VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XXXII. évfolyam 11. szám

2016. november

Áprily-hét 2016.
November 12., szombat

19 órától
Áprily-estély a Magyar László Tornacsarnokban

November 13., vasárnap

9 órakor
Református istentisztelet Áprily Lajos tiszteletére

November 14., hétfő

8 órától
Irodalmi és kézműves foglalkozások az alsó
tagozatban;
Természetfilm vetítés a moziban;
Látogatás az Áprily-völgyben és a temetőben
9.30 órától
Az erdőn túl… címmel emlékműsor Áprily Lajos tiszteletére;
A Dáriusz kincse című képzőművészeti pályázatra érkezett művekből szerkesztett kiállítás
megnyitója és díjátadás a Magyar László Sportcsarnokban
10.30 órától
Patakjaid bennem el nem apadnak címmel versés prózamondó verseny az iskolában
13.30 órától
A vers- és prózamondó verseny eredményhirdetése
16 órától
Generációk találkozása

November 15., kedd

9 órától
Az erdő élete ősszel – interaktív foglalkozás az
Erdei Művelődés Házában
13.30 órától
Áprily-kupa – Versenyek alsósoknak
Az Áprily-kupa meghívottai a három napon:

Dunabogdányi Általános Iskola és AMI,
Verőcei Géza Fejedelem Református Általános
Iskola, Óvoda és Bölcsőde,
Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános
Iskola és AMI

November 16., szerda

10 órától
Régészeti leletek az általános iskola területén –
Kováts István régész előadása
13.30 órától
Áprily-kupa – labdarúgás
15.30 órától
Koszorúzás az Áprily-völgyben (kisoroszi diákok)

November 17., csütörtök

11 órától
Irodalmi vetélkedő Kisorosziban
13.30 órától
Áprily-kupa – floorball

November 18., péntek

8 órától
Kézműves foglalkozás Kisorosziban dr. Hadházy Gergely szobrászművész vezetésével
14 órától
Suli-sokk – ügyességi vetélkedő gyerekek és
felnőttek részvételével

November 19., szombat

9 órától
Gyalogtúra a Mogyoróhegyen át az Áprilyvölgybe

Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola nevelőtestülete
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V Á R O S H Á ZI H Í R E K
Tájékoztató a testületi ülésen történtekről
A szeptember 21-én tartott testületi ülésen az alábbi
döntések születtek:
– Az első napirendi pont keretében meghallgatta és elfogadta a testület az önkormányzat 2016. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót. Az önkormányzat
2016. I. félévében 312.750 eFt tényleges bevételt és
281.505 eFt kiadást teljesített, pénzkészlete a tárgyidőszak végén 415.207 eFt volt. A tényleges bevételek a tervezett bevételek időarányos szintje fölött teljesültek, különösen örvendetes ez az adóbevételek
esetében, mivel a 111.000.000 Ft-os önkormányzati
közhatalmi bevétel meghaladja az éves előirányzat
időarányos szintjét, úgy, hogy az adókintlévőségek
jelentősen csökkentek az előző év hasonló időszakához képest. Kiadási oldalon valamennyi intézmény
kiadásai az időarányos szint alatt alakultak. A felhalmozási kiadások között jelentősebb volt az újrainduló
mozival kapcsolatos felújítási kiadás, a rendőrőrs tetőszerkezetének felújítása, valamint a hivatal számítástechnikai eszközeinek korszerűsítése.
– Az első napirenddel összefüggésben módosította a
képviselő-testület a 2016. évi költségvetési rendeletet,
melyen átvezették a legutóbbi módosítás óta hozott
olyan testületi határozatokat, amelyek az általános
tartalék terhére születtek. A módosított költségvetés
főösszege 1.735.149.401 Ft, a tartalék összege pedig
154.475.751 Ft, amiből az általános tartalék
111.261.751 Ft.
– Meghallgatta és elfogadta a testület Gyurián Mária, a
visegrádi Fellegvár Óvoda vezetőjének beszámolóját
a 2015/2016-os nevelési évről.
– Ezt követően újabb egyéni kérelmeket tárgyalt meg a
képviselő-testület a város településrendezési tervének
módosításával összefüggésben.
– A városüzemeltetési bizottság javaslatára úgy döntött
a testület, hogy a Fő utca 57. szám alatt található
rend-

–

–

–

–

őrörs épületének hátsó kertjében álló, önkormányzati
tulajdonú romos épületet elbontja. Az önkormányzat
az épület karakterjegyeit megőrző újjáépítését és új
funkcióval történő felruházását elvben támogatja, de
az építés és funkcióváltás finanszírozásáról építészeti
tervek és tervezői költségvetés alapján foglal majd állást.
Megbízta a testület Kleszky Gyula kisvállalkozót a
11-es számú főút nyomvonalának geodéziai felmérésével kapcsolatos munkák elvégzésével, 800.000 Ft +
0% áfa összegben, melynek fedezetét a 2016. évi
költségvetés 2. számú mellékletének dologi kiadások
sora terhére biztosítja.
Rendeletet alkotott a képviselő-testület az egészségügyi alapellátási körzetekről, az egészségügyi alapellátásról szóló törvény előírásainak megfelelően, mely
leszögezte, hogy a települési önkormányzatnak – az
egészségügyi alapellátás kötelezően ellátandó feladata körében – a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a
fogorvosi és a védőnői ellátás körzetét rendeletben
kell meghatároznia. A rendelet teljes szövege a város
honlapján a rendeletek, szabályzatok menüpont alatt
olvasható.
Mikesy Tamás, a közművelődési, oktatási, nevelési,
ifjúsági és sport bizottság elnöke tájékoztatást tartott
a város lancianói, parajdi és obergünzburgi testvérvárosi kapcsolatainak elmúlt egy évi alakulásáról, illetve történéseiről.
Idén is csatlakozott az önkormányzat a felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2017. évi fordulójához. A képviselő-testület a havi
támogatás összegét a támogatásban résztvevők szociális körülményeit figyelembe véve havi maximum
6.000 Ft/fő összegben határozza meg; a 2017. évi támogatás
keretösszege
730.000
Ft.
VVÖ

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Visegrád minden polgárát
2016. november 25-én (pénteken) 18 órára a városházára,
a Görgei-emlékév keretében meghirdetett
szoborpályázat alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitójára
Az ünnepélyes megnyitó előtt
Kovács István történész, költő, műfordító
Egy eperjesi patrióta fiai a szabadságharcban
címmel tart előadást
Az emlékév fővédnöke
Dr. Áder János köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka
Mindenkit szeretettel várunk!
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VároshÁzi Mozaik
Út- és járdafelújítások:
Októberben három kisebb útfelújítás történt Visegrádon. A
Rákóczi utca középső, kb. 60 méteres szakasza, valamint a
Csukavölgy utca Kilátó utca utáni kb. 40 méteres szakasza
kapott új aszfaltréteget. Folytatódott a Bányatelep utca tovább építése; a hiányzó, kb. 60 méteres útszakasz leaszfaltozásával az utca a lakóházakig szilárd burkolattal rendelkezik.
Jelen cikk írásakor javában zajlik a temető belső járdájának
felújítása. A kivitelező Gerstmayer János, a beruházás finanszírozása pedig Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester,
Schüszterl Károly, Hintenberger András és Bálint Zsolt kép-

viselők tiszteletdíj-felajánlásaiból történik.
Vis maior pályázatok:
Visegrád Város Önkormányzata a 2016. februári, valamint
júniusi esőzéseket követően pályázatot nyújtott be a vis
maior alap terhére. Mindkét pályázat támogatást nyert; a
helyreállítás jelenleg a Kilátó utcai és Újkert utcai partfalomlás, az Újkert utca és Temető sor kereszteződésében található, az esőzés következtében megsérült vízelvezető, valamint
a Zách Klára utcából induló pince Kálvária utca felőli részének beomlását helyreállító beruházások kiviteli terveinek
engedélyeztetési fázisában van.

Értesítés őszi „lombtalanításról”
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld anyag őszi, díjmentes elszállítását november 22-én, kedden végezzük.
Ezen a napon a fás szárú zöld anyagot legfeljebb 25 kilós kötegenként, spárgával átkötve, matrica nélkül,
a nem fás szárú anyagot pedig bármilyen zsákban, bekötve ki lehet helyezni az ingatlanok elé.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld anyagot a jelzett napon legkésőbb reggel 7.00 óráig
helyezzék ki ingatlanaik elé.
Az összegyűjtött zöld anyagot a jelzett napon elszállítjuk.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a november 22-ei díjmentes szállítást követően tavaszig a zöld anyag elszállítása szünetel.
Az újra indításról a Visegrádi Hírek hasábjain és a város honlapján tájékoztatjuk majd Önöket.
Városgazdálkodási csoport
Sitt és hamu átvétele:
2016. december 3-ától lehetőséget biztosítunk KIZÁRÓLAG a lakosság részére kis mennyiségű, egyszerre legfeljebb 1 m3 építési törmelék, a VKG csoport telephelyén
(„GAMESZ” udvar) történő leadására. Az átvétel ideje:
szombatonként, 8.00–9.00 óra között. Az átvétel díja: 650

Ft/0,1 m3 (azaz kb. 1 db meszes zsáknyi mennyiség). Ugyanezen időpontban lehetőség van fatüzelésű kályhákból
származó hamu leadására is, ugyancsak KIZÁRÓLAG a
lakosság részére. Kb. 100 liter mennyiségű behozott hamuért egy darab zöld anyag gyűjtésére szolgáló zsákot adunk
cserébe.
Visegrád Város Önkormányzata

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázati tájékoztató
Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának kiírása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) közzétette a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának dokumentumait.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú
tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a
Kormány mind központi költségvetési, mind önkormányzati
forrásokat is mobilizál.
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
209/2016 (09. 21.) Határozattal csatlakozott a kiírt pályázathoz.
A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:
2016. november 8.
Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER-Bursa rendszer) az alábbi linkeken érhető el:
A
pályázat
a
kormany.hu
és
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/ oldalakon érhető el.

„A” típusú pályázat:
A pályázatra az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn

belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő
tanulmányi félév.

„B” típusú pályázat:
Az ösztöndíjban kizárólag olyan az önkormányzat területén
állandó lakóhellyel rendelkező (érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt nem nyert, érettségizett) fiatalok
pályázhatnak, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj időtartama 310 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha a
pályázó az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Kötelező mellékletek:
– hallgatói jogviszony igazolás (eredeti)
– kereseti (munkáltatói) igazolás
Visegrád, 2016. október 4.
dr. Szabó Attila s.k. jegyző
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Tájékoztató a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatosan
a lakosságot érintő változásokról
Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett
egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő
címadatbázissal, ezért 2015. július 1-jétől létrehozták a
központi címregisztert (továbbiakban: KCR), melynek
célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) párhuzamosan nyilvántartott címadatokat
egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy
az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző
nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek.
Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) írja elő,
mellyel kapcsolatos feladatok elvégzését az ingatlan
fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjére delegálták.
A Visegrádi Polgármesteri Hivatal munkatársai (Herold Mária, Variházy Orsolya és Miklós Melinda) a
Korm. rendelet előírásai alapján elkezdik felülvizsgálni
az összes visegrádi ingatlan esetében a házszámot, lakcímet, helyrajzi számot, és ahol szükséges, ott helyreigazítás, módosítás fog történni.
Házszám hiánya esetén a házszám megállapításáról, illetve ha az újraházszámozás elkerülhetetlen, akkor a házszám módosításáról a polgármester határozatot hoz. Közterületnév hiánya esetén közterület-elnevezést vagy közterületnév-módosítást tartalmazó önkormányzati képviselőtestületi döntés meghozatalára is sor kerül. A címekben
(házszámban, közterület-elnevezésben) történt változásról
a polgármesteri hivatal az érintett ingatlanok tulajdonosait, illetve az ingatlanba bejelentett személyeket írásban
tájékoztatja.

