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Ünnepi megemlékezéseink októberben
Meghívó
Az aradi vértanúk gyásznapján,
október 6-án, csütörtökön 17 órakor

REQUIEM
címmel

MEGEMLÉKEZÉST
tartunk a ’48-as emlékműnél
Mindenkit szeretettel várunk, és ha tehetik,
hozzanak egy szál virágot vagy mécsest!

Tisztelettel meghívjuk
Visegrád város polgárait
az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára rendezendő

ÜNNEPSÉGRE,
melyet
október 23-án, vasárnap 17 órakor tartunk
a Duna moziban
Beszédet mond

Félegyházi András,
Visegrád város polgármestere,
majd ezt követően levetítjük

Péterffy András:
A VADDIÓFA ÁRNYÉKA című
színes, magyar dokumentumfilmjét,
mely előadás egyben az újonnan induló
mozi hivatalos nyitóelőadása
A portréfilm Rácz Sándor – akit 1956-ban a munkástanácsok elnökének választottak – életén keresztül mutatja be a forradalom és főként a munkástanácsok utóvédharcának napjait; felidézi a
megtorlás és a börtönévek időszakát.

Mindenkit szeretettel várunk!

Lelkes tömeg ünnepel 1956. október 23-án
a Bem-szobor körül
Bella István:

CSÖND ÉS SZÓ
Tankok, tömeggyilkosok nyomában
mindig megy egy – ki tudja ki:
áldozat? bűnös? – csöndje és árnya,
hogy megjegyezze, s majd mondja ki
azt, ami történt, ami volt.
S bár nem lesz soha élő a holt,
hogy volt, el fogja mondani.
Igen, a csönd vagyok, s ha voltam
volna valaha is más, nem én!
Nem én lélegeztem, daloltam.
Ahogy lóg szögesdróton a fény
buborék-lék száll a jég alól.
Ahogy egy siketnéma dalol
egy bombatölcsér peremén.
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VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató a testületi üléseken történtekről
A 2016. augusztus 18-án tartott zárt ülésen döntött a
testület az idei városi kitüntetések adományozásáról.
Péterfy Lászlónak Visegrád Tiszteletbeli Polgára címet,
Tisza Zoltánnénak életműdíj kategóriában Niedermüller
József-díjat, Gróh Dánielnek pedig életközi kategóriában
szintén Niedermüller József-díjat adományozott. A díjak
átadására a 2016. szeptember 17-én tartott városi ünnepség keretében került sor.
A 2016. augusztus 26-án tartott rendkívüli ülésen
lezárásra került a Tölgyfa utca kiépítés és csapadékvízelvezetés kialakítására kiírt közbeszerzési eljárás. A közbeszerzési eljárás nyertese – figyelemmel a rendelkezésre
álló fedezet mértékére – az összességében legelőnyösebb
ellenszolgáltatás bírálati szempont – alapján az EurokerbÚtépítő Kft. A kivitelezés költsége 21.465.140 Ft + áfa,
mindösszesen 27.260.728 Ft.
A munkaterv szerint a nyári szünet utáni rendes ülését
2016. szeptember 8-án tartotta testületünk.
– Módosítottuk a hulladékgazdálkodás és köztisztaság
helyi szabályairól szóló 2/2014. (II. 14.) rendeletet,
valamint a közterület-használat engedélyezésével
kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről
szóló 12/2013. (V. 24.) rendeletet. Mindkettő
megtalálható egységes szerkezetben a város
honlapján,
a
www.visegrad.hu/önkormányzat/rendeletek, szabályzatok menüpont alatt.
– Pályázat benyújtásáról döntött a képviselő-testület a
,,Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati
felhívás keretében. Magyarország Kormánya egy
egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli
megoldást, a Magyar Államkincstár által működtetett,
ún. ASP-rendszert kíván bevezetni, a közigazgatási
eljárásokban a hivatal–ügyfél, valamint a hivatal–
hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív
terhek csökkentésének érdekében. Az elektronikus
ügyintézésre kötelezett szerveknek – így az önkormányzatoknak is – legkésőbb 2018. január 1-jétől
biztosítaniuk kell a törvényben előírtak szerint az eügyintézés lehetőségét. E cél elérését a Kormány egy,
az önkormányzatok részére nyújtott, az összes elszámolható költség 100%-át kitevő csatlakozási támogatás biztosításával kívánja megvalósítani, melynek
végrehajtása érdekében pályázati felhívásban fordult
az önkormányzatok felé. A projekt összköltsége nem
haladhatja meg a pályázat keretében elszámolható
költségeket, azaz összesen 6.000.000 Ft-ot.
– Döntés született arról, hogy az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
szóló 2013. évi L. törvényben és a végrehajtására kiadott 41/2015. (VII. 15.) BM rendeletben meghatározott, a polgármesteri hivatal információbiztonsági
rendszerének fejlesztésével, működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására 2016. szeptember 9-től határozatlan időtartamra a Közinformatika Közigazgatási
Informatikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft.-t
bízza meg a képviselő-testület.

– A volt jegyző által indított munkaügyi perben a Budapest Környéki Törvényszék (másodfokú bíróság)
ítéletében foglaltak végrehajtása érdekében a 2016.
évi költségvetés általános tartalék soráról a polgármesteri hivatal személyi juttatások sorára 2.227.660
Ft-ot csoportosított át a képviselő-testület.
– Újabb egyéni kérelmeket bírált el a testület a város
Településrendezési Tervének módosítása tárgyában.
– Jóváhagyólag elfogadta a testület a Visegrád
Sportjáért Közalapítvány alapító okirat módosítását,
mely új felügyelőbizottsági, valamint kuratóriumi
tagok meg-választása miatt vált szükségessé.
– Mivel a szociális étkeztetés keretében az étel kiszállítása az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata, a képviselő-testület hozzájárult a városi
konyhán keresztül egy fő megbízási szerződés keretében heti húsz órában történő alkalmazásához.
– Sor került a 2016. évi közbeszerzési terv
módosítására, mely a város honlapján megtekinthető.
– A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
115. § (1) és (2) bekezdése szerinti nemzeti
értékhatárt elérő, tárgyalás nélküli közvetlen
meghívásos köz-beszerzési eljárást írt ki a testület a
Sziget utca 11. sz. alatti önkormányzati bérlakás
homlokzat és terasz hő-szigetelési és burkolat
felújítási kivitelezési munkáira. Az ajánlatételre a
KVARC-KRISTÁLY Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.-t, Gerstmayer János egyéni vállal-kozót, az
ÉPUT Épület-, Park- és Útépítő, valamint Tervező
Kkt.-t, valamint Herr János egyéni vállal-kozót hívta
fel az önkormányzat.
– Megbízást adott a képviselő-testület Ádám Tamás
egyéni vállalkozónak a temető előtti járdaszakasz
(Mátyás király u.) burkolási munkálatainak elvégzésére 3.417.000 Ft + áfa, mindösszesen bruttó
4.339.590 Ft összegben, mely vállalkozói díj tartalmazza a szükséges anyagköltséget és munkadíjat is.
A forrást az önkormányzat 3.500.000 Ft-ig a 2016.
évi költségvetés dologi kiadásainak sora terhére, míg
a fennmaradó 839.590 Ft-ot a tartalék alap terhére
biztosítja.
– A városban szükségessé vált fakivágási munkálatok
elvégzésével a 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti időszakra az Eőry és Társa Kft.-t bízta
meg a testület, melyre a 2016. évi költségvetés dologi
kiadások során 1.000.000 Ft kertösszeget határozott
meg.
– A tavaszi nagy esőzések által az Áprily-völgy mederoldalban, az Újkert u.-i rácsos folyókában, az Újkert
u.-i partfalban és a Kilátó u.-i partfalban keletkezett
„vis maior” jellegű károsodások helyreállítása
kapcsán a tervezési munkák elvégzésével – a
legkedvezőbb árajánlat alapján – a Szőke és Társa
Kft.-t bízta meg a képviselő-testület 2.400.000 Ft +
áfa, mindösszesen 3.048.000 Ft díjért. A tervezési
munkák költségét az önkormányzat 2016. évi
költségvetés vis maior sora terhére biztosítja.
– A 2016. október 2-ra kiírt országos népszavazás
kapcsán a városban működő szavazatszámláló
bizottságba új tagot, illetve póttagot választott a kép-
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viselő-testület, mivel a korábbi tagok közül ketten
jelezték, hogy a népszavazás során nem tudnak a
bizottság munkájában részt venni.
– Nem fogadta el a képviselő-testület Harsányi Tibor
és Harsányi Tiborné tulajdonosok Magasköz u. 14.
sz. alatti ingatlan előtt található 550 hrsz.-ú, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező közterület
fölé épített féltető alatti területrész megvásárlására
irányuló kérelmét a Helyi Építési Szabályzatról szóló
5/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdés értelmében.
– Elfogadta a testület Bíró József kérelmét a Fő u. 49/C
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sz. alatti ingatlan bérleti jogviszonyára, a népjóléti bizottság javaslata alapján.
– Képviselői, illetve alpolgármesteri tiszteletdíj felajánlásokat hagyott jóvá a testület: Bálint Zsolt képviselő két havi tiszteletdíját, 161.980 Ft-ot ajánlotta
föl a VSE kerékpáros szakosztályának, Mikesy Tamás
képviselő egy havi tiszteletdíját, 80.990 Ft-ot
ajánlotta föl a Temesvári Pelbárt Ferences
Gimnázium részére ösztöndíj-támogatás céljából, Dr.
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester egy havi
tiszteletdíját, 157.045 Ft-ot ajánlotta föl a VSE
kerékpáros szakosztályának.
Visegrád Város Önkormányzata

