Várnay
házaspárnak. Megszólításával tüntette ki Kontra Kálmán
főszolgabírót, Pórtelky Tivadar plébánost és a község elöljáróságának megköszönte a szíves fogadtatást és a kivilágítást.
Hasonló kitüntetésben részesült a propellert vezető Kápolnai
Pauer Lajos hajóskapitány, akivel még beszélgetett is. Utólag, a következő év elején a király a propellert vezető hajóskapitánynak szolgálataiért egy gyémántos melltűt ajándékozott. Maroson a király kiszállt a hajóból, és az ott várakozó
kocsikon kíséretével a vonathoz hajtatott. A 11 órakor induló
különvonat az uralkodót Bécsbe vitte.
Még egy, a visegrádi koronauradalmi erdőkben történt udvari vadászatról van tudomásom, amely már a király részvétele nélkül zajlott. A Pesti Napló 1896. szept. 24-i száma
arról tudósított, hogy „Lipót bajor herceg, Gizella főhercegnő férje szept. 25-én Visegrádra érkezik, ahol néhány napot
vadászattal tölt. Szállásul a főerdészi lak, vagyis Várnay m.
kir. főerdész lakása fog szolgálni.”
A felsorolt 1888., 1889., 1892. és 1894. évi visegrádi királyi vadászatokon kívül továbbiakról nincs tudomásom. Úgy
tűnik, hogy Gödöllőn 1895. okt.19–23. között történt az
utolsó nagyobb udvari vadászat. Az ekkor már 65 éves uralkodó számára bizonyára fárasztóak lehettek a több napos
vadászati programok.
A visegrádi királyi vadászatokról egy korábban megjelent
cikkemben tettem említést (Néhány kiegészítő adat a visegrádi Mária-kápolna 19–20. századi történetéhez. Visegrádi
Hírek, 2016. január, februári számok). Nem kellő alapossággal készült adatgyűjtésem alapján akkor azt írtam, hogy
1892-ben nem vadászott Ferenc József Visegrádon. Tévedésemet most korrigáltam, mert az előbbiekben vázlatosan
megírtam az akkori vadászat történetét. Ennek a vadászatnak
a történetéhez kapcsolódik az a hír, amelyet fentebb is említettem, hogy Görgey egy tálca gyümölcsöt küldetett Őfelségének az erdészlakba. Görgey ezt a fővárosi újságok által
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felkapott hírt mint „lapos hazugságot” a Fővárosi Lapok
szerkesztőjének, Vadnay Károlynak írt levelében cáfolta.
Sajnos ez a kitalált hír módosulásokkal, torzulásokkal és
átköltésekkel szinte a mai napig úgy maradt meg a nemzeti
emlékezetben, mint Görgey tábornok életének valós mozzanata. A tálca gyümölcsből előbb egy kosár szőlő lett – tőkéjét
természetesen Görgey kapálta – amelyet minden ősszel, ha
az uralkodó Gödöllőn vagy Visegrádon tartózkodott, elküldtek az asztalára. Sőt még Bécsbe is ment küldemény, amely
Ferenc Józsefnek annyira ízlett, hogy a nála vendégeskedő
Vilmos német császárt is megkínálta.
Az előbbi történet legkiszínezettebb változatát néhány évtizeddel későbbi fővárosi lap hasábjain olvashattam. Az 1896.
évi millenniumi időszakos országos gyümölcs- és szőlőkiállításon állítólag Ferenc József az ott kiállító Görgey Istvánnénak, akit kézcsókkal üdvözölt, személyesen köszönte meg a
Visegrádról rendszeresen küldött gyümölcsöket és a feleségének küldött gyönyörű rózsákat. E történet szerint a tavaszvégi rózsanyíláskor a tábornok a királynénak szánt rózsákat
minden este személyesen vitte át Nagymarosra, és ott beadta
a bécsi hajóra, ahol rögtön jégre tették. Másnap a Bécsbe
érkező hajóról a rózsákat felvitték a Burgba, és átadták a
királyné komornájának.
Megpróbáltam annak is utánakeresni, hogy a gyümölcsvagy szőlőküldés történet miként keletkezhetett. Az egyik
fővárosi lapban a következőt történetet találtam: amikor
Ferenc József Visegrádon vadászott (esetleg 1888-ban), az
egyik napon zöldbabfőzeléket kívánt ebédelni. Lévén szeptember vége, a zöldbabot a királyi konyha személyzete helyben nem tudta beszerezni. Meghallotta ezt a hírt egy Nagymaroson üdülő zsidó asszony, és felajánlotta saját zöldbabját
a királyi konyhának, ahol azt örömmel fogadták. Az asszony
a zöldbab árán túl udvari sürgönyben egy köszönőlevelet is
kapott, amelyet később mindenkinek mutogatott. A történet
képtelenségét az újságíró is érezhette, mert rögtön feltette a
kérdést, hogy a Nagymaroson tartózkodó hölgy miként értesült a királyi ebéd egyes fogásairól. Állítólag ezen a történeten felbuzdulva küldött Görgey Istvánné és lánya egy kosár
válogatott csemegeszőlőt a főerdészi lakba. A hódolattal
átnyújtott ajándékot az udvarmesteri hivatal örömmel fogadta. A király evett a gyümölcsből, sőt az ízlett is Őfelségének.
Ha tényleg az asszonyok küldték a gyümölcsöt a királynak
Görgey tábornok nevében, akkor őt kellemetlen helyzetbe
hozták, mivel önszántából ezt nem tette meg már csak azért
sem, mert nem volt tulajdonában „egy tenyérnyi földdarab”
sem, amelyen az megteremhetett volna. Visegrádon ugyanis
öccse, Görgey István pesti belvárosi közjegyző és felesége,
Dedinszky Aurélia voltak a tulajdonosok. Birtokuk a Salamon-torony u. és a Fő u. által határolt területen az 1869–
1889 közötti két évtizedben fokozatosan terjeszkedett. Először még 1869-ben Görgey István a Salamon-torony u. felső
végében, az alsóvár akkor még romos állapotban lévő kaputornyával szomszédos zsellérházat vásárolta meg a hozzá
tartozó telekkel együtt. Ennek a háznak a helyén épült meg
1870-ben Pelka Lajos Antal porosz építész tervei alapján a
Dunára néző erkélyes nagy villa. A 19. századi romantikus
építészet
egyik
stílusirányzatának,
a
félköríves
(Rundbogenstil) stílusnak megfelelően épült villa kertjének
további bővítésére csak hat évvel később, 1875-ben került
sor, amikor az északi oldallal szomszédos házat és kertet
Görgey István megvásárolta.
(A cikk folytatását januári számunkban olvashatják.)
Múlt havi számunkban a cikk címe helytelenül jelent meg,
ezért Olvasóink elnézését kérjük!
Szőke Mátyás
c. múzeumigazgató
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Az én óvodám