Címváltozás esetén:
1. az
ingatlanba
bejelentett
személyek
lakcímkártyájának cseréje szükséges. A lakcímkártya
cseréje hatósági döntés miatt illetékmentes lesz. A
címváltozásról szóló jogerős döntést követően az új
lakcímkártya igénylésében, illetve kiváltásában a
hivatal munkatársa (Herold Mária) fog segítséget
nyújtani;
2. a forgalmi engedély cseréje nem szükséges, ebbe –
kérelemre – a kormányablakban illetékmentesen bejegyzik az új címet;
3. személyi igazolványt nem kell cserélni, mert abban
nincsen lakcím;
4. a pénzintézetek felé az ügyfélnek van bejelentési
kötelezettsége, mely szintén költségmentes;
5. a közszolgáltatók (ELMÜ Nyrt., DMRV Zrt., TIGÁZ
Zrt., Magyar Telekom, Invitel Zrt., Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., Magyar Posta
Zrt.) felé a bejelentési kötelezettséget a jegyző hivatalból teljesíti.
Címváltozással, ha a vállalkozás székhelyének (telephelyének) címe is megváltozik, ezt elektronikusan, ügyfélkapun keresztül a vállalkozás képviselője köteles a
cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180
napon belül bejelenteni, amely bejelentés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V törvény 53. § (1) bekezdése értelmében
illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélküli.
Fent jelölt jogszabályi rendelkezés alapján kötelezően elvégzendő munka eredményes elvégzése érdekében
kérem a Tisztelt Lakosság türelmét, megértését és
együttműködését.
Dr. SzabóAttila jegyző

FELHÍVÁS!
November 14-től 18-ig

TŰDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:
november 14. hétfő
12.00–18.00
november 15. kedd
8.00–14.00
november 16. szerda
12.00–18.00
november 17. csütörtök
8.00–14.00
november 18. péntek
8.00–14.00
A tüdőszűrés helye: EGÉSZSÉGHÁZ, VISEGRÁD
A TÜDŐSZŰRÉS 40 ÉV FELETT INGYENES,
A 18 ÉS 40 ÉV KÖZÖTTI, ÁLLANDÓ BEJELENTETT LAKCÍMMEL RENDELKEZŐ
VISEGRÁDI LAKOSOKNAK A VIZSGÁLAT DÍJÁT VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TELJES EGÉSZÉBEN ÁTVÁLLALJA.
A vizsgálati díj átvállalásának feltétele a tüdőszűrésen való rendszeres megjelenés!
A TŰDŐSZŰRÉS NEM KÖTELEZŐ, DE A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy külön (névre szóló) értesítést nem küldünk!
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére.
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB KÁRTYÁT,
VALAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL!
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Ügyfél-elégedettségi felmérés

Az elmúlt év decemberében fogadta el az Országgyűlés a
kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI.
törvényt, melynek értelmében a lakosság számára 2016.
július 1-jétől ingyenessé vált a kötelező kéményseprési
közszolgáltatás. A törvény felhatalmazása alapján ezt a
közszolgáltatást a Katasztrófavédelem megbízott szervezeti
egysége (továbbiakban: kéményseprőipari szolgáltató)
köteles elvégezni.
A kéményseprőipari szerv az időszakos ellenőrzést és a
szükség szerinti tisztítást megrendelés nélkül, ütemezett
sormunka keretében látja el az ingatlan használójának előzetes írásbeli értesítése alapján. A sormunka a
kéményseprőipari szerv vagy kéményseprő-ipari szolgáltató
megrendelés nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiztonsági
okból végzett ellenőrző tevékenysége, amely kiterjed az
ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény,
továbbá a bekötő- és összekötő elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálására, szükség szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatára. Az égéstermékelvezetők teljes nyomvonalának szemrevételezése és
műszeres ellenőrzése, a tüzelőberendezések hivatalos
dokumentumainak áttekintése, az égéstermék minőségének ellenőrzése, a szén-monoxid-érzékelő működésének
felülvizsgálata, majd a fellelt adatok dokumentálása, és a
kötelező adategyeztetés, átlagosan húsz percnyi időt
igényel.
Ha az ingatlan használójának a jelzett időpont nem megfelelő, a kéményseprőipari szerv írásban, az első időponttól
számított harminc napon belüli időszakra eső második időpontot jelöl meg. A feladatok elvégzésének eredményét
tartalmazó dokumentum egy példányát a kéményseprőipari szerv, a kéményseprőipari szolgáltató az ingatlan
tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan használójának, megrendelés esetén a megrendelőnek igazolt módon átadja.
Ha a kéményseprőipari szerv vagy a kéményseprőipari
szolgáltató a tevékenysége során a szakterületét érintően
az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését
észleli, akkor a helyszínen írásban szólítja fel az ingatlan
használóját a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető
üzemeltetésének azonnali szüneteltetésére a szabálytalanság megszüntetéséig.
Az ingatlan használójának kötelességei közé tartozik
a kéményseprőipari szerv vagy a kéményseprőipari szolgáltató meghatározott feladatainak ellátását lehetővé tenni és
az ehhez szükséges feltételeket biztosítani. Fontos információ, hogy a törvény alapján az állam által ingyenes közszolgáltatásként biztosított ellenőrzés nem végezhető ott,
ahol gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye vagy
fióktelepe van bejegyezve. Ezeken a helyeken továbbra is
a Magyar Kéményseprő Kft. végzi tevékenységét.
Az újonnan megalakított kéményseprőipari szervezet a
lakosság egységes, magas színvonalú tájékoztatása, a problémák gördülékeny megoldása érdekében létrehozta a BM
OKF Gazdasági Ellátó Központon belül működő központi ügyfélszolgálati csoportot, mellyel a következő elérhetőségek valamelyikén léphetnek kapcsolatba az ügyfelek:
Ingyenesen hívható telefonszám:
1818 a 9. és majd az 1. menüpontok.
Internetes elérhetőség:
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat

VVÖ

Idén ősszel lakossági kérdőíveket tettünk közzé a Visegrádi
Polgármesteri Hivatal, Visegrád Város Önkormányzata, a
Fellegvár Óvoda és a városi konyha működésével kapcsolatban. A kérdőíveket az intézmények saját csatornáikon keresztül juttatták el a lakossághoz.
Sajnálattal tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a polgármesteri hivatal és az önkormányzat működésével kapcsolatos kérdőíveket összesen 23 visegrádi polgár töltötte ki és
küldte vissza, így ez a vizsgálat nem ad mérhető, értékelhető
eredményt az említett intézmények működéséről; valamint
nem ad reális képet a lakosság gondjairól, véleményéről, javaslatairól sem.
Terveink szerint a felmérést a jövő évben megismételjük tekintettel arra, hogy – amint azt az augusztusi Visegrádi Hírekben közzé tett felhívásunkban jeleztük – az ügyfélelégedettségi kérdőíveken szereplő kérdésekre adott válaszok
komolyan segítik (segíthették volna) az önkormányzat és a
hivatal munkáját abban, hogy a szervezet tevékenysége jobb,
az ügyfelek kiszolgálása hatékonyabb legyen.
A Fellegvár Óvoda által kiadott kérdőíveket viszont örvendetesen nagy számban visszaküldték a szülők; az 50 kérdőívből
37 darabot dolgozhattak fel a vizsgálat vezetői. A közétkeztetéssel kapcsolatos kérdéseket pedig a 33 címzettből 17-en
megválaszolták.
A kérdőívek feldolgozását követően elkészült grafikonok
szerint általánosságban mindkét intézmény a szolgáltatásokat
igénybe vevők megelégedésére működik. A grafikonok az
óvodában, illetve a konyhán nyitvatartási időben bármikor
megtekinthetők.
Ez úton köszönjük mindenkinek, aki segítette munkánkat
azzal, hogy időt, energiát áldozott a kérdőívek kitöltésére!
Visegrád Város Önkormányzata
Visegrádi Polgármesteri Hivatal

MEGHÍVÓ
VISEGRÁDI LAKOSOKNAK!
A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
közreműködésével

„LEGYEN FONTOS AZ EGÉSZSÉGÜNK”
címmel
rendszeres szűrőprogramot szervezünk
a visegrádi lakcímkártyával rendelkező lakosok számára
Ideje:
november 9. szerda, 8.00–12.00 óráig
november 10. csütörtök, 8.00–12.00 óráig
(tartaléknapok:
november 23. szerda és november 24. csütörtök)
Helyszín:
háziorvosi rendelő, Visegrád, Fő u. 38.
Jelentkezés és időpontfoglalás:
Pappné Pintér Klára körzeti nővérnél
a (26) 397-474-es telefonszámon
Az ingyenes szűrővizsgálat kiterjed:
vércukorszint-meghatározásra, Doppler-, hasi ultrahang-,
laktózintolerancia-mérésre, vastagbélrákszűrésre,
táplálkozási állapotfelmérésre, egyénre szóló tanácsadásra,
egészségnevelési előadásokra
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Visegrád Város Polgármesteri Hivatal
a ,,Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Visegrád Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési (főépítész segítő)
munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 81.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör
betöltője által ellátandó feladatkörök:
település-, terület- és vidékfejlesztési, településüzemeltetési feladatkör
Ellátandó feladatok:
településképi bejelentési, véleményezési és kötelezési
eljárások lefolytatása, városfejlesztési bizottság referensi
feladatainak ellátása (előterjesztések készítése, bizottsági
határozatok végrehajtása) főépítész munkájának segítése
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
településfejlesztési és főépítész segítő
Jogállás, illetmény és juttatások:
a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi
CXCIX. törvény, valamint a(z) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló
2/2007. (I.26.) önkormányzati rendelet és a közszolgálati
szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– főiskola, felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, településfejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú
szakképesítés,
– közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– B kategóriás jogosítvány,

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
emelt szintű szakképesítés, építész mesterképzési szakon
szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű
szakképzettség vagy településmérnöki mesterképzési
szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal
egyenértékű szakképzettség és főépítészi vizsga, ECDL
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
motivációs levél, szakmai önéletrajz, iskolai végezettséget
igazoló bizonyítványok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. november 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Dr. Szabó Attila nyújt, a 06 (26) 398255-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Visegrád Város Polgármesteri
Hivatal címére történő megküldésével (2025 Visegrád, Fő
utca 81.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1539/2016., valamint
a munkakör megnevezését: Település fejlesztési (főépítész segítő) munkakör.
Személyesen: Dr. Szabó Attila, Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 81.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje:
szakmai elbeszélgetést követően munkáltatói (jegyzői)
döntés alapján
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. december 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.visegrad.hu – 2016. október 31.
Visegrádi Hírek – 2016. november 2.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
a pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási
Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Tájékoztató
Ez úton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Rüll Tamás főépítész a Visegrádi Polgármesteri Hivatalnál folytatott
munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt tekintettel arra, hogy lakóhelyéhez közelebb talált másik állást. Főépítész úr a jövőben heti egy alkalommal tart fogadónapot a településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatban a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban. A fogadónap időpontjáról a hivatal (26) 398-255-ös vagy
(26) 398-090-es telefonszámain kérhetnek tájékoztatást.
Műszaki természetű ügyekben keressék Lendvai János műszaki ügyintéző vagy Dr. Oláh Imre jogi-hatósági referens
kollégáimat.
Dr. Szabó Attila jegyző

XXXII. évfolyam 11. szám
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Visegrád Város Polgármesteri Hivatal
a ,,Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Visegrád Város Polgármesteri Hivatal titkársági ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2017. szeptember 30-áig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 81.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör
betöltője által ellátandó feladatkörök:
titkársági feladatkör
Ellátandó feladatok:
iktatási-iratkezelési, ügykezelői feladatok (postakönyv
vezetése, levelek feladása), a jegyzőnek címzett információkérő elektronikus, illetve papír alapú levelek megválaszolása
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
iktatás-iratkezelés
Jogállás, illetmény és juttatások:
a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a ,,Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi
CXCIX. törvény, valamint a(z) polgármesteri hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról,
valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló
2/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet és a közszolgálati
szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– középiskola/gimnázium,
– közszolgálati jogviszony – Legalább 1–3 év szakmai
tapasztalat,

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
motivációs levél, szakmai önéletrajz, iskolai végezettséget
igazoló bizonyítványok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. november 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Dr. Szabó Attila nyújt, a 06 (26) 398 255-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Visegrád Város Polgármesteri
Hivatal címére történő megküldésével (2025 Visegrád, Fő
utca 81.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1370/2016., valamint
a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.
Személyesen: Dr. Szabó Attila, Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 81.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje:
szakmai elbeszélgetést követően munkáltató által
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.visegrad.hu – 2016. október 27.
Visegrádi Hírek – 2016. november 1.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási
Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Az Áprily Lajos Általános Iskola és AMI hírei

A ZENE VILÁGNAPJÁN
A zene világnapja alkalmából rendhagyó órára gyűltek
össze az iskola osztályai a tornacsarnokban. A szokásos
pénteki menetrendet egy kis zenehallgatás és közös zenélés bolygatta meg. Az óra első felében az alsósok hallgatták és énekelték az iskola kórusa által előadott Örömódát.
A gyönyörű dallamokat néhány hangszeres mű követte a
zeneiskola tanárainak előadásában, zongorán és klarinéton. A rövid kis darabok után egy gyönyörű felvételt hallgathattunk meg a Berlini Filharmonikusoktól. Richard
Strauss szerzeménye, az Alpesi szimfónia első négy perce
csendült fel, és próbált kiragadni a minket körülvevő falak
közül, elénk varázsolva a napfelkeltét.
Az óra második felében a felsős diákok hallhatták ismét
ezt a zenei összeállítást.

Remélhetőleg mindenki talált benne – ha nem is több –
néhány pillanatot, ami a későbbiekben további zenehallgatásra ösztönzi.
Nagy Gergely klarinéttanár
(Folytatás a következő oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)

2016. november

Múzeumlátogatás

Nagymaros, szüreti fesztivál
Szeptember utolsó szombatján Nagymaroson járt a 6.
osztály nagy része.
Iskolánk meghívást kapott a szüreti fesztiválra, és ez a
csoport sváb táncokkal lépett fel.