VároshÁzi Mozaik
Út- és járdafelújítások:

Szeptember 5-én megkezdődött a Visegrád-Felső-Diósban
található Tölgyfa u. teljes felújítása. A munkálatok előzményeihez tartozik, hogy a lakossági bejelentéseket követő helyszíni szemléken a szakemberek megállapították,
hogy a Tölgyfa u. jelenlegi kiépítésében alkalmatlan a
lakó forgalom biztonságos lebonyolítására, valamint a
közterületen lefolyó csapadékvizek – magánterületek
veszélyeztetése nélküli – elvezetésére. A tervezési terület
a Duna vízgyűjtőjéhez tartozik, beépítettségből adódóan a
csapadékvíz a Tölgyfa u. feletti beépített területekről, ill.
a burkolatról gyűlik össze. Vagyis amellett, hogy az útfelület szilárd burkolatot kap, a kivitelezőnek gondoskodnia kell a víztelenítés megoldásáról is. A Tölgyfa u. Berkenye u.-hoz történő csatlakozását egyszerű útcsatlakozásként alakítják ki, utóbbi, mely jelenleg is szilárd (aszfalt) burkolattal ellátott, a PP Zrt. kezelésében van. Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a munkálatok során – időszakosan – a gépjárművel való közlekedés részleges vagy teljes korlátozására kell számítani. Arra kérjük a gépjárművel közlekedőket, hogy a fentieket figyelembe véve, fokozottan ügyeljenek az ott dolgozók és
más, a közlekedésben ugyancsak résztvevő személyek
biztonságára, a KRESZ szabályait minden körülmények
között tartsák be! (Fentiekről az utca lakóit szórólapon,
plakátokon tájékoztattuk, a hirdetmény megtalálható
Visegrád Város hivatalos honlapján is.)
VVÖ a tavalyi évben döntést hozott arról, hogy a Mátyás király u. temető előtti és melletti járdaszakaszát
felújítja. A beérkezett árajánlatokat áttekintve, a képviselő-testület döntése alapján, az önkormányzat Ádám Tamás
egyéni vállalkozót bízta meg a kivitelezéssel. A munkálatok a tervek szerint október 10-én kezdődnek. Az elképzelések szerint a kb. 180 m hosszúságú járdaszakasz burkolására 6 cm vastagságú Egom követ használ fel az önkormányzat, hasonlóan a Nagy Lajos u.-i járdaszakaszhoz. A beruházás tervezett költsége bruttó 4.339.590 Ft,
mely összeg a költségvetésben rendelkezésre áll.

– a Mátyás király u.-ban, a temető oldalsó bejárata melletti galagonyafa kiszáradásnak indult, ágai töredeznek, veszélyeztetik a járdán közlekedőket, ill. a temető látogatóit;
– a Mátyás király u. felső szakaszán, az Apátkúti-patak
partján 4 darab égerfa elöregedett, kiszáradásnak indult, letöredező ágaik veszélyeztetik a lakókörnyezetet;
– a kőbányai római őrtoronynál a járda mellett álló lecsonkított fa;
– a Harangvirág utcában 3 öreg, kiszáradásnak indult
tuja;
– Szentgyörgypusztán egy 45 fokos szögben bedőlt,
kerítést veszélyeztető fa.
Talán a leginkább fájó, kényszerű döntés a Mátyás király u. Sparhelt bisztró és Szent Korona pékség közti
szakaszán található fasor kivágása: az elöregedett, erősen
csonkolt gyökerek mára több helyen is felgyűrték a járda
burkolatát, balesetveszélyessé téve azt. A járdafelújítást
az önkormányzat 2017-ben tervezi elvégezni, ennek előkészítő munkája a fák kivágása. A fakivágási engedély
december 31-ig érvényes, ezért szükséges még ebben az
évben elvégezni ezen munkákat. Természetesen a fákat –
a fenntarthatóságot szem előtt tartva – tájba illő fákkal,
vagy cserjékkel pótoljuk.

Utcabútorok:

Figyelembe véve a lakossági igényeket, valamint felülvizsgálva a közterületi utcabútorok állapotát, VVÖ megkezdte az utcabútorok cseréjét Visegrádon. Ennek keretében 12 köztéri szemétgyűjtőt és 20 padot helyezünk ki,
remélhetőleg mind a lakosság, mind pedig az ide látogatók megelégedésére.

Fakivágás:

Sajnálattal tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az
ősz folyamán, Visegrád belterületén kiszáradás, betegség,
elöregedés, csonkolás, ill. a lakókörnyezet veszélyeztetése
miatt több, közterületen található fát is kivágatni kényszerülünk. A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által kiadott fakivágási engedély alapján a kivágandó fák a következők:

Pihenőpad a Mátyás király u. és Nagy Lajos u. között
(Folytatás a következő oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)

ÉRTESÍTÉS
lakossági veszélyes és elektronikai hulladék
gyűjtéséről
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a háztartásokban
keletkezett veszélyes és elektronikai hulladék összegyűjtését

OKTÓBER 15-ÉN,
SZOMBATON VÉGEZZÜK.

Kérjük, hogy a hulladékot reggel 8.00 és délután 14.00
óra között szíveskedjenek a városgazdálkodási csoport
telephelyére (GAMESZ-udvar, Visegrád, Nagy Lajos u.
5.) szállítani, ahol munkatársaink átveszik az összegyűjtött
hulladékot.
Veszélyes hulladék: festék, hígító, oldószerek és ezek tároló edényei, motor-, fűtő-, sütőolaj stb.
Elektronikai hulladék: háztartási kis- és nagygépek, távközlési berendezések, szórakoztató elektronikai cikkek,
elektromos barkácsgépek, világítótestek, akkumulátorok,
elemek stb.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ugyanebben az időpontban,
október 15-én 8.00–14.00 óra között a fent megjelölt címen autógumit és hullámpalát is átveszünk az alábbiak
szerint:
autógumi: 150 Ft/darab egységáron,
hullámpala: 20.000 Ft + áfa/m3 áron
A gyűjtéssel kapcsolatban további információ ifj.
Schüszterl Károlytól kérhető hétköznap 8.00–14.00 óra
között a 06 (20) 456-1841-es telefonszámon
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés:

Mint arról már korábban tájékoztattunk, a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtést a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. saját szervezésben végzi. Amennyiben a szolgáltatással kapcsolatban kérdés merül fel, kérjük, hívják a cég által
kiadott (az év elején a háztartásokba eljuttatott) szórólapon
szereplő 06 (34) 600-700-as ügyfélszolgálati telefonszámot.
A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. említett
tájékoztatója letölthető Visegrád Város hivatalos honlapján a „Városházi hírek” menüpontról. A tájékoztató szerint idén még két
szállítási időpont várható: december 9-én a papírhulladékot, december 16-án a műanyag hulladékot és fém italos dobozokat szállítják
el.
Visegrád Város Önkormányzata

FELHÍVÁS

2016. október

Előzze meg a betegséget!
Kedves Visegrádiak! Az elmúlt év őszén indítottuk útjára az „Egészségünk védelmében” elnevezésű kampányt, melynek keretében számos szűrővizsgálaton vehettek részt városunk lakói.
Volt bőrgyógyászati-, prosztata- és nőgyógyászati
méhnyakrákszűrés, valamint a Szent Kozma és Damján
Rehabilitációs Szakkórházzal való együttműködésnek
köszönhetően olyan ingyenes szűrővizsgálatok, mint a
vércukorszint meghatározása, a csontsűrűség mérése
vagy a táplálkozási állapot felmérése.
Idén is folytatjuk az egészségmegőrzéssel kapcsolatos
kampányt, így novemberben ismét lesz nőgyógyászati-,
prosztata- és bőrgyógyászati rákszűrés az alábbi időpontokban:
nőgyógyászati rákszűrés
november 4. péntek, 18. péntek
bőrgyógyászati rákszűrés
november 10. csütörtök, 8–12 óráig
november 24. csütörtök, 13–17 óráig
prosztatarákszűrés
november 15. kedd, 16–18 óráig
Jelentkezés és időpontfoglalás:
nőgyógyászati rákszűrés
Balogh Zoltánné védőnő,
a 06 (20) 236-8569-es telefonszámon
prosztata- és bőrgyógyászati rákszűrés
Pappné Pintér Klára körzeti nővér,
a 06 (26) 397-474-es telefonszámon
vagy személyesen
A szűrővizsgálatokon való részvétel kizárólag előzetes
bejelentkezéssel lehetséges, a TAJ-kártyát minden esetben hozzák magukkal!