A régi idők emléke

Tisztelt Visegrádi Olvasó!
Csak azért írtam ezt meg, ezt a szót, hogy visegrádi olvasó, mert itt már nem igen van ősi visegrádi lakos. Anynyi az idegen, akik itt letelepedtek és itt találták ezt a
szép történelmi városunkat. Legyenek büszkék! Valaha
országunk fővárosa volt. Vigyáznának erre az új otthonunkra.
Szépen fejlődik a mi kis városunk, néha-néha új terek
és utcák épülnek, ami igen csinosan van gondozva és
ápolva, parkok, a járdák és ezeket a munkákat a kis létszámú fiatal GAMESZ dolgozza végig. Igen szépen
megépült a régi községháza, ma már önkormányzati hivatal.
Valamikor régen, úgy hetvennyolc évvel ezelőtt, ebben az épületben volt az
óvoda. Két kicsi szobával
meg egy kis udvaron volt
homokozóval. Volt egy idős
óvó néni, nevére már nem
emlékszem, de előttem egy
nagyon kedves hölgy volt.
Szépen tudott hegedülni és
megtanította a gyerekeket
énekelni, meg verseket szavalni. Lehet, hogy valaki
ismerte, de én nem emlékszem a nevére.
Énnekem van egy kis
fénykép az óvodából, ahol szánkóztam. Sajnos nem az
én szánkóm volt. Lehet talán egy jómódú gyereké volt.
Most, hogy idős lettem, vissza-visszaemlékszem ezekre
a gyermekévekre. Mert Falusi gyerekek, sosem ültünk a
szobánkban, csak aludni mentünk. Reggeltől estig kint
voltunk a szabadban és egészségesek voltunk, nem voltunk sohasem betegek. Nemigen kellett orvoshoz menni.
Elég sokat írtam a régi időből. Visszaemlékezve arról,
amit abban az időben éltünk. Köszönöm a Jóistennek,
hogy vissza tudtam hozni a régi éveket. Köszönöm a
Tisztelt Visegrádiaknak, talán ez lesz az utolsó írásom.
Fogadják szeretettel!
Tisztelettel:
id. Szinay István