A szervezők a fellépés után étellel, itallal kínáltak minket, és mustot is kóstolhattunk. Napsugaras, kellemes
őszi délutánt töltöttünk a Duna túlpartján.
Köszönöm kollégámnak, Schmidt Annának a sok segítséget!
Bene Éva Rita

A tanév elején elhatároztuk, hogy a hetedikesekkel és a
nyolcadikosokkal elmegyünk a Terror Háza Múzeumba,
ezzel is emlékezve az 1956-os eseményekre.
Október 4-én reggel indultunk az iskolából az iskolabuszszal, és bár ezt az időpontot a múzeumtól kaptuk még szeptember elején, az időjárás is méltó aláfestése szeretett volna lenni a nemsokára átélt élményeknek. Hirtelen hűvös
lett, és esett az eső. A gyerekek ennek ellenére vidáman ültek a buszban; mindig szeretnek kimozdulni az iskola falai
közül.
A Terror Házánál várnunk kellett, mert csak azokat engedik be, akik hamarosan bemennek a kiállításra. Itt ugyanis
mindig sok a látogató, októberben pedig még több; sok iskola dönt hozzánk hasonlóan.
Végre aztán a mi első csoportunk következett, mert olyan
sokan voltunk, hogy két részben mehettünk csak be. A vezetőnk mindent részletesen elmagyarázott, a gyerekek érdeklődéssel hallgatták, és már az első teremnél eltűnt a jókedv, ugyanis ott a második világháború koncentrációs táborairól láthattak filmfelvételeket, valamint képeket a háborúról. A termek időrendben követték egymást: a nyilasok rémtettei, majd az ötvenes évek következtek, 1956 és a
kivándorlás, valamint a függetlenné válás zárta a sort.

Az iskolai túraszakkör kalandjai
Az idei évben újra indult a tavaly már bejáratott túrázás. Szeptemberi első túránk Dömösre vezetett, ahol a
Zöld Forgatag előtt még megnéztük a középkori prépostság romjait. A Duna–Ipoly Nemzeti Park munkatársai által szervezett, hét állomásból álló versenyt madár- és
kisállat-bemutató, színi előadás és kézműveskedés tarkította. A megmérettetésen a gyerekek bagolyköpetben kerestek állatcsontvázat, gyógynövény-labirintusban róhatták a köröket minél több növényt gyűjtve, segíthettek a
természetvédelmi őrnek bepakolni a hátizsákjába, és
több más érdekesség mellett horgászhattak is. A végén
értékes tudással és nyereményekkel gazdagodva indultunk hazafelé az októberi hónap túráját tervezgetve.
Közkívánatra október 15-én a Rám-szakadékot vettük
célba. Volt, akit a célállomás megriasztott, de többen
voltak a bátrak és vállalkozó szelleműek. Így végül állandó útitársainkkal, a kisoroszi iskolásokkal együtt 41
gyerek és 15 felnőtt indult útnak a derűs szombati napon.
Miután a Szentfa-kápolnánál feltankoltunk szendvicscsel és üdítővel, erőtől duzzadva vágtunk neki a cuppogós sárban a Rám-szakadéknak. Az apukája hátán érkező
legfiatalabb, alig három éves túrázónk ugyanúgy élvezte
a megmérettetést, mint kis- és nagyiskolásaink vagy a
velünk tartó szülők.
A jó tempónak köszönhetően a visszafelé vezető úton,
a Lukács-árokban még egy rabló-pandúr játékra, a patakparton pedig egy kis labdázásra is jutott idő.
Bár a gyerekek azt mondták, nem fáradtak, el és újból
nekivágnának, azért a visszafelé buszút merengő tekinteteiből arra következtettem: kellemesen kifáradtunk.
Jó érzés volt ilyen nagy csapattal kirándulni. Remélem,
novemberben még többen leszünk!
Szőcsné Gottweisz Tímea

A kiállítás igen sok, kreatívan berendezett termet tartalmaz, több érzékszervre is hat: látás, hallás (sok interjúrészletet, zenét, rádiófelvételeket hallhatunk), szaglás (az első
kiállított tárgy egy igazi szovjet tank, amelyből folyik az
olaj, ennek a szagát is lehet érezni).
Talán a legnagyobb hatást a pincebörtön gyakorolta a
gyerekekre, mert itt különböző cellákat láthattunk, és a
kínzások helyszínét és eszközeit is.
Tetszett még a tanulóknak, hogy nem csak a szörnyűségeket mutatta be a múzeum, hanem igyekezett a hétköznapokat is közelebb hozni a ma emberéhez. Ilyen terem például az ötvenes évek világát bemutató rész, ahol láthatunk
Bambit, korabeli rádiót, sőt, akkori reklámplakátokat is. Itt
egy kicsit fellélegezhet a látogató, hogy aztán az újabb
borzalmakkal is megismerkedhessen.
Körülbelül másfél óra után elbúcsúztunk vezetőnktől,
felvettük a kabátokat a ruhatárban, és visszaszálltunk a
buszra. Másnap délelőtt beszélgettünk, és kiderült, hogy
érdemes volt elmenni a múzeumba, sőt annyira sok információval találkoztak, hogy elmennének még egyszer.
A látogatásról bemutató készül a többi diák számára,
hogy megismerjék, mi vezetett 1956. október 23-án a forradalomhoz, és hogyan végződött a magyar nép szabadságharca novemberben.
Jeneiné Vörös Margit
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Meghívó az Áprily-estélyre
Az Áprily Iskoláért Alapítvány, az Áprily
Lajos Általános Iskola és az iskola szülői szervezete az idén hatodik alkalommal rendezi
meg az Áprily-estélyt, amely hagyományőrző
és szórakoztató esemény, de egyúttal az iskola
fejlesztését, a gyermekek nevelését segítő
jótékonysági rendezvény.
Az idei estélyre ismét a Magyar László Tornacsarnokba várjuk vendégeinket és bízunk
abban, hogy mindenki jól érezi majd magát
egy olyan közösségben, ahol az összekötő
kapocs a gyermek, az iskola.
Várunk tehát mindenkit szeretettel, aki szívesen lazítana barátaival terített asztal mellett, jó
zenét hallgatva és arra táncolva, egy szombat
estét úgy eltöltve, hogy emellett egy jó ügyet is
támogathat!

ÁPRILY-ESTÉLY
2016. november 12. szombat,
19 óra
Magyar László Tornacsarnok
Az estély kezdetén az általános iskola diákjai
rövid műsorral lépnek fel, majd a továbbiakban
a Csepregi Trió biztosítja a jó hangulatot és
talpalávalót.
Finom vacsora elfogyasztása mellé a szülők,
nagyszülők által készített sós és édes sütemények és a büfé gazdag italkínálata biztosítja az
est vidám hangulatát.
A tombolán a helyi és környékbeli vállalkozók, intézmények, magányszemélyek felajánlásának köszönhetően idén is értékes jutalmakat sorsolunk ki, valamint a jótékonysági célú
árverés sem maradhat el.
Támogatói bankó, valamint az Áprilyestélyre szóló Suli-bankó az iskola titkárságán, Mezei Annánál és Muckstadtné A. Enikőnél váltható elővételben november 2–11. között, valamint az estély kezdetekor a helyszínen.
A szervezés megkönnyítése érdekében kérjük, amennyiben szeretnének részt venni az
estélyen, lehetőség szerint elővételben váltsák
meg a Suli-bankókat!
Suli-bankó vacsorával: 2.500 Ft
Suli-bankó vacsorával a jelenleg még tanuló
volt áprilys diákok számára: 1.200 Ft
Támogatói bankó: 500 Ft
Iskola titkársága (26) 398-312
Mezei Anna (20) 965-1534, (26) 397-129
Muckstadtné András Enikő (20) 534-2321,
(26) 398-100
Nödlné Hajni 06 (70) 410-4104
Káosz üzletház
Mindenkit szeretettel várunk!
Az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma
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„…most angyalokkal versenyt száll
a légben, …”
Péterfy Lászlóné Jékely Adrienne – ezzel a névaláírással jegyezte
öt év óta annak a diáknak az oklevelét, aki elnyerte az Év diákja
és Év kisdiákja kitüntetést. Mint az Áprily Iskoláért Alapítvány
alapítója, aláírásával ismeretlenül is tisztelettel fordult a gyermek felé. Mert vérbeli pedagógus lelkülettel tudta megélni annak
a diáknak az érzését, amikor az iskolájában elérhető legmagasabb jutalmat, kitüntetést veheti át. Tiszteletet és köszönetet
üzent ez az aláírás a nagyapja nevét viselő általános iskola közösségének is, Áprily Lajos költői-emberi példáját felmutató
fáradozásáért, eredményeiért.
„Ádika” – mi a családi és baráti körben ismert becenevén szólíthattuk. Harminc évvel ezelőtt került szorosabb kapcsolatba a
visegrádi iskolával, amikor a költő születésének 100. évfordulójára készült a magyar irodalmi közélet, Visegrád és az általános
iskola is. 1987. november 14-én az Áprily-Jékely család együtt
ünnepelt a névadó ünnepség felemelő perceiben az iskolások,
pedagógusok, szülők, közéleti szereplők és a költő tisztelői sorában.
Ettől
az
időponttól
Jékely
Adrienne nem látványosan, inkább csendes-szelíden szemmel
tartotta, hogy mi történik az iskolában. Meghívásainknak – ha ideje
engedte – eleget tett és köszönettel
reagált, ha nem tudott eljönni.
Finoman azt is jelezte, ha valamilyen ötletünkkel nem értett egyet.
1990-ben a parajdi iskola, 1992ben a brassói líceum névadó ünnepségén együtt ünnepeltünk határon túli barátainkkal. Mint a
hagyaték gondozója, szívügyének tekintette nem csak az Áprily
nevét viselő iskolák hagyományőrző munkáját, eredményeit, de
figyelme kiterjedt olyan intézményekre is, ahol költő-tanár
nagyapja hosszabb-rövidebb ideig tanárkodott. Ha állapota
megengedte, élveztük érdeklődését, jelenlétét az Áprily-hét, Áprily-nap, VI-PA-táborok eseményein is. A több éves együttműködésnek köszönhető, hogy 2011-ben ő alapította az Áprily Iskoláért Alapítványt, és kérte fel a kuratórium tagjait.
Betegsége egy nehéz szakaszában az oklevelek aláírásakor, miután kiválasztotta a legszebben író tollat, gondosan aprózva a
betűket, fájdalmas nevetéssel mondta: „Úgy szeretem a nevemet,
de most olyan hosszúnak tűnik leírni: Péterfy Lászlóné Jékely
Adrienne”.

,,Mert nincs jelen. Eljött és átölelte
a felidézett lét előtti lét,
s talán éppen most kóstolgatja lelke
a halál édes szédületét…
Muzsikaszóra szálló rózsahinta,
döbbenten nézünk s tanácstalanul,
ereszkedj hát vissza hozzánk, Csunyinka,
ne hagyj magunkra vénen, itt alul.”
(Jékely Zoltán: Csunyinka tánca, részlet)
M. A.
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A Fellegvár Óvoda hírei
Két keréken Zebegénybe…
,,Bicikli, bicikli de gurul a bicikli,
le a völgybe kanyarog, mint a szélvész úgy robog…”
Sokszor énekeltük a gyerekekkel ezt a dalt, és közben
azt tervezgettük, hogy majd egyszer mi is így robogunk a
biciklinkkel…, ha…
– ha majd elég nagyok, „igazi nagycsoportosok” leszünk;
– ha majd mindenkinek lesz biciklije;
– ha majd megtanulunk két keréken „oldalkerekek”
nélkül tekerni.
Az igazat megvallva nem is kellett erre olyan sokat várnunk. Az elmúlt évben egyre többen mesélték nagy
örömmel, hogy már megtanultak pótkerék nélkül biciklizni, és KÉTKEREKŰ biciklivel járnak óvodába; voltak
olyanok is, akik a születésnapjukra vagy a húsvéti nyuszitól biciklit kértek. Így már semmi sem állhatott annak
útjában, hogy megszervezzük a közös biciklitúránkat. Az
úti cél végül Zebegény lett. Egyrészt azért, mert a gyerekek nagyon szeretnek komppal utazni, másrészt pedig,
mert a túloldalon találtunk olyan kerékpárutat, ami kisgyermekekkel biztonságosan bejárható.