A DANUBIA TELEVÍZIÓ MÁR FOGHATÓ
A MAGYAR TELEKOM DIGITÁLIS CSATORNÁJÁN!
A vétel adatai: 220MHz, 256QAM, 6,875MS/s, 230-as
csatorna, a csatorna neve: Helyi TV 1. A Magyar Telekomhoz köthető STB-on (Set Up Boxon) gyári beállítások viszszaállítása után a STB megtalálja a helyi TV-t.
A helyi tévé elérhetőségei (digitális kábeltelevízió DVB-C
koaxiális kábelen keresztül):
a) DVB-C STB-szal
b) Médiakonverteren (STB) keresztül, amivel az analóg
műsorok megszűnése után nézhetik az előfizetők a DVB-C
free műsorait
c) Szabadon vásárolható, szabadon fogható műsorok vételére alkalmas STB
d) A modernebb gyártású televíziókban található DVB-C
tunerral rendelkező TV-vel. (Nem összetévesztendő a földfelszíni digitális DVB-T tunerral. Van úgy, hogy csak az
egyik fajta, de az is előfordul, hogy mindkettő van a tv-ben.)
e) A jelenlegi analóg csatornán, amelyet október 17-től
megszüntet a Magyar Telekom
IPTV-n jelenleg még nem fogható a Danubia Tv adása. A
Magyar Telekomtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az
IPTV-re való rákötés további fejlesztéseket igényel, ezért az
várhatóan a jövő évben lehetséges. Akinek IPTV-je van, az
is tudja fogni a Danubia Tv-t kisebb átalakítás és egy DVBC készülék segítségével.
Információ, segítségadás: 06 (30) 911-7297 Balázs Csilla

XXXII. évfolyam 10. szűm

VISEGRÁDI HÍREK

5

Visegrádi Tábor 2016.
Lepencei kontrázás
Ahogy arról korábban több fórumon beszámoltunk, ezen
a nyáron – úgy, mint 2014-ben – ismét Lepencén tűztük ki
a tábor zászlóját, gerendák, deszkák, csavarok, szögek és
’mi egyéb’ formájában. Idén több rekord is megdőlt:
reggeli hőmérséklet-minimum, női dominancia a részvétel
terén, legalacsonyabb létszám, esti mobilfényes munkavégzés maximuma, legkevesebb használható árvízi gerenda, legtöbb napsütéses óra stb.
Ezek mellett az ambivalens körülmények között született meg az Esztergom felé igyekvőket védelmező őrangyal-ház, ami már használatba vehető, és hamarosan végleges formát ölt.

Őrangyal-ház
Minden tábor új kihívást jelent mind a résztvevőknek,
mind a szervezőknek. Idén az „innen szép nyerni” érzéssel indulhattunk, amikor Vidovics Rékával, a buszváró
tervének készítőjével megérkeztünk a tábornak már hagyományosan bázist nyújtó visegrádi sport- és szabadidőközpontba. A hétpróbázás folytatódott, amikor öten láttunk neki az első napnak, majd, amikor a kiválogatott
vörös tölgy gerendák méretre szabásának első mozzanataként fekete óriáshangyák özönlöttek ki gerendába fúrt
járataikból, mindjárt láthattuk, hogy unatkozni ez úttal
sem fogunk.
A napról napra erősödő létszám, és Farkas Laci megérkezése életben tartotta reményeinket. Laci jó szokásához
hűen eljött, és kirántotta a szekerünket a sárból. Külön
köszönet érte!
Lassan, de biztosan emelkedtek a falak, és a két hét derekánál tűzbe jött a társaság. Az egyik oszloppárnak is
alapot adó virágláda kibetonozása lámpafényes munkálkodásba torkollott. Kiemeltük a hajó orrát a vízből, és
már csak be kellett evezni a célba.
Ez azért nem volt egyszerű, tekintve, hogy a tető egyik
oldalának szarufái alaprajzilag is szöget zártak be párjaikkal, így megtanulhattuk, hogy van olyan elem, amit csak a
saját helyén lehet rendesen méretre szabni, és ácskötésekkel ellátni.
A lelkesedés azonban nem fogyott el, így a kezdéstől
számított két hét után elkészült a buszváró. Néhány simítás még hátra van, és a végleges korcolt lemez fedést
októberben kapja meg az építmény.

A szellemi táplálékról idén is illusztris társaság gondoskodott.
Megtisztelt minket jelenlétével: Turi Attila Ybl-díjas
építész, a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti
Tagozatának elnöke, Zajti Ferenc több fesztiváldíjas
dokumentumfilm rendezője, forgatókönyvírója, Salamin
Ferenc Ybl-díjas építész, az Országos Főépítészi Kollégium elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, Jakab
Csaba építész, iparművész, egyetemi tanár, a 2014. évi
Velencei Építészeti Biennálé pavilonjának kurátora, Márton László Attila építész, iparművész, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetén belül a Iparművészeti és Tervezőművészeti terület
szakértője, a 2014. évi Velencei Építészeti Biennálé pavilonjának kurátora, Gróf Péter régész, a Magyar Nemzeti
Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának főmuzeológusa, a népvándorlás kor szakértője, Csernyus Lőrinc
Ybl-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a
Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának vezetője, Dr.
Herczeg Ágnes Kós Károly- és Torsanlorenzo-díjas kertés tájépítész, egyetemi tanár, az Ars Topia Alapítvány
alapító tagja és Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára, Visegrád Város alpolgármestere.
A szükséges financiális eszközöket a Magyar Művészeti
Akadémia, a Visegrádi Városfejlesztő Kft. és Visegrád
Város Önkormányzata biztosította. A táborozók ellátásáról a Bártfai család gondoskodott, a napi ivóvízkészletet a
Visegrádi Ásványvíz Kft.-től kaptuk. A szükséges védő- és
munkaeszközöket a visegrádi városgazdálkodási csoport
munkatársai és Szabados Ákos bocsátották rendelkezésünkre.
A munkát pedig az alábbi lelkes és kitartó társaság végezte el: Bedrossian Ádám, Farkas László, Fehér Barbara, Kanta Henrietta, Kerekes Blanka, Kovács Éva Mária,
Miklós Dorottya, Őri József, Szabó Kincső, Pintér Alina
Felícia, Savanya Benjámin, Tomasák Gergő, Tóth Annamária, Vidovics Kata, Vidovics Réka.
Köszönet érte Mindnyájuknak!
Rüll Tamás főépítész

Köszöntjük az időseket!
Október 1-jén, az idősek világnapján szeretettel
köszöntjük városunk idős polgárait; Wass Albert szép
gondolataival kívánunk Nekik békés öregkort, szép
élményeket, jó egészséget családjuk körében:
,,Az ember csak szánt, vet, kapál, arat. Ganét hord, újra
szánt, újra vet, újra meg újra. S egyszer csak észreveszi,
hogy a hajában szürke szálak vannak, megszélesedett a
homloka, szakálla szürke már s bajusza bozontos. Az
ember csak észreveszi, hogy a csikóból csontos öreg ló
lett, a gyermekek szakállt eresztettek és bajuszt. A
bölcsőben síró leánykák férjhez mennek és új bölcsők
ringanak. Az ember, ha ezeket észreveszi, meglepetve
megtorpan és elcsodálkozik. Istenem, mondja, hát így...
hát így vagyunk már. Eltelt az idő…”
(Mire a fák megnőnek – részlet)

6

VISEGRÁDI HÍREK

2016. október

Városunk kitüntetettjei 2016-ban
A városnapi ünnepség keretében, meghitt és méltó körülmények között került sor a 2016-os év városi kitüntetettjeinek köszöntésére szeptember 17-én, a városháza udvarán.
Visegrád Város Képviselő-testülete 176/2016. (08. 18.)
sz. határozatával Visegrád Város tiszteletbeli polgárává
választotta Péterfy Lászlót, városunk jó hírének öregbítéséért és a kulturális életben végzett több évtizedes tevékenységének elismeréseként.