Mostanában valami azt súgja, hogy vissza-vissza kell
gondolni, meg nosztalgiázni kell a régi gyerek emlékeimhez.
Most, öreg fejjel elgondolkoztam, milyen is volt ez az én
és gyerekpajtásaim élete: szegény gyerekek voltunk, nemigen volt játékszerünk, egy csúzli meg egy teniszlabda.
Sokat fejelgettünk és labdáztunk, nemigen volt más cipőnk, csak mezítláb fociztunk, olyan volt a talpunk, mint
egy bocskor.
Cipőt és harisnyát csak vasárnap viseltünk a szentmisére,
mert oda nem mehettünk mezítláb. A mise után levettük az
ünnepi ruhát és a cipőt, újra mezítláb voltunk.
Télen se volt jobb helyzet, igaz, jó meleg cipő volt a lábunkon, amire igen kellett vigyázni.
Nagyon jó gyerekéletünk volt, egyre azért büszke vagyok: az én édes szüleimre, akik minden szépre és jóra neveltek.
Egyszer kaptam egy nagyon szép ünnepi ruhát, hát ezt is
a kedves Zsitvay családtól, ugyanis én minden nap vittem
dohányt és az újságot, mindig mezítláb és glott gatyában
voltam.
Azt mondta a kegyelmes asszony, hogy itt van tíz pengő,
az édesanyád vegyen ruhát, cipőt és inget. Megvettük az új
Bocskai-ruhát és be kellett mutatni, erre a ruhára nagyon
kellett vigyázni.
Már többször írtam a régi Visegrádról, talán még emlékeznek rá, ami itt, a mi falunkban történt.
Kedves Olvasó, itt még senki nem írt arról, hogy itt hogyan éltek az emberek. Én három részre osztom el az itteni
embereket: voltak igen jó módú és gazdag hentesek, üzlettulajdonosok. Középsők voltak az iparosok és parasztcsaládok, akik állatokkal és földjeikkel gazdálkodtak. Na és
most jöttek a szegény családok, akik nehéz munkával, a
kőbányai robottal keresték meg a betevő falatot. Ők sosem
panaszkodtak, megértették azt, hogy a sors azt szánta nekik. Ezekről a szegény sorsú emberekről senki nem írt,
csak a gazdag osztályról írtak. A visegrádi emberekről csak
ketten voltunk, akik róluk írtunk: Schandl Lajos és Szinay
István, jómagam.
Nem szeretném, ha az írásommal valakit megbántottam
volna, ha igen, akkor ezért elnézést kérek.
Tisztelettel:
id. Szinay István