A túrát nagy készülődés előzte meg. A szülők már napokkal korábban felkészítették a kis bicikliket a „nagy
útra”. Volt, aki új ülést kapott, vagy lecserélték a megrepedt pedált, beolajozták a láncot (ezt utólag is köszönjük).
Így egy nyáriasnak mondható szeptemberi napon nyeregbe pattantunk és nekivágtunk az útnak. Az első kihívást az
jelentette, hogy eljussunk a komphoz. Figyelni kellett
magunkra, a saját biciklinkre, az előttünk haladóra, a
megfelelő távolságra, az út szélére stb.
(ugye ez nem is olyan egyszerű...?),

de pillanatok alatt hosszú kígyóban kacskaringózva, eljutottunk a célig. A következő kihívás az volt, hogy a húsz
kis bicikli akadály nélkül feljusson a kompra…, de mire
körbe pillantottunk, már a kompon voltunk, és a Duna
közepén jártunk. Ekkor szállt el minden aggodalmunk, s
rájöttünk, hogy nem is vágtuk olyan nagy fába a fejszénket. A kompozás mindig nagy élmény a gyerekek számára. Ilyenkor minden alkalommal rácsodálkoznak, hogy
„hogyan is tudunk utazni a Duna tetején”, aztán ahogy
távolodunk a parttól, hogy „milyen kicsi lesz Visegrád”,
majd örömmel fedezik fel az ismerős helyeket, a tornacsarnokot, a templomot, a várat. (Itt szeretnénk megköszönni az Atlantis Visegrád-Club Kft.-nek, Jung Vilmosnak és fiának, hogy több alkalommal is biztosították az
ingyenes utazást a visegrádi óvodások számára.)

Miután végre elértük a túlsó partot, kerestünk egy kis
pihenőhelyet, és nekiláttunk a közösen csomagolt elemózsiánk elfogyasztásának. Reggeli után aztán teli hassal
nekivágtunk az igazi „tekerésnek”. Nagymaros területén
szép. árnyas ligeten keresztül vezetett a bicikliút, csakúgy
pörögtek az apró lábak, és tényleg úgy robogtunk a biciklinkkel. mint a dalban. Így észre sem vettük a megtett
kilométereket. Később egy cseppet lankadt a lelkesedés,
de a szembe jövő biciklis forgalom kedves biztatása,
integetése, köszönése átlendített a holtponton, és így szerencsésen megérkeztünk Zebegénybe. Ott a helyi biciklis
pihenő fogadott be minket, így a délelőtt további részét
játékkal, pihenéssel, Duna-parti pancsolással töltöttük.
Miután kipihentük magunkat, ismét két kerékre szálltunk,
és visszakerekeztünk Nagymarosra. Az ottani játszótéren
töltöttük a délután nagy részét, majd egy kicsit megfáradva ismét kompra szálltunk, ahol már azt találgattuk, hogy
legközelebb hová is visz minket a bicikli, bicikli…
Kőhalmi Ágnes óvodapedagógus

Márton-nap a rendezvénytéren
November 11-én Márton napját ünnepeljük városunkban.
17 órakor az óvodás gyermekek a Fellegvár Óvodától indulnak,
az iskolások pedig csatlakoznak hozzájuk; majd a rendezvénytéren közös műsorral emlékezünk
Szent Márton példájára.
Szeretettel várjuk a rendezvénytérre a szülőket, nagyszülőket és az érdeklődőket!
A Márton-napi tűzgyújtásban a visegrádi cserkészek lesznek segítségünkre.
Az Áprily iskola német tanárai és a Fellegvár Óvoda pedagógusai
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NOVEMBERI 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
November 3. csütörtök, 19.15

November 5. szombat, 19.15

PONYVAREGÉNY
Színes, magyarul beszélő, am. krimi, 150’, 1994
Rendező: Quentin Tarantino
Szereplők: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman
Vincent és Jules feladata, hogy visszaszerezzenek egy fontos
aktatáskát főnöküknek. Jules túlél egy lövöldözést, és úgy
dönt, visszavonul a gengszterélettől. Feltűnik egy bokszoló
és két piti rabló is, akik azt a helyet nézték ki, ahol Jules és
Vincent reggelizik. A párhuzamos történetek egy-egy ponton
összefutnak, üldözőből üldözött, rablóból megmentő válik.

A LÁNY A VONATON
Színes, magyarul beszélő, am. thriller, 112’, 2016

November 4. péntek, 17.00
CASABLANCA
Fekete-fehér, magyarul beszélő, am. dráma, 102’, 1942
Rendező: Michael Curtiz
Főszereplők: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman
Casablancában mindenki Rick mulatójába jár, ahol a nácik
elől Amerikába menekülők hamis papírokhoz juthatnak.
Rick eddig mindenkin segített, de egy nap feltűnik régi szerelme egy másik férfival, s akkor egy pillanatra elveszíti korábbi határozottságát.
November 4. péntek, 19.15

Rendező: Tate Taylor
Főszereplők: Emily Blunt, Justin Theraux, Haley Bennett
Rachel minden nap felül a vonatra és elhalad régi háza előtt,
ahol volt férje él feleségével. Képtelen elengedni a múltat, s
miközben fájdalmát alkohollal próbálja enyhíteni, egy fiatal
párról talál ki történeteket, akiket a vonatról figyel. Egy nap
valami olyat lát, ami mélységes félelemmel tölti el. Tanúnak
jelentkezik, ám senki se hisz neki – még ő maga sem.
November 10. csütörtök, 19.15

CASABLANCA
Fekete-fehér, magyarul beszélő, am. dráma, 102’, 1942
November 11. péntek, 17.00

A LÁNY A VONATON
Színes, magyarul beszélő, am. thriller, 112’, 2016
November 11. péntek, 19.15

SAUL FIA
Színes magyar filmdráma, 107’, 2015

A HÉT MESTERLÖVÉSZ
Színes, magyarul beszélő, am. western, 133’, 2016
Rendező: Antoine Fuqua
Főszereplők: Chris Pratt, Haley Bennett, Vincent D’Onofrio
Rose Creek egy kisváros, melyet az iparmágnás Bogue tart
elnyomás alatt. A város lakói, élükön Emmával egy sor törvényen kívülihez fordulnak segítségért. A végső összecsapásra készülve a hét mesterlövész ráébred, hogy amiért küzdenek, az több a puszta fizetségüknél.

Rendező: Nemes Jeles László
Főszereplők: Röhrig Géza, Molnár Levente, Urs Rechn

November 5. szombat, 15.00

November 12. szombat, 15.00

A KIS KEDVENCEK TITKOS ÉLETE
Színes, magyarul beszélő, am. animációs film, 86’ 2016
Rendező: Yarrow Cheney, Chris Renaud
Maxnek az élete egyik pillanatról a másikra megváltozik,
amikor gazdája befogad egy ölebet, Duke-ot. De félre kell
tenniük nézeteltéréseiket, mert a fehér nyúl, Snowball hadsereget épít az utcára került háziállatokból, hogy bosszút álljon
a boldog tulajdonosokon és kedvenceiken.
November 5. szombat, 17.00

VÁNDORSÓ LYOM KISASS ZONY
KÜLÖNLEGES GYERMEKEI
Színes, magyarul beszélő kalandfilm, 127’, 2016
Rendező: Tim Burton
Főszereplők: Eva Green, Samuel L. Jackson, Judi Dench
Jake pár furcsa feljegyzést örököl nagyapja után, melyekről
kiderül, egy különleges világba vezetnek. Még az is lehet,
hogy az öreg legőrültebbnek tűnő történetei valóban megestek, s létezik a Sziget és Vándorsólyom kisasszony...

Saul és társai feladata, hogy összegyűjtsék a gázkamrákban
megöltek maradványait és hamvaikat szórják szét. Egy nap
egy fiú holttestére bukkan, s mivel úgy véli, a saját gyermeke, megkísérli a lehetetlent: találni egy rabbit, aki tisztességes körülmények között temeti el. Eközben a
Sonderkommando felkelést szervez, de őt csak egyetlen dolog hajtja, hogy végtisztességet adjon fiának.

GÓLYÁK
Színes, magyarul beszélő, am. animációs film, 92’, 2016
Rendező: Nicolas Stoller
A gólyák egykor a csecsemőkért feleltek, ma már egy óriáscég számára szállítanak csomagokat. Junior, a cég legjobb
gólyája épp kinevezés előtt áll, de amikor véletlenül aktiválja
a Babakészítő Gépet, a feje tetejére áll az élete.
November 12. szombat, 17.00

IFJÚSÁG

Színes, magyarul beszélő, ol.–ang.–fr. filmdráma, 118’, 2015
Rendező: Paolo Sorrentino
Szereplők: Rachel Weisz, Michael Caine, Jane Fonda
Egy luxusszállodában pihen a nyugdíjba vonult zeneszerző,
Fred és filmrendező barátja, Mick. Fred kíváncsisággal
szemléli a többi vendéget, lánya problémáit, a fiatal írókat,
akikkel Mick együtt dolgozik egy forgatókönyvön. Saját zenei karrierjét lezártnak tekinti, ám a legmagasabb szinten
szeretnék, hogy még egyszer vezényeljen.
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November 12. szombat, 19.15

ROSSZ ANYÁK
Színes, magyarul beszélő am. vígjáték, 100’, 2016
Rendező: Scott Moore, Jon Lucas
Főszereplők: Mila Kunis, Kristen Bell, Cristina Applegate
Amynek látszólag tökéletes az élete, de eljön a pillanat, amikor
besokall a napi rutintól. Két anyatársával úgy döntenek, kimenőt
adnak maguknak. De az iskola makulátlan szülői görbe szemmel
nézik a lázadást és keresztes hadjáratot hirdetnek ,,felelőtlen”
társaik ellen.

November 17. csütörtök, 19.15

ERNELLÁÉK FARKASÉKNÁL
Színes, magyar filmdráma, 81’, 2016
Rendező: Hajdu Szabolcs
Főszereplők: Tankó Erika, Török-Illyés Orsolya, Hajdu
Szabolcs, Szabó Domokos
Régi és új konfliktusok törnek felszínre, mikor két testvér hoszszú idő után ismét találkozik: Ernella családjával hazatér Skóciából és Eszterék kénytelenek őket befogadni.

2016. november

Reacher régi nyomozóegységének jelenlegi vezetőjét letartóztatják hazaárulásért. Jack nem kételkedik a nő ártatlanságában, de
hogy bizonyítani tudja, ki kell szabadítania őt, és fel kell tárnia
egy kormányzati összeesküvést. A nyomozás során Reacher
olyan titokra bukkan, amely örökre megváltoztathatja az életét.

November 24. csütörtök, 19.15

SAUL FIA
Színes magyar filmdráma, 107’, 2015
November 25. péntek, 17:00

ERNELLÁÉK FARKASÉKNÁL
Színes, magyar filmdráma, 81’, 2016
November 25. péntek, 19.15

SNOWDEN
Színes, magyarul beszélő, am. akciófilm, 119’, 2016
Rendező: Oliver Stone
Főszereplők: Joseph Gordon-Lewitt, Scott Eastwood

ROSSZ ANYÁK
Színes, magyarul beszélő am. vígjáték, 100’, 2016

Edward Snowden informatikusként kap helyet a titkosszolgálatnál, ahol megdöbbentő felfedezést tesz: az amerikai kormány a
világon bárkit képes megfigyelni. Válaszút elé kerül: vagy ő is
asszisztál a kormány illegálisnak vélt és etikátlan cselekedeteihez, vagy nyilvánosságra hozza, amit tud és menekülni kényszerül.

November 18. péntek, 19:15

November 26. szombat, 15.00

November 18. péntek, 17.00

RENDES FICKÓK
Színes, magyarul beszélő, am. krimi-vígjáték, 116’, 2016
Rendező: Shane Black
Főszereplők: Ryan Gosling, Russel Crowe, Kim Basinger

P I ZS A M A P A R T I
Színes, magyarul beszélő, svéd családi film, 79’, 2016
Rendező: Lena Hanno, Catti Edfeldt
Főszereplők: Astrid Lövgren, Lilly Brown

Egyik inkább csak verőlegény, a másik a világ leggázabb detektívje, de lelkesek és nem restek erőszakot alkalmazni a jó ügy és
jó nők érdekében. Egy egyszerű rutinmelóról azonban kiderül,
hogy az évszázad bűnügye, melyben érintett a Los Angeles-i
alvilág színe-java.

Siv új barátnőjénél alszik, a pizsamapartin azonban különös és
varázslatos dolgok történnek. A kalandos éjszakán segítségére
lesz két kis beszédes, rakoncátlan borz, hogy megleljék barátnőjét a varázslatos házban.

November 19. szombat, 15.00

A SORS KEGYELTJEI… MEG A TÖBBIEK
Színes, feliratos, német–francia komédia, 122’, 2016
Rendező: Bruno Dumont
Főszereplők: Didier Després, Cyril Rigaux, Juliette Binoche

A KIS HERCEG
Színes, francia animációs film, 108’, 2015
Rendező: Mark Osborne
Egy kislányt megpróbálja felkészíteni az édesanyja a felnőttek
világára, azonban a szomszédban lakó különc pilóta némileg
beleszól a dologba. Egy különleges világot mutat meg a kislánynak, ahol bármi lehetséges. Egy világot, mellyel sok évvel
ezelőtt a kis herceg ismertette meg őt.

November 19. szombat, 17.00

M Á R I S H I Á N Y ZO L
Színes, magyarul beszélő, angol romantikus film, 112’
Rendező: Catherine Hardwicke
Főszereplők: Toni Collette, Drew Barrymoore
Milly és Jess a legjobb barátok, gyermekkoruk óta mindenüket
megosztják. Millynek jól fizető állása van és egy toronyházban
él családjával. Jess a városfejlesztésen dolgozik, pasijával egy
csónakházban élnek. A két nő barátsága továbbra is töretlen. De
kiderül, hogy Jessnek mellrákja van. Hogyan oszthatná meg ezt?