PÉTERFY LÁSZLÓ

Visegrád tiszteletbeli polgára

Péterfy László festő- és szobrászművész 1936. május
2-án Erdélyben, Nyárádselyén született. Felsőfokú
képzőművészeti tanulmányait kolozsvári Ion Andrescu
Képzőművészeti Főiskola festő szakán végezte. A
Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Művészetért Díj, a Kodály Zoltán-díj kitüntetettje. Munkássága elismeréseként 2000-ben átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét. Házassága révén
költözött Magyarországra és került családi kapcsolatba
az
Áprily-Jékely
családdal.
Évek
óta
Szentgyörgypusztán, az Áprily-völgyben él és alkot.
Péterfy László művészeti, művészetszervezői, néprajzi
szakírói munkásságának ismertetése több laudáció terjedelmét is meghaladná ezért most csak városunkhoz
kötődő értékteremtő tevékenységének ismertetésére,
szorítkozunk. Évek óta van jelen Visegrád kulturális
közéletében. Támogatója, részt vevője az Áprily-hét
rendezvényeinek. Az Év diákja és az Év kisdiákja címhez adományozott Áprily-plakett az ő alkotása, rajzaival, képeivel támogatja az Áprily-estélyeket. Ő készített el Visegrád újonnan alapított kitüntetése, a
Niedermüller József-díj plakettjét is. Szobraival és rajzaival is szerepelt a művelődési ház kiállításain.
Évek óta tart előadásokat a visegrádi építésztábor fiataljainak. Az ő Madonna-szobra díszítette a Mogyoróhegy alatt, a Makovecz Imre által felépíttetett kápolnát,
amelyet reméljük, romjaiból újra felépítenek. A 2013ban létrehozott visegrádi termelői piac terét is az ő
szobra tette egyedivé. Péterfy László személyében Visegrád városa olyan művészt ismer el, aki a Kárpátmedencei magyar örökségre alapozott országos hírű
szobrai, köztéri emlékművei, néprajzi tárgyú könyvei,
tanulmányai mellett sokat tett városunk kulturális életének és értékeinek gazdagítása érdekében.
Visegrád Város Képviselő-testülete 177/2016. (08. 18.)
sz. határozatával Visegrád Város Niedermüller Józsefdíját (életműdíj) adományozza Tisza Zoltánnénak.

TISZA ZOLTÁNNÉ

övé. Kitartóan, egyenletesen és jó szívvel végezte
munkáját a gyermekek érdekeinek szem előtt tartásával. Tisztelettudó és tiszteletteljes kapcsolattartás jellemezte mindenkivel: gyerekkel, szülővel, kollégával.
Csendessége, béketűrése példaértékű, feladatait alázattal, de precizitással végezte. Segítőkészsége és jóindulata a munkaközösség-vezetői tevékenységét is átitatta.
Kitartóan gondozta a levelezős tanulmányi versenyeket, végezte a gyermek havilapok terjesztését.
Szülővárosa ezzel a díjjal szeretné megköszönni a
negyven év elkötelezett munkáját.
Visegrád Város Képviselő-testülete 178/2016. (08. 18.)
sz. határozatával Visegrád Város Niedermüller Józsefdíját (életpályaközi) adományozza Gróh Dánielnek.

GRÓH DÁNIEL

Niedermüller József-díjas

Gróh Dániel negyven éve él Visegrádon. Első és
egyetlen munkahelye a Mátyás Király Múzeum volt,
ahol régészként dolgozott. Azonban ezen felül is kézzelfogható az a kulturális tevékenység, melyet városunkban végez. Barátjával, Gróf Péterrel kezdeményezte a Soproni Sándor Egyesület megalakulását, melyet
megalakulása óta elnökként vezet. Céljuk az volt, hogy
minél jobban megismerhetővé váljanak Visegrád római
emlékei. Lakossági mozgalmat indított, hogy a város
millenniumára közadakozásból egy Szentháromságszobor állíttassék. Nemcsak a gyűjtést, de a kivitelezés
részleteit is felügyelte, és így valóban megvalósulhatott
a sokak által támogatott szobor. Vezetője a Visegrádi
Sportegyesület sakk szakosztályának, mely csapat a
megyei versenyeken szép eredményeket elérve öregbíti
városunk hírnevét.
Megjelenése óta szerkesztője a Visegrádi Híreknek. A
Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokhoz kapcsolódóan
immár egy évtizede minden évben megrendezi az országos bábúkiállítást a palotában, melynek nagy sikere
van a látogatók körében. Elkötelezett híve és támogatója a Visegrád és Parajd közötti testvérvárosi kapcsolatnak. Az elmúlt évtizedekben megszámlálhatatlan előadás, rendezvény, kisebb-nagyobb esemény fűződik a
nevéhez. Mindezen túl természetesen számos tudományos cikke, tanulmánya és kiadványa jelent meg Visegrád múltjáról, és ezen belül a római korról, mellyel
városunk jó hírét keltette a világban.
Az ünnepség keretében köszönte meg Félegyházi
András polgármester városunk érdekében kifejtett tevékenységét Dr. Kiss György ügyvédnek és Dr. Rozsályi Károly József orvosnak egy-egy értékes tárgyi
ajándék átadása kíséretében.

Niedermüller József-díjas

Tisza Zoltánné Visegrádon született, azóta is itt él.
1976. szeptember 1-je óta a visegrádi általános iskola
tanítója. Az elmúlt negyven évben gyermekek százait
vezette be az írás, olvasás és számolás rejtelmeibe.
Hosszú, nehéz, de egyben örömökkel teli pálya volt az

Valamennyi kitüntetettnek őszinte szívből gratulálunk,
további életpályájukhoz jó egészséget, sikereket kívánunk városunk valamennyi polgára nevében!
VVK és a VH szerkesztőbizottsága
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Pályázati kiírás az Ifjúsági Alapból történő támogatás elnyerésére
2016. II. kör

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi
ifjúsági programok, csoportok, tevékenységének és működésének támogatására.
A pályázati alap II. körét a 2017. január 1. és 2017.
május 31. között megvalósítandó programok, események
stb. megszervezésének támogatására hirdetjük meg.
A pályázati felhívásban meghatározott kivételekkel nem
nyújthat be pályázatot az a szervezet, jogi személy stb.,
amely Visegrád Város költségvetéséből címzetten támogatást kap vagy a Civil Alap pályázat benyújtására egyébként jogosult.
Pályázhatnak jogi megkötés nélkül mindazon szerveződések, közösségek és magánszemélyek, akik programjukkal a visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály, valamint
fiatal felnőttek számára kulturális, szabadidő- és sportprogramok, különféle célú táborok szervezésére vállalkoznak, ideértve a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos
Általános Iskola oktatói, nevelői, szülői közösségei stb.
által szervezett táborokat.
A pályázókat arra kérjük, hogy röviden mutassák be a
pályázót és tevékenységét, röviden fejtsék ki programjuk
lényegét (a program tartalmi célja, várható eredménye,
költségvetése, közreműködők, korosztály stb.), valamint
azt a konkrét feladatot, amelynek anyagi fedezetét az
Ifjúsági Alaptól várják, s ezt konkrét (becsült) összeg
meghatározásával tegyék.
Kérjük, hogy a program megvalósításának kezdeti és
befejező időpontját tartalmazza a pályázat, valamint azt,
hogy máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, illetve kaptak-e máshonnan támogatást.
Az ifjúsági programokra elnyert összeg nem fordítható
30.000 Ft feletti tárgyi eszköz vásárlására, illetve ha ennél
nagyobb költségű technikai eszköz beszerzésére kerül sor,
akkor az ehhez nyújtott támogatás nem haladhatja meg a
30.000 Ft-ot.