Egy este a Hazajárókkal

Nagyszerűen mutatták be a műsor szerkesztésének műhelymunkáját, humorral, emberséggel, hitelesen. A történetekből megismerhettük a stáb tagjait, munkájukat, az
azzal járó nehézségeket, örömöket, sikereket. Az írórendező Moys Zoltán is megtisztelt jelenlétével. A több
díjjal kitüntetett – de annál szerényebb – stáb itt megjelent
másik tagjával, Jakab Sándorral felváltva sok érdekességet meséltek a nagy érdeklődéssel figyelő nézőknek, nem
csoda hát, ha a vetítés és találkozó végén hatalmas tapssal
köszöntük meg egyszerre büszkén és a könnyekkel is
küszködve a szép és megszívlelendő gondolatokat.
Jó volt megtapasztalni, hogy bárhol is él a magyarság a
Kárpát-medencében, őrzi és továbbadja a rábízott értékeket, teremt a múltból a jelenen át maradandó jövőt.
Köszönet az EKE-nek, hogy ilyen tartalmas estét szereztek nekünk – élvezve a két remek fiatalemberrel való találkozás minden percét!
Borsody István

Csaknem megtelt a mozi hallgatókkal-nézőkkel, hogy
részt vegyenek a Hazajáró tv-műsor készítőinek visegrádi
találkozóján október 26-án. Igen, valódi, bensőséges találkozóra sikerült, hiszen az egyik főszereplő – Kenyeres
Oszkár – visegrádi felmenőkkel bír. Előadásában erre
hosszan és melegen emlékezett, ugyanis a természetszeretetet, a hegyek világát innen vitte magával.
A több éve rendkívül sikeres Hazajáró filmsorozat egyszerre történelem- és földrajzóra, egyszerre költészet, festészet és zene: identitást erősítő, hazaszeretetre, a gyökerek ápolásának fontosságára összpontosító igen tartalmas,
míves tv-műsor. A bennük megszólaló emberek – fiatalok, idősebbek, lelkészek, mesteremberek – megható és
megfontolandó módon fogalmazzák meg a Kárpáthazához való tartozás, ragaszkodás, hűség, megmaradás
fontosságát, nehézségeit és szépségeit.
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HÉV-történet (I. rész)
November 1-jével a BKV-tól a MÁV újonnan szervezett leányvállalata vette át a budapesti helyiérdekű vasutak
működtetését, és így a tulajdonjog is átszáll a fővárostól az államra. Ez a lépés egy politikai sakkjátszma része,
hiszen a zöld szerelvények forgalma a főváros határain belül jóval nagyobb, mint az agglomerációban, nem beszélve arról, hogy jobb lenne, ha egy kézben maradt volna az irányítás is. Volt már arra példa, hogy a BHÉV a
MÁV-hoz került, méghozzá 1952 és 1958 között, akkor is kiderült, hogy értelmetlen az átszervezés. Mostani írásunkban a tágabb térségünkben közlekedő szentendrei HÉV eddigi történetét elevenítjük fel. Talán meglepő, de
a HÉV már elért Visegrádig, sőt azon túl Gizellatelepig is, de most lássuk, hogyan volt a múlt!
becsatlakozzon. Ez a vágány, felette villamosvezetékkel,
A Budapest–szentendrei (H5-ös) HÉV talán a legforma is megvan, és az egyetlen összeköttetés a többi vasútgalmasabb és a turizmusban is a legnagyobb szerepet tölhálózattal. Ha ez nem lenne, akkor teljesen szigettötte be és tölti be ma is. A vonal belső végpontját összeüzemmódban üzemelne a szentendrei HÉV-vonal, sőt a
sen ötször helyezték át, ami kicsit meglepő lehet, de
Városi Tömegközlekedési Múzeumból se tudnának ki-be
ezeknek nagyon konkrét okai voltak.
állni a nosztalgiajárművek. Ezen az elágazó-pályán több
A vonal először gőzmozdonyos-üzemmel indult meg,
ütemben is folyt személyszállítás.
Szentendre és a budapesti Filatorigát között 1888. auguszA Buda-Császárfürdő állomástól a MÁV szerelvényei,
tus 17-én. A Filatorigát elnevezés a II. József császár által
később meg a HÉV a Margit hídtól Óbudáig járó vonatai
alapított selyem-filatoriumból ered. Az akkor még igenjártak itt. A nem túl régi időkben az Újpesti híd átépítése
csak városszéli végállomástól egy külön városi gőzüzemű
miatt jöttek be ezen a vágányon az esztergomi vonatok a
vasutat vezettek Óbuda központjába, a Fő térre, ahol már
Margit hídi felszíni csonka-vágányra. Ha már említettük a
évtizedek óta volt lóvasút. Jellemző a vonal turisztikai
Margit hidat, akkor tegyük hozzá, hogy amikor először
vonzerejére, hogy már az első üzemi évben kiadták a „Kikiszélesítették 1937-ben, akkor rendezték a környék közrándulások a Budapest-szentendrei HÉV mentén” című
lekedési hálózatát is, így a műtárgy északi oldalára hekis útikalauzt.
lyezték át a HÉV végállomását. A villamosok viszont
A vonal belső végpontját 1895. február elsején a Bem,
megkapták a Pálffy tér és a Margit híd közötti rövid szaakkor Pálffy térre helyezték át, ahol az akkori villamoshákaszt, és a 9-es járatnak ott alakítottak ki új fejvégállolózatnak fontos és forgalmas gócpontja volt. A szentendmást. A villamos és a HÉV között azonban meghagyták a
rei vonal 1899-es menetrendjében a vonatok délelőtt két
kettős vágánykapcsolatot, főként teherszerelvények közóránként, míg délután egy-másfél óránként indultak. Bulekedése miatt. A szentendrei vonalnak mindig is voltak
dapestről az első szerelvény 5.50-kor az utolsó 21.35-kor
menetrendesített és olykor alkalmi betétjáratai is.
indult. Szentendréről: 4.45–22.00-ig menesztették a vonatokat. Ekkor még csak egy vágány volt, de 1913-ban a
második vágány kiépítésére, míg 1914-ben a vonal villamosítására is sor került.