November 19. szombat, 19.15
J A C K R E A C H E R : N I N C S V I S S ZA Ú T
Színes, magyarul beszélő, am. akciófilm, 119’, 2016
Rendező: Edward Zwick
Főszereplők: Tom Cruise, Cobie Smulders

November 26. szombat, 17.00

Az észak-franciaországi partoknál több turista rejtélyes módon
eltűnik 1910 nyarán. A hírhedt nyomozópáros, Machin és
Malfoy a Slack-öbölnél kezd nyomozni. Az itt lakó furcsa, zárt
közösség egyik meghatározó családja Bréforték. A Van
Peteghem família nyaranta látogat ide és dekadens kompániájuk
örömmel tölti idejét velük, csak hogy felsőbbrendűségüket
bizonygassák. Közben egyre többen tűnnek el a tengerpartról, a
két nyomozó pedig tehetetlen.

November 26. szombat, 19.15

INFERNO
Színes, magyarul beszélő, am. misztikus thriller, 121’, 2016
Rendező: Ron Howard
Főszereplők: Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster
Miután egy firenzei kórházban magához tér, az amnéziás Robert
Langdonnak rá kell döbbennie, hogy ismeretlen gonosztevők
célpontjává vált, akik megpróbálnak az életére törni. Egy nővér,
Sienna segítségével menekülni kényszerül, miközben megpróbálja összerakni a kirakós apró darabkáit. Élete legszövevényesebb összeesküvését kell megoldania, melynek saját élete a
tétje.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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A Mátyás Király Művelődési Ház
és Városi Könyvtár programjai
KÖNYVTÁRI  HÍREK
Könyvajánló:
Felnőtt szép- és szakirodalom

Böjte Csaba: A szeretet mérföldkövei
Kondor Vilmos: Budapest novemberben
Oravecz Nóra: Összekötve
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló I, 1935–1940; II.
1941–1946
Tormay Cécile: Korinthoszi szerelem
Továbbá ajánljuk R. Kelényi Angelika alábbi köteteit:
Az agyam eldobom – nő pánikban / Negyven felé pártában –
nőcik a pácban /
Egy hajszálon múlt – amikor a feleség megőrül / Szulejmán és a
magyar udvarhölgy / Szulejmán: sorozat és történelem

Gyermek- és ifjúsági irodalom

Baum, Frank L.: Ozma, Óz hercegnője
Csiribiri tornatár I.
Fésűs Éva: Esőmese (hangos könyv)
Mechler Anna: Bartoló, a markoló
Molnár Krisztina Rita: Maléna kertje

Országos Könyvtári Napok:

Visegrád is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok című
rendezvénysorozathoz 2016. október 3–9. között.
Október 3-án Vadadi Adrienn látogatott el hozzánk Szentendréről. Remek előadást tartott óvodásoknak és kisiskolásoknak
Mi a szösz? című könyvtárhasználati munkájából, majd a többi
művéből olvasott fel egy-egy mesét a kíváncsi gyermekeknek.
Az előadást összesen 47 gyermek kísérte figyelemmel. A könyvtárhasználati bemutatót és a meseolvasást játékos foglalkozás
követte, melyben a gyermekek nagyon aktívak voltak.
Október 7-én R. Kelényi Angelika jött, majd október 9-én idén
harmadik alkalommal könyvvásárt tartottunk a termelői piacon.
Az érdeklődők kedvező áron juthattak hozzá a könyvtár fölös
példányaihoz. Témakörünk: állat, világ, természet volt, illetve
kérésre vittem ki a piacra néhány bestsellert és szakácskönyvet
is.

NEMZETISÉGI OLDAL

– Szerkeszti a Nemzetiségi Önkormányzat

Húsz éves a zenekar –

beszámoló a jubileumi koncertről
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Ezeket egységesen 100 Ft-ért árultuk. Továbbá árusítottam
művészeti albumokat is 500 Ft/db-ért. Az Országos Könyvtári
Napok könyves vasárnap alkalmából minden kedves vásárlónk
ajándékot kapott.
Felhívnám a lakosság figyelmét, hogy fölösleges könyveinket év közben is folyamatosan árusítjuk a fent megjelölt
árakon a városi könyvtárban (2025 Visegrád, Széchenyi u.
11.), telefon: 06 (26) 398-128
Kotz Eszter könyvtáros

November 16. szerda, 19:00

A VADDIÓFA ÁRNYÉKA (II. rész)

Színes, magyar dokumentumfilm, 50’, 2005
Rendező: Péterffy András
Az október 23-i ünnepség keretében vetítettük le a
film I. részét, melynek „A megélt forradalom” az alcíme.
A második rész – melynek A megölt forradalom az
alcíme – bemutatóját november 16-ára időzítettük, arra a napra, melyen Rácz Sándort 1956-ban a NagyBudapesti Központi Munkástanács elnökévé választották.
A portréfilm második része a főhős, Rácz Sándor életének, az 1956 októberi forradalmat követő éveit: a
megtorlást és a börtönévek időszakát idézi fel. Rácz
Sándor az amnesztia után is aktív, a magyar ellenzék
egyik emblematikus alakja, később a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke.

Kedves Visegrádiak!

A hagyományos péntek esti előadás-sorozat novemberi alkalma 2016. november 25-én, pénteken
rendhagyó módon a városházán lesz.
Az erről szóló meghívót újságunk 2. oldalán találják
meg.
Mindenkit szeretettel várunk!
sajnos tavasszal és nyáron nem találtunk olyan hétvégét,
amely lehetőleg mindnyájunknak megfelelt volna, és előtte
rendesen fel tudtunk volna készülni egy koncertre. Ezért is
volt örömteli, hogy most közel teljes létszámban, tizenöten
sikerült megjelennünk. A vasárnap reggeli mise itán a piactéren adtunk 30-40 percnyi műsort a piacra ellátogató árusok
és vásárlók örömére.

Zenekarunk idén ünnepli megalakulásának huszadik évfordulóját. Úgy terveztük, hogy ezt a jubileumi évet több koncerttel és egyéb zenekari közös programmal tesszük emlékezetessé.

Jóízűen fogyasztottunk a cukrászdában
A piactéri koncert pillanatai
Ebbe az eseménysorozatba illeszkedett október 16-i, vasárnap délelőtti koncertünk is. Sőt ez volt az első a sorban, mert

A koncert után a Rigoletto cukrászdában kakaózás és sütizés közben idéztük fel az eltelt húsz év emlékezetes pillanatait.
Szigeti János

14

VISEGRÁDI HÍREK

ELŐADÁS
ÉS KOSZORÚZÁS
Az EKE (Együtt Kulturális Egyesület)
tisztelettel hív mindenkit

Dr. Horváth Attila
egyetemi docens

ELŐADÁSÁRA,
amely november 4-én,
a nemzeti gyásznapon
17 órakor lesz a Palotaház melletti
információs iroda első emeletén
18.15 órakor

KOSZORÚZÁS

a Rév utcai Scheili-ház falán lévő
'56-os emléktáblánál

Csorba Győző:

NOVEMBER
Gyöngécske hajnali fagyok
edzik a lágy növényeket,
köd-tenger jég-tajtékain
a város háztetői.
A szürkeség társat keres,
belém igyekszik ömleni.
Ez is csak főpróbája még
a végső szürkeségnek.
Út nyílik a holtak felé,
fal nő az élők és közém.
A hang csönddé lesz, és a csönd
megszólal hallhatóan.
Fakó, göcsörtös ágakon
semmi fölösleg, semmi dísz.
A cifraság az életé,
ha maga szabja gátját.
Ó, mennyi ősz már, mennyi ősz,
hány lecke, hány okos tanács,
milyen makacs tapasztalat,
milyen makacs remények!

Zenei élmény a Vigadóban
Váratlan öröm és élmény érte azt a 32 visegrádit, akik Kucsera Tamás Gergely, az MMA
főtitkára jóvoltából részt vettek a Pesti Vigadó dísztermében rendezett Bartók-esten.
A három fiatal – Ábrahám Márta hegedű-,
Polgár Éva zongora- és Szepesi Bence klarinétművész – egy órába sűrítve adott emlékezetes hangversenyt Bartók, Debussy és Bernstein darabjaiból. Ismerős és nem ismert zeneszámokat élvezhettünk remek előadásban,
igazi virtuóz produkció volt a hegedű, klarinét és zongora ránk gyakorolt hatása.
Köszönet a lehetőségért és a nagy élményért!
A nyugdíjasok és a többi résztvevő

2016. november
,,(…) ha egy drága barát
meghallgatná egy este (…)
a szférák zenéjét, vagy engemet.”
(Babits: Előszó)

Meghívó
A visegrádi Mátyás Király Művelődési Ház
rendezésében kerül sor

Babits Mihály és esztergomi barátai

(Jelhagyó barátságok története
dr. Bodri Ferenc irodalomtörténész kutatásai
és egyéb, értékes dokumentumok tükrében) című

előadásra
2016. november 18-án, pénteken 17 órai kezdettel
a visegrádi önkormányzat dísztermében
Közreműködik:
G. Tóth Franciska és az Esztergomi Diákszínkör
Az előadás előtt és után alkalmi tárlat látható Bodri Ferenc kéziratos
hagyatékából, illetve megtekinthető lesz a korabeli Einczinger borospince faláról készült másolat is
Mindenkit várunk szeretettel!
A belépés ingyenes!

Mesegombolyító családi alkotóműhely
November 19-én, szombaton 15.00–17.00-ig várunk Benneteket Mesegombolyító családi alkotóműhelyre a Mátyás Király Művelődési Házba!
Ezen a foglalkozáson adventi koszorút fogunk készíteni, melyhez hozzatok magatokkal négy fehér gyertyát is! A többi alapanyagot megkapjátok
tőlünk!
Alkotás közben adventi és karácsonyra készülődő népdalokat fogunk
énekelni, családias és bensőséges hangulatban!
Nagy örömmel várunk minden kedves családot!
Jókainé Gombosi Beatrix és Szél Marietta