A támogatásban részesült pályázókkal Visegrád Város
Önkormányzata támogatási szerződést köt.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati összeg
felhasználásáról rövid tartalmi beszámolót és a pályázó
nevére kiállított számlát kér a kulturális, oktatási, nevelési, ifjúsági és sport bizottság. Az elszámolásra a költség
keletkezését (bizonylat kiállítását) követő 60 napon
belül, de legkésőbb 2017. augusztus 31-ig kerül sor.
Csak olyan bizonylat fogadható el, amelyet a pályázat
benyújtását követően állítottak ki.
Beszámoló hiányában a bizottság az elkövetkezendő
évben kizárja a pályázót a további pályázatokból, valamint a folyósított támogatást jegybanki alapkamattal
növelten kell visszafizetni.
A pályázat előfinanszírozású; ez azt jelenti, hogy a döntés után a támogatási szerződés aláírását követően a pályázó hozzájuthat az elnyert összeghez.
Keretösszeg: 600.000 Ft,
mely keretösszeg ifjúsági programok és táborok szervezésére fordítható.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. december 1-jéig beérkezően.
A határidőt követően beérkező pályázatokat nem áll
módunkban elbírálni.
A pályázatokat postai úton Visegrád Város Önkormányzata Visegrád Város Önkormányzat kulturális, oktatási,
nevelési, ifjúsági és sport bizottsága 2025 Visegrád, Fő u.
81. címre kérjük beküldeni, vagy beadni a polgármesteri
hivatalba 2025 Visegrád Fő u. 81.
A borítékra kérjük ráírni:
IFJÚSÁGI ALAP PÁLYÁZAT
Visegrád Város Önkormányzata

Pályázati kiírás a Testvérvárosi Alapból történ támogatás elnyerésére
2016. II. kör

Visegrád Város Önkormányzata 2015-ben új pályázati
alapot hívott életre, annak érdekében, hogy segítse a város
lakóit abban, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat és az
abban rejlő lehetőségeket mind jobban kihasználhassák és
ezeket a kapcsolatokat élővé és személyessé tegyék. Éppen ezért Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást nyújt évi összesen 2.000.000 Ft-os keretösszeg
felosztásával – a városban működő civil szervezeteknek
és magánszemélyeknek egyaránt (elfogadott költségvetésből gazdálkodó intézmény, cég és önkormányzat nem
pályázhat), olyan programok megvalósítására –, melyet a
bevezetőben megjelölt cél érdekében szerveznek meg, és
amennyiben tevékenységük, programjuk Visegrád és
lakosságának érdekeit szolgálja.
1.

A 2017. január 1. és május 31. között megvalósuló programok helyszíne egyaránt lehet Visegrád,
Obergünzburg, Parajd, Lanciano. Tárgyi eszköz vá-

sárlására legfeljebb 30.000 Ft fordítható. A pályázat
keretein belül szállásra és étkezésre támogatás nem
igényelhető.
2. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 1.
3. Keretösszeg: 771.000 Ft.
4. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni:
– a megvalósítandó program részletes tervét és indoklását,
– a megvalósítandó program részletes költségvetését
– a megvalósításhoz kapcsolódó önrész mértékét
és jellegét tételesen,
– a testvérvárosban működő partner szervezet vagy
magánszemély közös rendezésre vonatkozó szándéknyilatkozatát eredetiben, és magyarra lefordítva,
(Folytatás a következő oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)
– a testvérvárosban működő partner szervezet vagy
magánszemély vállalásait (szervezési, természetbeni vagy anyagi vállalás egyaránt lehet) tartalmazó levelét eredetiben, és magyarra lefordítva.
A pályázók a pályázat benyújtásával vállalják, hogy
amennyiben a program Visegrádon valósul meg azt a
helyben szokásos módon (Visegrádi Hírek, honlap,
hirdetőtábla stb.) meghirdetik, és nyilvánossá teszik.
5.

A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat közművelődési, oktatási, nevelési, ifjúsági
és sport bizottsága bírálja el és hoz döntést a támogatás kérdésében 2016. december 8-ig. A bizottság
az igények elbírálása során jogosult a kért támogatási összeget csökkenteni, vagy bizonyos programrészek támogatásától eltekinteni. A döntés kézhezvételétől számított egy hónapon belül a pályázó köteles szerződést kötni az önkormányzattal. Amenynyiben a pályázó ezt elmulasztja, a bizottság ezt a
tényt automatikusan a támogatástól való elállásként
kezeli.

6.

Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a
programok tekintetében módosítás válik szükségesé, köteles ezt a kulturális bizottságnak írásban jelezni és a szerződés módosítását kezdeményezni!

7.

A bizottság döntése alapján a támogatási szerződés
megkötéséről a jegyző gondoskodik, a hivatal
pénzügyi vezetője pedig azért felelős, hogy a megítélt támogatás a szerződésnek megfelelően kifizetésre kerüljön.

8.

A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésőbb
2017. augusztus 31-ig kell elszámolni a polgármesteri hivatalban. Az elszámolásnak két részből
kell állnia, egy szöveges beszámolóból, és egy
pénzügyi beszámolóból. A tartalmi beszámolónak
pedig a pályázott cél megvalósulásának bemutatását kell tartalmaznia. A pénzügyi beszámoló a törvényi előírásoknak megfelelően, az önkormányzat
pénzügyi vezetője által kidolgozott formában kell,
hogy megtörténjék. A pénzügyi beszámolóban (elszámoló lapon) külön fel kell tüntetni a programokra fordított támogatás felhasználását bizonyító
számlák számát, és csatolni kell a támogatott nevére kiállított számlák másolatait is. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy beszámolókat és elszámolásokat ellenőrizze, amennyiben szükséges, az
érintett szervezet bevonásával és adatszolgáltatása
mellett. Amennyiben a teljes támogatás összegéről
nem tudnak elszámolni, úgy a pályázónak a fennmaradó összeget vissza kell fizetnie az önkormányzat részére. Ha ez nem történik meg, a következő
évi támogatásból kizárja magát a szervezet.
Visegrád Város Önkormányzata

2016. október

Hírek a Fellegvár Óvodából
Tóthárpád Ferenc: Megnyílott az óvoda
Megnyílott az óvoda,
varázslatos palota.
A falakról vidám bábok
kuncogják a nagy világot.
Itt nevetgél sok barát,
felfedezünk száz csodát,
hát… amikor széjjel nézek,
látom, milyen jó kis székek
hívogatnak: „Csüccs ide!”
El se hinné senki se,
hogy az asztal nem hatalmas,
és a mosdó épp alkalmas…
Csuda, csuda, csuda jó,
itt fincsi a kakaó,
s ahány játék, annyiféle,
és a mesének sincs vége!
Ebben a klassz oviban
minden rendben – csakugyan!
A szépen kimeszelt, kitakarított óvodaépület augusztus
22-én újra megtelt gyermek zsivajjal.
Előfordulhat, hogy még a gyakorlott ovisoknak is nehéz
volt újra elindulni szeptemberben az óvodába. Korábban
kell kelni, mint a nyári szünetben, kevesebb időt lehet
otthon, vagy a játszótéren tölteni, és úgy összességében
többet kell szót fogadni, odafigyelni egész nap. Mind
ezekért kárpótolnak a régi pajtások, a nyáron már elfelejtett játékok, a trambulin, a homokozó a kertben, és soksok felfedezésre váró program.
Az elmúlt egy hónap alatt reméljük sikerült visszaszokni
a nagyobbaknak, a legkisebbeknek pedig beszokni az új
közösségbe.
Óvodánkban 62 gyermek kezdi meg a nevelési évet. A
kiscsoportba folyamatosan érkeznek a picik, tavaszra már
közel harmincan lesznek.
A csoportok létszáma a következőképpen alakult a
2016–17. nevelési évben:
Kiscsoport:
15 gyermek
Óvodapedagógusok: Imre Gáborné Viki néni
Szalai Dóra
Dajka:
Tóth Józsefné Erika néni
Középső csoport:
24 gyermek
Óvodapedagógusok: Muckstadt Eszter
Schandlné Herr Margit
Dajka:
Niegreisné Zeller Márta
Nagycsoport:
23 gyermek
Óvodapedagógusok: Kőhalmi Ágnes
Lendvai Éva
Dajka:
Szabó Szilvia
A logopédiai foglalkozásokat Bajorné Szentgyörgyi Katalin látja el heti két alkalommal.
Gyurián Mária intézményvezető
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Síoktatás és síelés
térítésmentesen a Nagy-Villámon
Az ötödik éve kezdődik újra a nagy-villámi sípályán
intézményünk tanulói számára az ingyenes síoktatás,
amelyet egy egymillió forintos – magánszemélytől
származó – felajánlás tesz lehetővé évről évre. Ennek
köszönhetően évente körülbelül negyven diákunk tanul
meg ingyenesen síelni a Nagy-Villámon.
A kedvezmény azonban nemcsak az oktatásban
résztvevőkre vonatkozik. Ingyenesen használhatják a
sípályát iskolánk tanulói és dolgozói a hét minden
napján, nyitvatartási időben. Az egyéni síelés természetesen egyéni, családi felelősséggel működik, hiszen
felügyeletet kizárólag az oktatások idején, a szervezett
csoportok részére tud biztosítani a sípálya. A kedvezményezettek körébe nemcsak az iskola jelenlegi tanulói és dolgozói tartoznak, hanem 50%-os kedvezménynyel azok a volt diákjaink is, akik a nagy-villámi sípályán tanultak meg síelni. Az ingyenesség és az 50%-os
kedvezmény is csak abban az esetben vehető igénybe,
ha dolgozói, tanulói, volt tanulói státuszát a diák vagy
felnőtt igazolni tudja (diák- vagy pedagógusigazolvány, igazolás volt diák státuszról – ez utóbbi kérhető
a titkárságon).
Az idei évben az első félévi program október elején
indul, és karácsony előtt zárul, amelyre a teljesen
kezdő (síelni még egyáltalán nem tudó), és már bizonyos szintű sítudással rendelkező (haladó) tanulók is
jelentkezhetnek.
A húsz alkalmas oktatás (műanyag pályán), kb. tíz
gyermekes csoportokban, két szakképzett síoktató
segítségével, heti két alkalommal, hétköznapon 17 óra
után, és szombat vagy vasárnap délelőtt, illetve kora
délután valósul meg. (Hó esetén csak hétköznap lesznek edzések!) – tájékoztatja az érdeklődőket Gutbrod
Rezső síoktató, a sípálya üzemeltetője. Az ingyenes
oktatás mellé a sípályán korlátozott mennyiségben
felszerelést is tudnak biztosítani. A szállítást a szülőknek kell megoldaniuk, illetve egymással összeszervezniük.