Pálffy tér

Budapest-Margit híd
A szerelvények hossza idővel annyira megnövekedett,
hogy a Pálffy tértől majdnem elértek a Margit hídig. Ennek a HÉV-vonalnak az úgynevezett „Duna-jobb parti
körvasút” is jelentős alapja volt. A Déli pályaudvarra érkező teherszerelvények a Margit körúton, a Bem (akkor Királyhegyi) utcán át érték el a HÉV személyszállítási
vágányait, amelyről 1895 után, Aquincumnál jobbra is
épült az Újpesti híd felé összekötővágány. Így a teherforgalom előtt nyitva állt egy budai kapcsolat is. Szintén
Aquincumnál, balra, Dorog és Esztergom irányába is kiépült az összekötővágány, amely itt több mint egy kilométernyit párhuzamosan ment a vasúti fő-sínpárral, hogy
a terepszínt kiegyenlítődése után Óbuda állomáson abba

A két világháború között egyes időszakokban az igazolt
turisták nagyarányú utazási kedvezményeket is kaptak,
ezzel is magyarázható az egyre növekvő igénybevétel. De
a mindinkább kiépülő agglomeráció is gyarapította az állandó utasok számát. Békásmegyeren és Pomázon egyre
többször fordultak vissza mentesítő szerelvények, a vonal
mindinkább népszerűbb lett. (Egy 1933-ban, a HÉV által
kiadott térképen, Békásmegyeren még egy megállót találtunk „Attila strand” elnevezéssel.) A HÉV sínpárjai azonban nem jutottak el mindenhová, így például a nyári szezonban oly kedvelt Római partra sem. Ezért a HÉV üzletigazgatóság az egyes állomásokról autóbuszjáratokat
szervezett. Ezek díjszabása a viszonylag kis távolsághoz
képest aránytalan volt, kihasználtságuk nem érte el a kívánt szintet.
Kertész Z. István
(A cikket januári számunkban folytatjuk.)
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK EGY PÁLYAFUTÁSRA
(I. rész)