Karácsonyi jótékonysági vásár!
A Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány felhívása
A Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány az előző évekhez hasonlóan
karácsonyi jótékonysági vásárt rendez a piactéren. December 3-án,
szombat délután 15 órától 18 óráig szép termékekkel és karácsonyi hangulattal várjuk a kedves vásárlókat.
Akárcsak az előző években, várjuk mindazon hobby és profi kézművesek,
alkotók, művészek jelentkezését, akik valamilyen saját készítésű terméket,
kézműves tárgyat, képet felajánlanának árusításra az alapítványnak a jótékonysági vásárra. Bíztatjuk a kézműveseket, hogy ne csak karácsony témakörben gondolkozzanak, mert az előző évek tapasztalatai azt mutatják bármilyen kisebb ajándék- vagy dísztárgyra nagy a kereslet. Külön hálásak vagyunk azoknak, akik a gyermekekre is gondolnak.
A felajánlásokkal a kuratórium bármely tagját – Schandlné Herr Margit,
Szabóné Mayer Katalin, Szatmári Nóra, Szlovák Erzsébet, Vaik Dóra – meg
lehet
keresni,
vagy
jelentkezni
lehet
a
kereszteloszentjanosvisegrad@gmail.com e-mail-címen november 28-ig.
Az alapítvány a vásár bevételének felajánlásával továbbra is a Kálvária
rendbehozatalára gyűjt. Aki az utóbbi időben járt Kálvárián, láthatta, hogy a
kápolna rendkívül rossz állapotban van. A munkák felmérése és a tervezés
elkezdődött, az alapítvány anyagi lehetőségei miatt a kivitelezésre csak több
lépcsőben kerül majd sor. A munkák részben ezért, részben a plébánián zajló felújítás elhúzódása miatt még nem kezdődtek el.
Közreműködésüket előre is köszönjük, és mindenkit szeretettel várunk a
karácsonyi vásáron.
Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány
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Néhány gondolat a visegrádi
október 6-i városi ünnepség után
Mottó: Akinek nem inge, ne vegye magára
Közlendőm bőségét néhány sorosra terveztem. Nagyot
tévedtem…
Törekszem arra, hogy hazánk ünnepnapjain részt vegyek
a városi ünnepségeken. Nem mindig sikerül. E hiányzások okai természetesen objektívek.
Nem volt akadálya, hogy október 6-án 17 órára feleségemmel együtt elmenjünk a 48-as emlékműnél tartandó,
az aradi vértanúkról megemlékező ünnepségre. Legfeljebb harmincan voltunk. Ami engem meglepett, sőt, megdöbbentett: Egyetlen iskolás sem volt a helyszínen! Amikor ezt megjegyeztem, a körülöttem állók élénk hangon
közölték: Az iskola külön ünnepel. Ezen ne lepődjek meg,
ez már többször így volt!
Mégis meglepődtem. Nem is kicsit. Hogyan szervezhetnek egy aradi vértanúinkra történő megemlékezést ezen a
kis településen ifjúság nélkül?! Ilyen nem volt évtizedek
óta! Hol van a generációkat összekötő kapocs, amelyet
rohanó korunkban egyébként is sok támadás ér? Az idősebbek hogyan adják át a fiataloknak a történelmi nagyjainkat illetően az elismerés, a tisztelet, a megemlékezés
lángját?
Sohasem hittem volna, hogy én egyszer Kertész Imrét
fogok citálni… (Legalább is az interneten a vonatkozó
nyilatkozatot neki tulajdonítják. Csak remélni tudom,
hogy a média nem tesz olyat, hogy hamisítson.)
Nos az idézet: „Mindig ez a vége: a civilizáció eléri azt a
túltenyésztett állapotot, amikor többé már nemcsak hogy
képtelen rá, de már nem is akarja megvédeni magát.”
Kertész ezzel a kijelentésével félelmeteset állít: Az európai civilizáció egy eltehetetlenedett állapot a ma Európájában. Jómagam nem tudom cáfolni.
A teljesség igénye nélkül, a nemzet- és a hazaszeretet
vonatkozásában: Hogyan jutnak el az iskolánk illetékesei
oda, hogy:
– Vértanúinkra külön-külön emlékezünk egy ilyen kis
településen?
– Szülő és gyermek, az idősebb és fiatalabb generáció
nem tud kapcsolódni egymáshoz egy szent program
esetében?
– Ha egy gyermek elvégzi a 8 osztályt, megkönnyebbülten fellélegezhessen: Végre egy csomó hülyeséget
abbahagyhatok!
Édesanyám még az angolkisasszonyoknál kötött egy
életre szóló barátságot évfolyamtársával, Lujzi nénivel.
(Ha élnének, 98 évesek lennének.) Egyszer, amikor fuvaros-segédkezésemmel találkoztak Baján, egy rendkívül
kedves történet birtokosa lettem: Lujzi nénit rendszeresen
látogatta a háziorvosa, egy szimpatikus fiatalember, akinek volt egy kisiskolás fia. Az orvos és beteg minden
alkalommal elbeszélgetett erről-arról. Például a gyermek
vallásos neveléséről. Az orvos – Lujzi néni idézte őt –
súlyt helyezett arra, hogy a gyermek minden vasárnap
elmenjen a szentmisére, vallásos nevelésben részesüljön.
Egyedül. Apa nélkül.
Lujzi néni, jellemzően a fehérhajú, jóságos, szeretetreméltó tanítónőkre – Istenem! Vannak még ilyenek? – halkan
és kedvesen közölte: Doktor Úr! Példamutatás nélkül nem
megy…
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Mindez jövetelünk előtt több héttel történt. Azóta –
mondta Lujzi néni – apa és fia vasárnaponként kézen
fogva mennek a szentmisére.
Köztudomású, hogy a zsidó nép a családi élet professzionista művelője. Márai például a következőt mondja: A
keresztény a családjából él. A zsidó a családjának él.
Híres mondásuk: Mondd el fiaidnak!
És elmondják fiaiknak. Együtt vannak testben és lélekben
fiaikkal és lányaikkal. Mire ezek a gyerekek felnőnek, a
családi kapcsolataikat úgy tartják, hogy közben a szülők
mindenre megtanították őket, ami a létük szempontjából
alapvető.
Hasonlítsuk össze, hogy mit tesz ilyenkor nagy becsű
magyar népünk a nemzet- és hazaszeretet vonatkozásában:
Köteles Pál szociológus az 1980. év vége felé írta a Fordított optika című, annak idején nagy vihart kavaró cikkét.
A Valóságban jelent meg:
Életre érett, negyedikes gimnáziumi tanulók között folytattak vizsgálatot fiatal francia, majd magyar szociológusok. Francia indíttatás és párhuzamok nyomán arra voltak
kíváncsiak, hogy a holnap vezetőinek milyen a világismerete és történelem tudata. A fölmérést két fővárosi és hat
vidéki gimnázium összesen nyolc osztályában végezték
el. 276 tanuló töltött ki kérdőíveket. A kérdezők minden –
találomra kiválasztott – negyedik diákkal, 42 fiúval és 34
lánnyal mélyinterjút is készítettek.
A magyar vizsgálat kérdései majdnem szóról szóra
egyeznek a franciáéval. Tíz kérdésre válaszolnak a francia
fiatalok, a magyarok szintén ugyanarra a tízre. A teljes
kérdéssort és a két náció válaszát csak részben ismertetem, mert a terjedelem több oldal lenne. A franciák kezelhető válaszokat adtak, a magyarok viszont elképesztő
tájékozatlanságról tettek tanúságot. Csak néhány példa:
1. Hol élnek nagyobb tömegben magyarok (franciák) a
világon, és hogy kerültek oda?
A franciák a tényekkel konform választ adtak.
A magyarok:
Mindössze 27% tudta, hogy jelentős magyar közösségek és diaszpórák élnek határainkon kívül.
A tétovázó válaszadók között akadt 23%, aki a határainkon kívül élőkről úgy vélte, hogy „kivándoroltak,
lévén, hogy a szomszédos országok társadalma a magyarnál demokratikusabb volt”, és így, akik a haladásért harcoltak, külföldön kerestek menedéket.
2. A büszkeség-index. Minden szereplő 5 tételt sorolhatott
fel.
Mire büszkék a franciák:
Arra, hogy franciák. 97%
Napóleonra. 89%
Bleriot-ra. 64%
Pompidou Központra. 51%
A francia impresszionizmusra. 34%
A magyarok:
Nem ismer olyan történelmi személyiséget, magyar
kulturális teljesítményt, amire büszke lehetne. 52%
METRÓ-ra. 31%
Látta Bécset, Párizst, Rómát. 27%
Károli Gáspár bibliafordítására. 16%
A Szent Koronára. 7%
3. A szégyenindexünk. Itt is 5 tétel/fő a felsorolhatóság.
(Folytatás a következő oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)
A franciák:
Autóiparuk lemaradt a nemzetközi versenyben. 26%
Napóleon elveszítette az 1812-es oroszországi hadjáratot. 22%
Napóleont a reakció száműzte. 16%
Korrupció van Franciaországban. 8%
Francia lányok külföldiekkel szerelmeskednek. 4%
A magyarok:
Fasiszták voltunk. 42% A mélyinterjúk ez ügyben
szánalomra méltó összefüggéseket derítettek ki.
A 18/19-es forradalmak elbuktak. 23%
A felvételizők nem egyforma eséllyel felvételiznek az
egyetemre. 11%
Szégyenteljes a magyar futball eredménytelensége.
9%
Nincs semmilyen szégyellnivalónk. 7 fő.
4. Eszményképek.
A franciák:
Napóleon. 47%
F. J. Curie. 31%
De Gaulle. 11%
A magyarok:
Szent-Györgyi Albert. 16%
Sportolók. 37%
Művészek. 14%
8. Lesz-e Franciaország (Magyarország) 2.500-ban?
A franciák:
Természetesen. 100%
A magyarok:
Ez nem magyar ügy, hanem a szocializmus kérdése.
41%
A sorsunkért magunk is felelősek vagyunk. 0%
Ha nem lesz atomkatasztrófa. 30%
Egyszerű igen. 16%
Nem. 7%
9. Mi biztosíthatja a nemzet, a nép fennmaradását.
A franciák:
Nemzeti akarat. 51%
A francia szellem. 34%
A francia nép biológiai, szellemi és erkölcsi megújuló
képessége. 11%
A magyarok:
A Varsói Szerződés. 16%
Amerika jóindulata. 4%
10. Amennyiben elmúlik Francia-, ill. Magyarország, ez
miért következik be?
A franciák:
Méltatlan kérdés. Nem válaszolok. 100%
A magyarok:
A fejlődésnek ez a következménye. 39%
Az integráció nem ismer alternatívát. 11%
Néhány megállapítás Köteles szerint:
A mi fiataljaink történelem és nemzettudata sivár,
semmilyen akarati energiát nem hordoz.
A két ifjúság szemléleti különbségére nem adhat teljes
értékű magyarázatot, hogy más-más társadalmi rendszerben élnek.
A felelősséget az iskolára, a tömegkommunikációra
és a szülőkre kell hárítani.
Végezetül a történelem- és nemzettudat hiányából következik, hogy ifjúságunk nem érez felelősséget saját népe
sorsáért, a magyarságot csak állapotnak tekinti, s nem tar-
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ja időben előre és vissza egyaránt és egyszerre mutató
szellemi folyamatnak is.
A vizsgálatnak a tanulsága súlyos mulasztásainkra fegyelmeztet. A teendőket az oktatásban, a tömegtájékoztatásban elvárható irányváltás arányát és jellegét halaszhatatlanul meg kell fogalmazni, ha nem akarjuk elvesztegetni véglegesen a jövő megtartásáért is felelős ifjúságunk
teljes akarati energiáját.
Eddig a Köteles-cikk kivonata.
Nem régóta tudom, Magyarországon, több helyen előfordul, hogy egy általános iskolai ünnepi rendezvényen sem
a tanár, sem a diák nem énekli sem a Himnuszt, sem a
Szózatot.
Én 1968-ban kerültem a Dunakanyarba. Akkor Pilisszentlászlón Tóni bácsi kocsmájában szilveszterkor este, akik
befértek, az asztalok körül ültek és hajnalig kártyáztak
(is). A világosságot egy 60-as égő adta. Egy szál huzalon
lógott. A már így is gyér fénysugár tovább csökkent, mert
a legyek az égő felületének legalább 15%-át telepiszkították.
Amikor Tóni bácsi jól, vagy rosszul járó órája éjfélt mutatott, akkor e tényt fennhangon közölte, majd a villanyt eloltotta. Ekkor a kártyát mindenki letette, cigarettáját eloltotta, felállt, és – elénekelték a Magyar Himnuszt. Koccintottak az Újévre, majd kártyáztak tovább.
Amikor tót barátaimra imígyen emlékezem, mindig elszorul a torkom…
Amikor néhány kormányrendelet lehetővé tette, hogy
gazdasági munkaközösségek alakuljanak, mi is létrehoztuk
a
PILIS
GM-et
a
Pilisi
Parkerdő
Főépítésvezetőségénél.
Egy augusztus közepi délután elmentem Friedrich Jani
bácsihoz, a nyugdíjas ácshoz. Rendszeresen dolgoztunk
együtt a GM-ben. Megkértem őt egy fontos és soron kívüli munkára. A munkavégzés augusztus 20-ra esett.
Válasza a következő volt: Mérnök úr! Én Szennisvánkor
nem dógozok.
Jani bácsi szavai ma is élnek bennem. Ma is köszönöm
neki a kb. 25 évvel ezelőtti tanítását.
15–20 évvel ezelőtt a Soproni Egyetem akkori harmadéves hallgatói október 5-én a legkülönbözőbb módon
Aradra utaztak. Másnap a Magyar Köztársaság bukaresti
nagykövete és koszorúzó kísérete soproni akadémiai
egyenruhás hallgatók díszsorfala között vonult az
emlékműhöz koszorúzni…
Kedves Napszámosok! (Eötvös báró után szabadon.)
Némineműleg kolléga vagyok. Pedagógus családból
származom. Szüleim, számos nagynéném, nagybátyám,
unokatestvérem, sógorom, sógornőm, lányom a pedagógus pályát választották. Mindennek, illetve a józan paraszti eszemnek jogán, és illő tisztelettel:
1. Az iskola – egy kis településen különösen – napjainkban továbbra is az erkölcs, a szellemiség és a közéleti tevékenység egyik meghatározó tényezője. Erről a posztjáról nem mondhat le! Itt teljesítenie kell! Ezt tessenek tudomásul venni! Ez alól nincs felmentvény! Aki ezt nem
vállalja önfeledten és mosolyogva, annak nem
pedagóguséknál van a helye! Az ősök tisztelete centrális
kérdés.
2. A világtörténelemben számtalan példát találhatunk,
hogy egy nép a hazáját mindig csak úgy tudta megtartani,
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ha tudomásul vette, hogy ezt szüntelen munkálkodás,
önfeláldozás révén tudja elérni! A hazáért élni, dolgozni,
harcolni minden kor minden honfitársának kötelessége,
mert egyébként a haza létének vége! A mi esetünkben
egyszerűen elveszik tőlünk. Még azt is, ami megmaradt…
3. A hazaszeretet a Hazáért való élésnek csak egy kis
szegmense. Amikor mindezekről értekezem, nem csak
arról van szó, hogy dekoratív és romantikus körülmények
között egy dúskeblű leányka, nemzeti színű pártával a
hajában irredenta énekeket énekel. Ez kedves, de itt élethalál harcról van szó. Tessenek elmenni Fraknó várába,
ahol az egyik nagy teremben egy nagy festmény látható.
Az 1652-es vezekényi csatáról festette valaki, ahol a túlerőben levő török rabló sereg ellen vívott győztes harcban
négy (!) Esterházy maradt holtan a csatatéren! Négy fiatal
– 24, 26, 27 és 35 éves – hazáját, keresztény hitét, családját, birtokát, királyát védő vitéz. Szó nem volt arról, hogy
ez a négy főúr anyja, hitvese, arája stb., stb. társaságában
felölti mentéjét, felveszi fegyvereit, és ajkain Krisztussal
elmegy törököt vágni…
Ha ezek az emberek nem mennek el a csatamezőre, akkor
nemcsak nekik, hanem hozzátartozóiknak, jobbágyaiknak,
birtokuknak, mindenüknek végük. Ez ennyire profán!!! A
haza szeretete tehát megkívánja a folytonos munkálkodást, az áldozatvállalást és az ÖSSZEFOGÁST! A világtörténelem során birodalmak szűntek meg, mert nemzetük, nemzeteik nem akartak áldozatot vállalni, nem tudtak
a
fenn-
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maradás érdekében munkálkodni és ÖSSZEFOGNI. Erre
a mindenkori fiatalokat nevelni kell!
Mindig lehet más ideológiát is bevetni. Ezt azonban nem
a nemzetért, nem a hazáért mondják. Az elcsépelt közhely
érdekében mondják: Divide et impera! Oszd meg és uralkodj! Általában kiválóan sikerül.
Pontosan ettől fél már 1980-ban Köteles Pál: „Végezetül a
történelem- és nemzettudat hiányából következik, hogy
ifjúságunk nem érez felelősséget saját népe sorsáért, a
magyarságot csak állapotnak tekinti, s nem tarja időben
előre és vissza egyaránt és egyszerre mutató szellemi
folyamatnak is.
A vizsgálatnak a tanulsága súlyos mulasztásainkra figyelmeztet. A teendőket az oktatásban, a tömegtájékoztatásban elvárható irányváltás arányát és jellegét halaszthatatlanul meg kell fogalmazni, ha nem akarjuk elvesztegetni véglegesen a jövő megtartásáért is felelős ifjúságunk teljes akarati energiáját.”
Pontosan ettől döbben meg Kertész Imre, a liberális. Halála előtt néhány órával mondja: „a civilizáció eléri azt a
túltenyésztett állapotot, amikor többé már nemcsak hogy
képtelen rá, de már nem is akarja megvédeni magát.”
Aki a hazától való eltávolodás irányában tevékenykedik,
avagy nem az összefogás útján jár, az nemcsak saját maga
jár tévúton, hanem a rábízott lelkeket is tévútra tereli!
Vélem én…
Visegrád, 2016. októberében
Bánó László nyugdíjas