A haladó pálya hossza egyébként idén kétszeresére bővült (2/A, teljes felvonóhossza), így már 110 m-es lejtőn
lesznek az edzések. A kezdő pálya új helyen lesz.
A támogatók célja, hogy a tanfolyamon résztvevő kezdő
gyermekek elsajátítsák a síelés alapmozgását, beleértve a
biztonságos kanyarodást, megállást, felvonózást, valamint
az alapvető „síetikettet”, illetve a már síelni tudó gyerekek még biztosabban tudjanak mozogni a sípályán, és
csiszolják tovább sítudásukat. Van lehetőség a II. félévi
programban is részt venni, és a szervezők tervezik egy
március 15. utáni sítábor megrendezését is, kedvező áron,
a hóbiztos Hochkaron (Ausztria).
Páratlan a lehetőség, amely az iskolásaink rendelkezésére áll. Használják minél többen, amíg lehet!
Köszönjük a segítséget mindazoknak, akik adománnyal
vagy szervezési munkával segítik eme – egyébként gyönyörű és költséges – téli sport elsajátítását és a síelés
lehetőségének biztosítását.
Bővebb információkat a sípályáról a www.visegradsipalya.hu oldalon olvashatnak, s feliratkozva a honlapon található hírlevélre, e-mailben kaphatnak értesítést az
aktuális, napi tudnivalókról.
Bozóki Marianna
intézményvezető
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KÖNYVTÁRI  HÍREK
KÖNYVAJÁNLÓ
Gyerekeknek:
Bori az állatkertben – Barátnőm, Bori 35.
Balázs Ágnes: Torkos Turpi és a felhőgyár (Már tudok olvasni!)
Scarry, Richard: Kedvenc meséid Tesz-Vesz városból
Lowry, Louis: Az emlékek őre
Felnőtteknek:
Bán Mór: Hunyadi 8. – A hit harcosa
Trollope, Joanne: A pap felesége
Kőrösi Zoltán: Szívlekvár
Redondo, Dolores: A csontok öröksége
Redondo, Dolores: Áldozat a viharnak
Lee, Harper: Menj, állíts őrt!
Gróf Péter: Somogyi bakák szakaszparancsnokaként a Donkanyarban
Kedves Könyvtárlátogatók!
Nagy örömünkre szolgál, hogy idén
a visegrádi könyvtár is csatlakozik
az Országos Könyvtári Napokhoz
(október 3–9.).
Október 3-án (hétfőn) 11 órakor
Vadadi Adrienn látogat el hozzánk
Szentendréről,
és az óvodásoknak tart egy könyvbemutatót
Mi a szösz? című könyvtárhasználati munkájából
és az eddig megjelent mesekönyveiből.
Vadadi Adrienn eddig megjelent könyvei:
A palacsinta tábor (2016)
Dani biciklizni tanul (2016)
Leszel a barátom? Ovis foglalkoztató füzet (2016)
Leszel a barátom? Ovis mesék (2015)
Maja barátokra lel (2015)
Örökké óvodás maradok (2015)
Ünnepelj velünk! (2015)
Alma utca 22. (2015)
Ákos óvodába megy (2014)
Október 7-én (pénteken) 17 órakor kerül sor
felnőtteknek szóló programunkra.
Vendégünk lesz
R. Kelényi Angelika
R. Kelényi Angelika eddig megjelent könyvei:
Szulejmán és a kolostor rabja (2016)
Szulejmán és a magyar udvarhölgy (2016)
Szulejmán – sorozat és történelem (2016)
Egy hajszálon múlt – amikor a feleség megőrül (2015)
Váláshelyzet – ember tervez, szomszéd végez (2015)
Az agyam eldobom – nő pánikban (2014)
Negyven felé pártában – nők a pácban (2014)
A rendezvényre a belépés ingyenes!
Október 9-én pedig
a termelői vásáron lesz könyvárusítás –
az eddig megszokott 100 Ft/db-ért
vásárolhatnak könyveinkből.
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Gyerekkuckó
Kedves Gyerekek!
Elhatároztam, hogy a 2016. októberi Gyerekkuckóban
egy tíz évvel ezelőtti iskolai program emlékidézését osztom meg veletek. Mindenki visszaszámolhat, hogy hány
éves volt akkor? A mostani nyolcadikosok 4-5 évesek
lehettek? Az akkori nyolcadikosok most 24-25 évesek?
(Jól számoltam?)
2006-ban egy olyan „játékot” találtunk ki, hogy az 1956.
október 23-án Budapesten elindított, majd az egész országot fenekestül felfordító eseményhez kapcsolódó vetélkedőt hirdetünk Visegrád két iskolájának, a Dunakanyar
Erdei Iskola és az Áprily Lajos Általános Iskola 4–8.
osztályos tanulóinak.

Készül az 56-os zászló
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóját ünnepeltük a vetélkedő megrendezésével. A vegyes
korcsoportú, 4–8. osztályos + egy általuk felkért középiskolásból, álló, tehát hat fős csapatok interneten kapták
meg a felkészüléshez, és a kutatáshoz szükséges információkat, gyűjtő és kreatív feladatokat.

2016. október

buszban. A 301-es parcella mártír sírjainál, az 56-os emlékműnél minden jelenlévő megilletődötten állt versekkel,
énekkel, életrajz bemutatásával tisztelegve. A 301-es
parcella után a Hősök terén át a Terror Házába vitt utunk,
ahol a helyszín, a kiállítások, a tárgyak, a fény- és hanghatások sokkoló ereje mindenkit letaglózott, így érezve át
az illyési sorokat: „Hol zsarnokság van, ott zsarnokság
van …” Október 17-én zajlott le a művelődési házban az
„Ezerkilencszázötvenhat, te csillag” címmel illetett vetélkedő 36 gyermek, plusz szurkoló és segítő diák adott
számot a felkészülés idején szerzett tudásról, kreativitásról.
Kedves Gyerekek!
Nem részletezem a vetélkedő menetét, eredményét.
Részleteket a Visegrádi Hírek 2006. októberi számában
olvashattok a könyvtárban. Az újság különszámot is adott
ki visegrádi események és személyek emlékeivel, írásaival.

Az 56-osok emlékműve
Miért is írtam nektek erről a tíz évvel ezelőtti történetről?
Leginkább talán arra akartam felhívni a figyelmeteket,
hogy mindenki a saját életében-életével a hétköznapok
sodrásában történelmet alakít, történelmet él meg. Ünneppé akkor emelkedik a sok egyedi élettörténet, amikor
néhány óra vagy nap, egy esemény az emberek többségének életélményévé válik és fordulatot hoz az életünk
további folytatásában. „Historia est magistra vitae” – „A
történelem az élet tanító mestere”. Hérodotosz gondolata
igaz a hatvan évvel ezelőtti eseményekkel kapcsolatban is
és igaz arra is, hogy évről évre miért is térünk vissza,
idézzük fel a sorsfordító eseményeket, miért tartjuk fontosnak, hogy Ti már gyermekként is megismerjétek, megérezzétek március 15. – augusztus 20. – október 23. napjainak az egész nemzet életére kiható eseményeit.
Szép és emlékezetes ünnepet kívánok Nektek és Családotoknak!