Az első élmény
Nem volt felemelő. Ugyanis Visegrádot 1947. szeptember
20-án láttam meg először életemben a nagymarosi oldalról.
Ezen a napon léptem először Magyarország területére Szobon, ahol a vagonból kiraktak, és teherautóra pakoltak. Persze nem saját akaratból hagytam el a Pozsony melletti szülőföldemet, ugyanis kitelepítettek. Ilyen lelkiállapotban, akármilyen szép is volt Visegrád, csak szorongás volt bennünk,
mert nem tudtuk, hogy hol raknak le bennünket. Ráadásul
még sötét is volt, ami csak növelte a szorongást. Akkor még
nem sejtettem, hogy életem nagy részét Visegrádon élem le.
Csallóköz után soknak találtam a hegyet, akárcsak Petőfi Az
alföld című költeményében.
A visegrádi kapcsolat
Dunabogdányban a közigazgatásra kerültem. A tanácsi dolgozók szakszervezeti tagok voltak, három községnek volt
egy szakszervezeti elnöke. Engem választottak meg elnöknek, így Visegráddal már 1951-ben kapcsolatba kerültem.
Véglegesen 1958-ban választottak meg vb-titkárnak, és
nyugdíjazásomig itt maradtam. Visegrádot megszerettem,
nagyon szerettem a közigazgatást, és szerettem az itteni lakossággal együtt dolgozni. Közös munkák szervezése, házak,
utcák tisztán tartása, virágosítás, járdák építése. Ezekben a
lakosság igen sokat segített. A kisebb utcák kiépítése is lakossági segítséggel történt. Akkoriban igen sokat foglalkoztunk a fiatalokkal. Még színdarabot is tanultak, és be is mutatták.
Összefogás
Mivel a Tanácsnak mindig igen kevés volt a bevétele, nagyon rászorultunk a központi támogatásra, de a helyi gazdálkodó szervek segítségére is. Sok feladatot megoldottunk a
Pilisi nParkerdőgazdaság segítségével. A tisztességes, jó
kapcsolat gyümölcsöző volt. Ez a jó kapcsolat különösen
megmutatkozott a nagy árvízkor, 1965-ben, a kórház ellátásának biztosításában és a falu helyzetéből adódó széles körű
segítségnyújtásban.
Társadalmi élet
Mivel még kevés volt a televízió, kevésbé foglalta le az
embereket, jobban látogatták a helyi rendezvényeket. Korábban elég sok előadás volt a község különböző helyein. Így a
királyi

palotában (Csengery Adrienne, Kecskés András és zenész
társai, Hacki Tamás füttyművész), a Fő úti autóparkolóban, a
fellegvári autóparkolóban operaelőadás, a rádió nyilvános
felvétele a moziban és a PÁPEG-nál neves művészekkel, és a
visegrádi palotajátékokat se hagyjuk ki. Igen eredményes és
különleges volt a Matzke-féle házban működő irodalmi
presszó is, amely a maga nemében kuriózum volt. Sokszor
léptek fel neves művészek a művelődési házban is. Ezeken a
rendezvényeken mindig telt ház volt.
Az alábbiakban szeretném sorra venni azokat a feladatokat
és munkákat, amelyeket abban az időszakban végeztünk,
amelynek közel harminc éves közigazgatási pályafutásom
alatt a részese és tanúja voltam:

Útjavítás, járdaépítés
Ez korábban is jelentős feladata és elhatározása volt a helyi
hatóságnak, összefogva a lakossággal. Így épülhetett meg a
Nagy Lajos utca, Mátyás király utca, Széchenyi utca, az Újtelepi utcák, Temetősor, Török utca. Persze a nagy utcák (pl.:
Rév utca, Nagy Lajos utca, Mátyás király utca) központi hitelből épültek, de ahol lehetett, a lakosság is besegített. A
Török utca, az újtelepi utcák viszont igen nagy lakossági segítséggel épülhettek ki. Központi hitelből épültek az autóparkolók is. Sok járdaszakasz úgy készült, hogy tanácsi költségvetésből biztosítottuk az anyagot, a lakosság pedig a
munkát végezte el. Ezen munkákban tevékenyen részt vettek
az illetékes körzetek tanácstagjai, szakmájuknak megfelelően
még szakmai irányítással is.
A Deltánál már elviselhetetlen (főleg sötétben) a 11-es úton
való átkelés. Itt a közvilágításról is kell beszélni, mert az az
utakhoz és járdákhoz kapcsolódik. Maradva a Deltánál! Hajdanán a község kapott egy bizonyos pénzösszeget a 11-es út
belterületi része közvilágításának kiépítésére. Tudjuk, hogy
ez az útszakasz 1965-ben készült el, és valójában az árvíz
vette először használatba. (Ez részben jót is tett neki, mert
beiszapolódott és stabilabbá vált.) A közvilágítás kiépítésére
kapott támogatás sajnos csak a tervezésre és a Csuka-völgyipatakig terjedő szakasz kiépítésére volt elegendő, ez is két
ütemben. Sajnos ennek a szakasznak a továbbépítése megállt, így a jövendő önkormányzatokra hárul – most hogy már
annyira megnőtt a gépkocsiforgalom – sürgető megvalósítása
gyalogosátkelővel és annak jó megvilágításával.
Még ehhez a témához tartozik és sürgető kérdés az utak kátyúzása, hiszen a gázvezeték-építkezéssel minden utat megbolygattak, és óhatatlanul sérült az aszfalt.
(Folytatás a következő számban.)
Horváth Margit

A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
(Visegrád, Gizellatelep)

felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:
 karbantartó
(víz-,
gáz-,
központifűtésszerelő/karbantartó, csőszerelő/vezeték és csőhálózatszerelő vagy ezekkel egyenértékű szakképesítés)
 ápoló (OKJ 54, HÍD, felnőtt szakápoló vagy általános
ápoló és általános asszisztens szakképesítés)
A munkakörökkel kapcsolatban bővebb információ:
– telefonon: (26) 801-700/1350
– a szakkórház honlapján: www.visegradikorhaz.hu

Jelentkezési határidő:
2016. november 20.
Jelentkezéshez szükséges:
– szakmai önéletrajz
– végzettséget igazoló okmányok másolata
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Cím:
2026
Visegrád,
Gizellatelep,
e-mail:
humpol@visegradikorhaz.hu
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Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempéből
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634

FATELEP

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

2022 Tahitótfalu, Béke út 87.
(falu végén, Pócsmegyer irányába)

Faáru kedvezményes áron!
Decemberben bruttó 68.500 Ft/m3
Zsaludeszka 51.500 Ft/m3

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

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron

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

Gerenda, padló, deszka, tetőléc, OSB,
tetőfóliák, lambéria!
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

Kedves Visegrádi Lakosok!
Dunabogdányban a 11-es főút mellett
(Kossuth Lajos út 116-ban)

Telefon: 06 (30) 181-1471
e-mail: tahifa87@gmail.com www.tahifaker.hu

zöldség-gyümölcs-savanyúság
bio és reform élelmiszerbolt
nyílt!
NAPI AKCIÓS ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK

TŰZIFAELADÁS

HETI AKCIÓS LISZTEK, OLAJOK, TÉSZTAFÉLÉK

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!

Téli savanyúság akciós áron kapható,
savanyú káposzta 299 Ft/kg,
étkezési mák (magyar) 800 Ft/kg,
banán 390 Ft/kg, mandarin 399 Ft/kg,
sütőtök 65 Ft/kg
és még sok akciós zöldség-gyümölccsel várjuk
Kedves Vásárlóinkat
BIOLISZTEK, HIDEGEN SAJTOLT OLAJAK,
TÉSZTAFÉLÉK, KEKSZEK,
ASZALT GYÜMÖLCSÖK ÉS MÉG SOK MÁS!
Sok szeretettel várunk mindenkit!

Elérhetőségünk: 06 (30) 265-4679

Felhívás
A nyáron valaki a könyvtárbejárat lépcsőjénél felejtett
egy gyermekbiciklit. Gazdája azóta sem jelentkezett érte.
A kerékpár a könyvtárban van, aki be tudja azonosítani
azt szín és méret alapján, nyitvatartási időben átveheti.
Ugyanitt várja gazdáját egy hasonló körülmények között
régen itt felejtett gyermekroller is.

EŐRY CSABA
Tel.: 06 (30) 306-0516

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
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