Új kilátó várja a kirándulókat a Visegrádi-hegységben
Visegrád, 2016. október 22. – A Pilisi Parkerdő Zrt. a Prédikálószéken, a Visegrádi-hegység 639 méter magas csúcsán adta át
és nyitotta meg legújabb kilátóját a természetjáró társadalom előtt. A 12 méteres létesítmény még tovább növelheti a közismert kirándulóhely vonzerejét, egyben tovább bővíti a Pilisi Parkerdő Zrt. közjóléti és turisztikai beruházásainak sorát.

A természetjárók körében nem csak a fantasztikus panoráma miatt népszerű a Prédikálószék hegycsúcsa, hanem például az elérhető közelségben lévő, szintén rendkívül frekventált kirándulócélpontok, a Rám-szakadék és a Vadálló-kövek
miatt is.

A Pilisi Parkerdő Zrt. Koller József Ybl-díjas építész tervei
alapján, 2016 tavaszán kezdett a Prédikálószékre megálmodott kilátó építésébe, és a helyszínen rendelkezésre álló közjóléti infrastruktúra további fejlesztésébe. A parkerdőgazdaság a tervezés során különös hangsúlyt fektetett egyrészt a
hely korábbi állapotának megőrzésére (a kilátópont természetes képződményét ezért érintetlenül hagyta), másrészt az
építés során a terület állat- és növényvilágának védelmére (a
madarak költési időszakában és a növények vegetációs ide-

jében, a természetvédelmi törvénnyel összhangban az építkezés szünetelt).
A vadonatúj kilátó ünnepélyes átadása és első bejárása a
Pilisi Parkerdő Zrt. által szervezett 1956-os vezetett emléktúráknak köszönhetően több száz természetjáró, továbbá ágazati és térségi vezetők jelenlétében zajlott. Köszöntő beszédet mondott Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter,
Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott, Kancz Csaba, Komárom-Esztergom megyei kormánymegbízott és
Zambó Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója.
Zambó Péter vezérigazgató az ünnepélyes átadáson elmondta: „Turizmusfejlesztési munkánk nem ér véget. Új,
eddig kevésbé látogatott területeket szeretnénk bevonni a
természetjárásba, ezért a közeljövőben fejlesztéseinket a
Gödöllői-dombságra és a Budai-hegység rejtettebb tájaira
összpontosítjuk. Ezen kívül tovább folytatjuk új turisztikai
koncepciónk megvalósítását, amelyet idén a kerékpáros
túraútvonal hálózatunkkal, a Pilis Bike-kal indítottunk el.
Ennek fejlesztése mellett egy lovas turisztikai úthálózat kialakítására készülünk…”
A beton alapon álló, 12 m magas, 70 m2 bruttó alapterületű
fa építmény három, felfelé haladva egyre szélesedő teraszáról fokozatosan nyílik meg az egész Dunakanyar panorámája. Az egyes szinteken a térségben jelentős szerepet játszó
magyar királyok emlékét elevenítik fel a kézzel festett, egyedi tájékoztató táblák. Az új kilátó a kor követelményeinek
megfelelő szolgáltatásokat is nyújt a látogatóknak: tetején
két webkamerát helyeztek el, és környékén ingyenes Wi-Fi
kapcsolat is elérhető
PP Zrt.
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Királyi vadászok Visegrádon
(I. rész)
Száz éve halt meg Ferenc József
A magyar kormány 1867. márc. 22-én 1.840.000 Ft-ért
megvásárolta a Langrand-Dumonceau belga banktól a gödöllői uradalmat, amelyet Ferenc Józsefnek szánt koronázási
ajándékként. Az uradalomhoz hozzátartozott hazánk legnagyobb barokk kastélya, amelyet az 1740-es években a
Grassalkovics-család építtetett.
A gödöllői uradalom tartozéka volt Galgamácsán az
ecskendi vadaskertben neogótikus stílusban 1869–1870-ban
épült királyi vadászkastély is, amelynek tervezője Schulz
Ferenc (1838–1870) volt. Az első állami építkezésként megvalósult kéttornyos, a külső falsíkjain többszínű nyerstégla
burkolatú kastély kivitelezését Bergh Károly (1830–1889)
nagykanizsai építész vezette. A nyerstégla homlokzati használatát részben az tette szükségessé, hogy Lónyay Menyhért
pénzügyminiszter csekély összeget, 26.000 Ft-ot szánt az
építkezésre. A kastély építési költségeit a parlamentben is
tárgyalták, és ekkor történt az, hogy elhangzott egy ellenzéki
interpelláció, amely állítólag az uralkodót kellemetlenül
érintette. Ezért a király soha sem volt a vadászkastélyban,
noha többször is vadászott a környéken.
A galgamácsai kastély párja másfél évtizeddel később készült el, ugyanis 1885-ben Rudolf trónörökös számára építtetett a magyar kormány egy favázas kis vadászkastélyt a
máramarosi Erdészvölgyben.
A kiegyezést követően a magyar kormány egy építési program megvalósítását tervezte, amelynek az volt a célja, hogy a
király számára az ország különböző pontjain várak és kastélyok álljanak rendelkezésére. Elsőként 1869-ben az erdélyi
Vajdahunyad várának Schulz Ferenc tervei alapján történt
átépítése kezdődött meg. 1870-ben az Akadémia régészeti
osztályának Visegrádon járt bizottsága báró Eötvös József
kultuszminiszterhez benyújtott előterjesztésében a helyreállítandó Salamon-tornyot királyi vadászkastéllyá javasolja
átépíteni. A visegrádi lakótorony e célra történő átalakítására
1873-ra elkészültek Schulek Frigyes tervei, amelyek végül
nem valósultak meg.
Valószínűleg már a Salamon-tornyon végzett munkálatok
megkezdésével egyidejűleg felmerült az a javaslat, hogy a
Visegrádhoz tartozó erdőséget, hivatkozva a középkori hagyományokra, ismét királyi vadászterületté nyilvánítsák.
Erre egyelőre nem kerülhetett sor, mert Visegrád úrbérrendezési ügyei csak 1882-ben fejeződtek be, ugyanis az úrbéri és
elkülönítési perek hosszan, évtizedeken át elhúzódtak. A
hosszú pereskedés okai Visegrád földjeinek, határának sajátos helyzetéből adódtak. A község lakosságának a megélhetését elsősorban a nagy kiterjedésű erdők adták. A helyiek
ugyanis a szokásosnál nagyobb faizási lehetőséggel bírtak, és
az állataikat is a kopár sziklás domboldalak helyett az erdőben legeltették.
Visegrád szűk határa miatt – mindössze 206 holdnyi szántója volt – csak igen kevés jobbágytelket lehetett kialakítani.
Ebben az időben a községben 33 jobbágy- és 105 zsellértelek
volt. Az úrbéri törvények viszont a teleknagyság szerint
állapították meg, hogy a volt úrbéreseknek mekkora erdő és
legelőilletőség jár.
A hosszan tartó pereskedések közül előbb a faizás mennyiségének megállapítását, vagyis hogy a lakosság hány szekér
fa hazaszállítására jogosult, 1868-ban az Igazságügyi Minisztérium zárta le. A döntés szerint a telkes jobbágyoknak
évente 15–20 szekér fa járt, és ezen felül még heti két alkalommal járhattak az erdőbe fáért. Az erdőilletőség és legelőilletmény kiadásának mértéke miatti pereskedés a korona-
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uradalom és az úrbéresek között még további másfél évtizedig, 1882-ig elhúzódott, és csak a következő évben, 1883ban történt meg az elkülönítés. A megállapodás alapján az
úrbéresek erdejének és legelőjének elkülönített területei
felkerültek az 1884-ben Papp Zsigmond mérnök által készített Visegrád község határának térképére. Az úrbéresekkel
történt megállapodások lehetővé tették, hogy a koronauradalmi erdőket zárttá tegyék, mert megszűnt nyilvános használatuk.

Visegrád község határának térképe az 1883. évben eszközölt
erdő- és legelőelkülönítés után