A 301-es parcellában

REJTVÉNY

Ezek sorába illesztettünk egy általunk szervezett és az
önkormányzat által támogatott kirándulást Budapestre,
melyen a két iskola 8. osztályos tanulói vettek részt. Az
autóbusz útvonala a lehetőségek arányában érintette az
56-os események helyszíneit, melyet kommentáltunk a

Múlt havi rejtvényünk helyes megfejtése: HITEL.
Bizonyára sikerült megfejteni, még ha sajnálatos módon
a tördelőszerkesztő hibájából két sorban egy-egy többlet
vonalka jelent is meg az újságban.
Utólag is elnézést kérünk Tőletek!
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NEM ZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Barátaink bajor testvérvárosunkból nálunk jártak
Szeptember második hétvégéjén a Magyar–Német Baráti Társaság és az obergünzburgi Trachtenverein harminckét fős delegációját láttuk vendégül. Igen tartalmas programot szerveztünk nekik, melynek összeállításában az ő
kéréseiket és javaslataikat is figyelembe vettük.

Számukra a legegzotikusabbnak a Révbéri (Kiskunság)
puszta megtekintése volt, ahol is igazi csikós bemutatókban részesültek és hozzá a legautentikusabb magyar ételeket és italokat kóstolhatták. A kirándulás élvezeti értékét
a szárnyashajóval történt utazás is fokozta, Budapest–Solt
között, majd a program helyszínére csikósok által vezetett
lovas szekéren érkeztünk. Felejthetetlen nap volt mindenkinek.

A következő napot Esztergomban kezdtük. Csodálattal
tekintettek a bazilikára, kriptájára és kincstárára, köszönhették ezt a kitűnő német idegenvezetésnek is, mely a
lényegre koncentrálva ismertette a történelmi eseményeket. Akik szusszal bírták, a kupola tetejére is feljutottak.
Pazar kilátás tárult eléjük, mert az idő remek volt.
Miután elteltek a csodás látni- és hallanivalókkal, a Prímás pince különleges atmoszférájú éttermében ismét
magyaros finomságok várták barátainkat. A jó hangulatú
ebédet spontán fúvós koncerttel zárták derék bajorjaink az
étterem többi vendégeinek nagy tetszését elnyerve.

Még aznap délutánra volt meglepetésünk számukra, nevezetesen a visegrádi Quadriburgiumi játékokra vittük
bajor barátainkat. A nem várt római kori műsor és ételkülönlegességek is nagy elismerést váltottak ki a csoportból.
A kellemes idő és a hely varázsa (visegrádi sportpálya)
letáborozásra késztette őket, hiszen a késő esti órákig
mulatoztak. Meghálálva a szívélyes vendéglátást, a csoport zenészei itt is hangulatos fúvós koncertet adtak, míg
a csoport táncosai bajor néptáncokat lejtettek.
A vasárnap délelőttöt a nagyvillámi bobpályán kezdtük,
nagy sikere volt, kiváltképp a fiatalok körében. Több
fiatal bajor család is csatlakozott (nagy örömünkre!) a
Magyar–Német Baráti Társasághoz, így az ő oldalukról
biztosítva látszik a partneri kapcsolat továbbélése, a fiatal
generáció belépése ad okot az optimizmusunkra. Reméljük, ez nálunk is előbb-utóbb bekövetkezik.
A szórakozás után egy kis történelem következett:
Schmidt Ani tanárnő mesélt a fellegvár és egyben Visegrád történetéről. A vár teraszairól felejthetetlen kilátás
tárult barátaink szeme elé, sokuktól hallottuk, hogy amit
látnak, az „einmalig”, jó volt látni az elégedett arcokat!

Délután szabadprogramot adtunk barátainknak, hisz az
idő nyáriasan meleg volt, lehetett fürdeni a Hotel Honti
medencéiben, a gyerekek is játszhattak kedvükre, négy
tündéri 5-7 éves szöszi kislány is a csoport tagja volt.
A búcsúzásra este került sor a Reneszánsz étteremben. A
remek hangulatú estét a különleges vacsora, a finom borok és a pálinkakóstoló tette emlékezetessé
mindannyiunknak.
Befejezésül ismét fúvóskoncertet kaptunk, melyet csak
megköszönni tudtunk és hálánk jeléül „kölcsön adtuk”
Szigeti Jancsi képviselőtársunkat egy közös zenéléshez. A
siker nem maradt el!
Vendégeink hétfő reggel indultak vissza Obergünzburgba, sok-sok élménnyel gazdagodva.
A VNNÖ képviselői

MEGHÍVÓ
tartunk november 2-án 17 órakor

Halottak napi megemlékezést

német őseink kegyeleti sírkertjében
Gyertyagyújtással, imával és német énekkel emlékezünk
Várunk minden kedves érdeklődőt!
VNNÖ képviselői
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2016. október

A MÁTYÁS KIRÁLY MŰ VELŐDÉSI HÁZ HÍREI
A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendő
előadás-sorozat következő alkalmára, mely

október 28-án, pénteken 18 órától
lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

Régészeti kutatások a visegrádi
Áprily Lajos Általános Iskola udvarán
címmel

Kováts István,

az MNM Mátyás Király Múzeum régésze
tart

vetített képes előadást
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!
A Mátyás Király Művelődési Ház
tisztelettel hívja a város lakosságát

november 2-án, szerdán 18 órakor
a könyvtárban tartandó

IRODALMI ESTRE
Meghívott vendégünk

H. BODÓ JÓZSEF,

aki irodalmi est keretében mutatja be

A HÁRSFA VIRÁGA

Különös sorsok, igaz történetek
Elvarratlan szálak 1919 – 1945 – 1956 – 2006
című

szépirodalmi dokumentumregényét
Az önéletrajzi ihletésű mű hiteles és jellemző korrajz
a Rákosi-rendszerről, 1956-ról,
a forradalmat követő példátlan megtorlásról
és a Kádár-rendszer Magyarországáról

Közreműködik:

Géczy Judit

Mindenkit szeretettel várunk!

A Dunakanyari
Család- és Gyermekj óléti Szolgálat

BABA-, GYERMEKés FELNŐTTRUHA BÖRZÉT
rendez
október 11-én (kedden), 13–15 óráig
a Duna mozi épületében
(a ruhák nem pénzért cserélnek gazdát)

Visegrád Város Önkormányzat
a ,,Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet

Visegrád Város Önkormányzat
Mátyás Király Művelődési Ház
és Városi Könyvtár

takarító
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2025 Visegrád, Széchenyi utca 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár,
valamint a Duna mozi teljes (ház és a hozzá tartozó
kert) takarítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
,,Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Középfokú képesítés, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. október 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Mikesy Tamás nyújt, a 06 (30) 210-8580-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Visegrád Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2025 Visegrád, Fő utca 81.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 1297/2016, valamint a
munkakör megnevezését: takarító.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. november 10.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
Visegrádi Hírek – 2016. október 3.
Visegrád Város honlapja – 2016. október 3.
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MOZI!! MOZI!!! MOZI!!!
Örömmel értesítünk minden kedves mozirajongót, hogy október 7-én újra megnyitja kapuit a visegrádi
Duna mozi! Mint korábban beszámoltunk róla, az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásáról szóló pályázat keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert támogatásnak köszönhetően új, a kor igényeinek megfelelő vetítő és hangtechnikai berendezések kerültek a moziba.
Mindenkit szeretettel várunk a vetítésekre!
Belépőjegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 500 Ft (14 év alattiak és nyugdíjasok részére)

Október 7. péntek, 17.00
ANYÁM ÉS MÁS FUTÓBOLONDOK
Színes, magyar játékfilm, 108’, 2015

kor a természetfeletti erővel rendelkező Kai egész Kína
sorsát veszélyezteti, elérkezettnek tűnik az idő arra, hogy
Po megtanítsa barátainak, miként váljanak a kungfu mestereivé.

Rendező: Fekete Ibolya
Főszereplők: Ónodi Eszter, Gáspár Tibor, Barkó György,
Danuta Szaflarska

Október 8. szombat, 17.00
JASON BOURNE

Négygenerációs történet, mely az 1900-as évek elejétől a
2000-es évek elejéig követi a szereplők sorsát. A főhősnő,
Anya 94 évet él és huszonhétszer költözik életében. A viharos természetű és példás veszélyérzettel megáldott nő
végigvonszolja férjét és lányát a fél országon, valahányszor veszélyt szimatol. Márpedig veszély mindig van: a
20. század viszontagságos eseményei elől rendre tovább
kell állniuk. Át kell vészelni két világháborút, 1956-ot és
még sok minden mást. De mindez nem rontja a kedvüket,
hurcolkodnak át az életen, egymásnak vetett háttal, önfeledten.