A főleg tölgy- és bükkerdőkkel borított 6740 kh (kataszteri
hold) nagyságú visegrádi magyar királyi (m. k.) koronauradalmat (Kön. Kronherschaft), amelyet a helyi m. királyi
erdőhivatal kezelt, 1881-ben Gödöllőhöz csatolták, ami azt
jelentette, hogy a helyi hivatal személyzete kicserélődött, és
kibővült. Az új szerkezeti felépítés szerint az itteni koronauradalom M. Királyi Erdőgondnokság Visegrád néven a
gödöllői m. királyi erdőhivatal kerületéhez és annak hatósága
alá került. A gödöllői erdőhivatal az udvari vadászati területek kezelésével megbízott részlegének felügyelete ettől
kezdve a visegrádi koronauradalomra is kiterjedt, vagyis a
királyi vadászterület kibővült.
Az úrbéri rendezéssel lehetővé vált, hogy zárt kincstári területeket alakítsanak ki, amelyeken már az átvételnél a gödöllőiek a vadállomány kímélése miatt rögtön vadászati
tilalmat rendeltek el. Ezt követően a vadállományt előzetesen
felmérték, és a vadak szakszerű kezelésével és tenyésztésével
igyekeztek a király számára élvezetet nyújtó vadászterületet
kialakítani. A tenyésztés eredményes volt, és így néhány
évvel később, 1888. szept. 19-én délután 6 órakor a nagymarosi osztrák államvasúti állomásra befutó külön udvari vonatról a vejével, Lipót bajor herceggel leszálló királynak az ott
várakozó Kallina Károly gödöllői m. kir. erdőmester jelenthette, hogy Visegrádon a diósvölgyi erdőrészben öt szépen
fejlett szarvasbika elejtésére van lehetőség. Őfelsége első
visegrádi vadászatáról az akkori újságok többsége tudósított.
Részletes beszámolót közölt a Vadász-lap 31. száma (1888.
nov. 5.), amely a király Visegrádra érkezésekor történt események és szálláshely leírásán túl beszámol Őfelsége és
Lipót herceg két napos cserkészetéről és vadászatuk eredményéről is.
A helyi képviselő-testület azt a rendkívüli alkalmat, hogy a
király Visegrádon vadászott, jegyzőkönyvben örökítette
meg. Szövege közismert, Magyar Eszter közölte könyvében
(Visegrád, é. n. 85–88. old).
Az előbb említett két, a nevezetes eseményt megörökítő
leírás részletei közt van ugyan némi eltérés, de jól kiegészítik
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egymást. Ilyen eltérés pl.: a jegyzőkönyv szerint a király
Nagymarosról révkompon jött át Visegrádra, és a Máriakápolnánál szállt ki. A szaklap újságírója úgy tudta, hogy
Őfelsége a marosi oldalon mielőtt csónakba szállt, megcsodálta a túlpart látványát. A csónakból az erdőgondnoki házzal szemközti Szt. János-kápolnánál szállt ki. A tudósító valószínűleg a kápolna régebbi titulusát is ismerte, ami Nepomuki Szt. János volt, és ezért azt említette.
A kápolnánál partra lépő királyt és herceget Pirkner Ernő
m. kir. főerdész mint visegrádi erdőgondnok, valamint helyi
és állami erdészeti tisztviselők fogadták. Őfelsége és a herceg szállásául Pirkner Ernő és felesége lakása szolgált. Mai
számozással a Fő u. 41. alatti főerdészi ház korábban, amikor
erdőmesteri (Waldmeister) lak volt, a 7. népsorszámot viselte. A király érkezése előtt a lakás berendezését a budai királyi palotából hozott bútorokkal egészítették ki. A Budapesti
Hírlap tudósítója szerint a Minerva gőzhajóval állítólag 127
bútort szállítottak Budáról Visegrádra. A hírlapíró azt is tudni vélte, hogy a királyi vadászat hírére Visegrádon 40–50%kal emelkedtek a telekárak.
Őfelsége kísérete és a kabinetiroda tisztjei részint a szomszédos erdőrendezői lakban (Fő u. 43.), részint a közeli épületekben voltak elszállásolva.
Másnap, azaz 1888. szept. 20-án reggel 3 órakor (a községi
jegyzőkönyv szerint 4 órakor) a király Pettera Hubert fővadászmester és Pirkner Ernő főerdész kíséretében kocsin a
dömösi úton a Diósvölgy torkolatához hajtatott. A kocsiról
leszállva részben gyalog, részben az Ischlből külön e célra
odahozatott hegyi lovakon Reinhart cs. k. vadászsegéd vezetésével megkezdődött a cserkészet. A délelőtti program végén Őfelsége a Duna-parton ismét kocsira ült, és 9 óra körül
tért vissza Visegrádra. A délutáni vadászatra 3 ókor indultak,
és este 8 körül jöttek vissza. A harmadik napon, vagyis szept.
21-én, az előbbi program ismétlődött meg.
Lipót herceg szintén kocsin indult minden reggel és délután
Kallina Károly gödöllői m. k. erdőmester kíséretében a
Lepence-patak völgyének torkolatáig. Itt a kocsiról leszállt,
és lóra ülve a Császár-völgyben egészen a Kis-Som-hegy alján az akkoriban épült, éjjeli szállásra is alkalmas kunyhóig,
Királykunyhóig lovagolt. A lóról leszállva a cserkészetet Bálint Lajos m. k. erdőőr vezetésével megkezdte. A cserkészet
befejezése után minden alkalommal a Duna-parton kocsival
tért vissza Visegrádra. Az előbbiekben leírtakhoz három kiegészítést is hozzáfűznék. A helyi hagyomány szerint a Császár-völgy azért kapta ezt a nevet, mert Ferenc József arrafelé is vadászott. Ez a feltételezés azért nem állja meg a helyét,
mert az Őfelsége első visegrádi vadászata előtt, 1885-ben készült községi kataszteri térképen már szerepel ez az elnevezés. A Királykunyhó történetéhez azt tenném hozzá, hogy
1899-ben, az előző évben tragikus módon elhunyt Erzsébet
királyné emlékére a kunyhó körül 0,2 kataszteri holdnyi területen az erdészek lucfenyvest telepítettek.
Erzsébet királyné személyéhez is fűződik egy téves legenda, amelyet az utóbbi időben a Nagymarosról és Visegrádról
megjelent helytörténeti munkák mint valós, megtörtént eseményt írnak le. Szerzőik úgy tudják, hogy 1894-ben a király
és királyné együtt vadászott Visegrádon. Ennek a történetnek
nincs semmilyen valós alapja. A királyné a lányával, Mária
Valéria főhercegnővel és udvarhölgyével 1882-ben járt Visegrádon, és nem vadászni jött, hanem a vár romjait tekintette meg. A Fő u. 41. alatti királyi vadászkastéllyá átminősített
főerdészi lak (lebontották) ebédlőjének falán az ajtó fölött az
1920–30-as években még látható volt egy fehér márványtábla az alábbi szöveggel: „Erzsébet királyné Őfelsége és Mária
Valéria királykisasszony Őfensége itt időzésének emlékére.
1882 évi október 1.”
A király és a herceg szept. 20–21-i négy vadászatának
eredménye öt szépen fejlett szarvasbika volt, Őfelsége hár-
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mat, két tizenkettest és egy tízest ejtett el. Megsebzett még
egy tizenkettest is, de az átment a dömösi területre, ahol még
a Gödöllőről hozott vérebekkel sem tudtak a nyomára akadni. A Lipót herceg által elejtett két tizenhatos szarvasbika ritka erős példány volt.
A közös vadászat eredményeinek felsorolásánál a szaklap
cikkírója rögtön meg is jegyzi, hogy az Őfelsége által elejtett
tízes és az egyik tizenkettes trófea értékesebb, mint a herceg
két tizenhatos trófeája. A lap szerkesztője a tárca végén még
hozzáfűzi, hogy az 1888. évi országos agancskiállításon az
Őfelsége által Visegrádon lőtt tizenkettes volt a legszebb
példány.
A király szept. 22-én reggel 6 órakor indult vissza Gödöllőre. Elutazása előtt közölte, hogy meg van elégedve a vadászterület berendezésével és a vadászat eredményével. Kifejezte
azt az óhaját is, hogy a visegrádi kincstári erdőbirtokot kizárólag az ő számára tartsák fent mint állandó udvari vadászterületet.
A király visegrádi vadászati kirándulásának emlékéül és
elégedettségének jeléül Pirkner Ernő m. k. főerdészt és erdőgondnokot egy briliáns melltűvel, feleségét pedig a lakásuk gondos berendezéséért briliáns fülbevalóval ajándékozta
meg.
A következő évi visegrádi vadászat a kedvezőtlen időjárás
miatt nem volt olyan sikeres, mint az előző, az 1888. évi. A
király kíséretével és vejével, Lipót bajor herceggel 1889.
szept. 24-én este 6 órakor érkezett az udvari különvonattal
Nagymarosra, ahonnan kompon ment át a Dunán. Visegrádon, mint az előző évben, a főerdészi lak szolgált Őfelsége
szállásául. A visegrádi főerdész személye viszont változott,
Pirkner Ernőt Várnay Ödön váltotta, ő és felesége szállásolta
el.
Szept. 25-én hajnali 4 órakor indultak szarvasvadászatra a
vendégek. Őfelsége most is, mint az előző évben, a diósvölgyi hegyek közé ment. Lipót herceg a gödöllői erdőmester
kíséretében lóháton az apát-kúti hegyek felé vette útját. Köszönhetően a nagy és kitűnő minőségű vadállománynak az
első nap sikeres volt, a király két gyönyörű szarvasbikát terített le, Lipót herceg egy szarvast ejtett el. A következő nap,
szept. 26. már nem volt ilyen szerencsés, mert előző délután
köd szállt le az erdőre, éjszaka pedig erős szél fújt. A zsákmány mindössze egy vaddisznó volt, amelyet a király lőtt. A
visegrádi vadászatok utolsó napján Lipót herceg fáradt volt,
és nem ment ki vadászni. A király sem járt szerencsével, nem
lőtt vadat.
A vadászatok közti időben a király nagyobb kirándulást is
tett, felment a Visegrád Dömös felőli határán emelkedő 641
m magas Prédikálószékre, hogy a páratlan kilátásban gyönyörködjön.
Egy alkalommal a király megengedte, hogy a Visegrádon
élő Wünsche Emil Károly művész a Mária Valéria főhercegnőről készült akvarellt megmutassa. A kép a művész műtermében (Fő u. 68. Kalotay-ház) fotó után készült. Ahhoz,
hogy a mű teljesen kész legyen, modellt kellett volna ülnie a
főhercegnőnek.
A király Visegrádon a töltött napokon sem hagyott fel az
államügyek rendszeres intézésével. Őfelségét elkísérte a kabinetiroda egy polgári és egy katonai tisztviselője, akik az
ezzel járó adminisztrációs munkát látták el. A község lakossága, ahogyan az illett, példásan viselkedett, amíg a királyi
vendégek itt tartózkodtak. Az utcákat naponta kétszer felsöpörték és öntözték, este gondoskodtak a község díszvilágításáról. Az ablakokba gyertyákat tettek, sőt a Kálváriát is kivilágították, az ott lévő keresztekre lámpákat aggattak.
(Folytatás decemberi számunkban.)
Szőke Mátyás
c. múzeumigazgató
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Őszi szombat Kecskeméten, Szarvason és Gyulán
Még éjszakai sötétség honol a városban, reggel hat óra
van, de a Rév utca elején egyre növekvő csoport várakozik. Egy busznyi ember kirándulni indul, hogy a megtervezett utat bejárva, élményekkel megrakodva térjen haza
este. Az EKE tagjai és barátaik kezdik útjukat. A többség
még álmosan dől hátra székében, a busz puhán suhan.
Már a Megyeri híd közelében járunk, amikor a Nap megjelenik a horizonton, festői látványt tárva elénk. Egyre világosabb lesz a táj, az utazók egyre éberebben pásztázzák
a vidéket.

Közben jól tájékozott vezetőnk, Szőke Matyi mesél
utunk első állomásának, Kecskemétnek történelméről. Az
idő hamar elröppen, máris ott állunk a város főterén. Akár
régen járt itt az ember, akár sohasem, meglepetésben lesz
része. Nagyon szép ez a város! Először a városháza épületét csodáljuk meg kívül-belül. Népies motívumokkal, történelmi alakokat ábrázoló freskókkal díszített nagytermében színvonalas vezetésben részesülünk. Megtudtuk, hogy
ez a gazdag város, a török időkben úgy tudta megőrizni
függetlenségét, miközben a környező települések elpusztultak, lakosságuk a városba menekült, hogy előteremtette
azt a pénzt, amit a töröknek fizetett.
Városi sétánkat a harangjáték meghallgatásával kezdjük.
Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját, ez a dallam már
megadta a város alaphangulatát. Ezzel a dallammal a fejünkben álltunk meg a Kodály Zoltán emlékmű előtt,
hogy aztán a Cifra palotánál (amelynek valóban zöld az
ablaka), újra körülnézzünk.

Körbepillantva minden irányban nevezetességet látunk.
A zsinagóga hófehér épülete uralja a teret, vele szemben a
parkban az ’56-os emlékmű áll, távolabb a katolikus
templom magasodik. A Cifra palotában egy ikongyűjte-

ményt láthatunk; titokzatos látványt nyújt az épület vadszőlővel befuttatott belső udvara.

Ezután újra buszra szállunk, indulunk tovább a szarvasi
arborétumba. Közben a tájat nézve, a Dunakanyar beépítettségéhez szokott szemünk keresi a településeket. Hát itt
bizony nagyobbak a távolságok. A Körös hídján áthaladva, megérkezünk az ország legnagyobb területű arborétumába. Egy séta keretében még mamutfenyőt is látunk.
Különböző általánosan ismert növény mellett egy végzetfa nevű cserjét is láthatunk, kedves lila virágzattal.
Ezután következik a nap szintén fontos eseménye: ebéd
a Kondorosi csárdában. Újházi (kapirgáló) tyúkhúslevest
eszünk, elsőrangú volt. A második, harmadik fogás is emlékezetes marad. Étkezés utáni pihenőként újra buszra
szállunk, majd megérkezünk Gyulára.

Egy hosszabb utazásra csábító, villámlátogatás-szerű
élményt kapunk itt. A gyulai vár, itt a síkon, téglából falazva, állta az idők harcait. Ellenség soha nem foglalta el.
Vele szemben áll az Almássy-kastély, amit viszont a
szovjetek teljesen kibeleztek. Ma felújítva áll, bútorok híján a korabeli kastélyéletről szóló kiállításnak adva otthont.
Utcára lépve sötétedik már, elindulunk megkeresni a
buszt. Miután mindenki elhelyezkedett, a várost elhagyva
újra a reggeli kép tárul elénk: a Nap újra a horizont közelében, de most már a nyugati látóhatáron. Hallgatjuk a
motor zúgását, agyunk dolgozik az élmények rendezésén,
vagy beszélgetőtársat találva szerzünk még pár kellemes
órát hazáig.
Zárásul köszönjük Nektek, Erika és Matyi, hogy évek
óta szervezitek, és összetartjátok ezt a sokszínű társaságot.
Anda Istvánné
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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)

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

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

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!

TŰZIFAELADÁS

NAPI AKCIÓS ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!

HETI AKCIÓS LISZTEK, OLAJOK,
TÉSZTAFÉLÉK

EŐRY CSABA

Tel.: 06 (30) 306-0516

Havi kínálatunk:
– 15 kg télálló rózsaburgonya 1500 Ft
– 15 kg télálló vöröshagyma 1500 Ft
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.

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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