Október 7. péntek, 19.15
SZELLEMIRTÓK

Színes, magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték,
117’, 2016
Rendező: Paul Feig
Főszereplők: Chris Hemsword,
Kristen Wiig, Leslie Jones

Melissa

McCarthy,

Szellemek még mindig vannak és szellemirtókra is szükség van. Az új szellemirtókban három nő alakítja New
York megmentőit, de az eredeti filmek sztárjai (Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver) is mind visszatérnek – és persze jönnek a digitális forradalomnak megfelelően felturbózott földöntúli lények is!

Október 8. szombat, 15.00
KUNG FU PANDA 3.

Színes, magyarul beszélő, amerikai–kínai családi animációs film, 95’, 2016
Rendező: Alessandro Carloni, Jennifer Yuh
Tovább folytatódnak Po, a legendás kungfu harcos panda
kalandjai, melyek során két, egymástól nagyon különböző
kihívással kell szembenéznie: az egyik természetfeletti, a
másik személyes ügy, azonban Pónak mindkettőt illetően
helyt kell állnia. Ez pedig ezúttal sem könnyű feladat. Feltűnik a színen Po sosem látott apja és az ifjú kungfu mester egy pandák lakta falvat is felfedez a hegyekben. Ami-

Színes, magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, 124’,
2016
Rendező: Paul Greengrass
Főszereplők: Matt Damon, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, Riz Ahmed
Matt Damon visszatér legikonikusabb szerepében. A
Bourne-csapda és A Bourne-ultimátum rendezője, Paul
Greengrass áll ismét a kamerák mögé a nagysikerű akció
sorozat újabb izgalmas, látványos fejezetéhez, melyben a
CIA leghalálosabb ügynöke előjön az árnyékból.

Október 8. szombat, 19.15
STAR TREK: MINDENEN TÚL

Színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi akciófilm,
125’, 2016
Rendező: Justin Lin
Főszereplők: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana
A világszerte népszerű Star Trek sorozat várva várt új része Justin Lin rendezésében tárja elénk az Enterprise űrhajó és elszánt legénysége újabb nagyszabású útját. A kalandok során az Enterprise az űr felfedezetlen zugaiba
merészkedik, ahol egy titokzatos ellenséggel találkoznak.
Ez a találkozás komoly próbára teszi a legénységet és
mindazt, amit a Föderáció jelent.

Október 13. csütörtök, 19.15
ANYÁM ÉS MÁS FUTÓBOLONDOK
Színes, magyar játékfilm, 108’, 2015

Október 14. péntek, 17.00
STAR TREK: MINDENEN TÚL

Színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi akciófilm,
125’, 2016

Október 14. péntek, 19.15
JASON BOURNE

Színes, magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, 124’,
2016
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Október 15. szombat, 15.00

JÉGKORSZAK – A NAGY BUMM

Színes, magyarul beszélő, amerikai családi animációs
film, 95’, 2016
A jégkorszak sztárjai pályájuk legnagyobb és leglátványosabb kalandjába keverednek. Akkorába, amibe beleremeg a Föld! És egyszerre történik minden. Motkány egy
jégbe fagyott űrjárműre akad, ami nem ért semmit, és
hihetetlen folyamatokat indít be. Manny a férjhez készülő
lányától való elszakadást gyakorolja, Diego is rájön, hogy
a kardfog nem feltétlen akadálya a családalapításnak. Sid
kénytelen szembenézni a ténnyel: az összes barátja rátalált az igaz szerelemre, csak ő nem. De azután szembenéz
egy dögös lajhárlánnyal is.

Október 15. szombat, 17.00

BRIDGET JONES BABÁT VÁR

Színes, magyarul beszélő, angol romantikus vígjáték,
123’, 2016
Rendező: Sharon Maguire
Főszereplők: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick
Dempsey, Jim Broadbent
Miután szakított Mark Darcyval, Bridget ,,boldogan él,
amíg meg nem hal” terve nem igazán úgy alakult, mint
várta. Negyvenes szingliként úgy dönt, hogy munkájára
koncentrál és barátokkal veszi körül magát. Most az egyszer teljesen ura a helyzetnek. Mi baj lehet? Ám Bridget
megismerkedik egy Jack nevű jóképű amerikaival, aki
úgy udvarol, ahogy Mark Darcy soha. És jön a váratlan
fordulat: hősnőnk teherbe esik, de van egy bökkenő: csak
50%-os bizonyossággal tudja a babája apjának kilétét.

Október 15. szombat, 19.15

SUICIDE SQUAD – ÖNGYILKOS OSZTAG

Színes, magyarul beszélő, amerikai–kanadai akciófilm,
130’, 2016
Rendező: David Ayer
Főszereplők: Margot Robbie, Joel Kinnaman, Ben
Affleck, Will Smith

Elkapták őket és mindenre hajlandóak, hogy újra kiszabadulhassanak. Egy titkos állambiztonsági szervezet, az
A.R.G.U.S. elfogta a gonosz szuperhősök leggonoszabbjait, és különleges börtönökben helyezte el őket. A Cég
maga akarja szélesre tárni a zárkaajtókat. a raboknak
szabadságukért cserébe szolgálatot kell vállalniuk. A
gonoszok kénytelenek jót cselekedni. Az Öngyilkos Osztag akkor indul bevetésre, ha az emberiség már nagy
bajban van. Tagjai őrültek, kegyetlenek, kiszámíthatatlanok... mégis a mi oldalunkon állnak.

Október 20. csütörtök, 19.15
Színes, feliratos, ír–kanadai filmdráma, 118’, 2015
Jacob

A filmdráma egy édesanya és kisfia közötti szoros kötelékről mesél. Anya és fia a Szoba lakója; Jack itt született,
nőtt fel, tanul és játszik. Amikor betölti ötödik életévét,
édesanyja úgy dönt, hogy ideje megismerkedni a külvilággal is. Óvatosan és finoman vezeti be az érzékeny
gyermeket a falakon túli világba. Amikor ez sikerül, Anya
végre szabadnak érzi magát. A dolog azonban számos
olyan történést von maga után, melyre sem ők, sem a
tágabb család nincs felkészülve.

Október 21. péntek, 17.00
MICSODA SPANYOL ÉJSZAKA!
Színes, feliratos, spanyol vígjáték, 100’, 2015
Rendező: Álex de la Iglesia
Főszereplők: Raphael, Mario Casas, Pepon Nieto, Blanca
Suárez
A munkanélküli José különleges állásajánlatot kap: felhívják, hogy ugorjon be a nagyszabású újévi buli televíziós show-jának felvételére, amit augusztus közepén Madridban vesznek fel. Több száz hozzá hasonló szerencsétlent zárnak össze egy hétre, hogy éjjel-nappal együtt izzadjanak a díszletben, s közben tetessék, hogy jól érzik
magukat, valamint idiótán ünnepeljék a kamuújévet – újra
és újra. Mindeközben senki sem boldog. A tévések pedig
vérverítékkel igyekeznek mosolygós arcokat, szép embereket rögzíteni, miközben balesetek és mindenféle nem
várt nehézségek bonyolítják a legvidámabb nap illúzióját.

Október 21. péntek, 19.15
KÚT
Színes, magyar játékfilm, 97’, 2016
Rendező: Gigor Attila
Főszereplők: Jankovics Péter, Kovács Zsolt, Trokán Nóra,
Pokorny Lia, Udvaros Dorottya
Valahol az osztrák határ közelében a semmi közepén áll
egy benzinkút. A környéken nincs élet, ami épp kapóra
jön egy vállalkozónak, aki lányok svájci futtatásából él.
Megtartotta a kúton dolgozó öreg alkoholistát, Istvánt és
2-3 hetente a töltőállomás érintésével indítja útnak külföldre kis háremét. A forró nyári semmittevésbe váratlanul toppan be István rég nem látott fia. Ugyanekkor a
legújabb fuvar lerobban a benzinkúton és a Svájcba tartó
lányok sofőrjeikkel napokra ott ragadnak Istvánnal és
fiával. Az érzelmek mellett jól őrzött titkok is a felszínre
törnek.

Október 22. szombat, 15.00
ZOOTROPOLIS – ÁLLATI EGY BALHÉ

Színes, magyarul beszélő, amerikai családi animációs
film, 108’, 2016
Rendező: Jared Bush

A SZOBA

Rendező: Lenny Abrahamson
Főszereplők: Brie Larson,
Bridgers, Sandy McMaster

2016. október

Tremblay,

Sean

Zootropolis, a modern emlősök fővárosa különleges hely.
Olyan részekből áll, mint az elegáns Szahara tér vagy a
zord Tundraváros. Ebben a kavalkádban a világ minden
tájáról származó állatok élnek békében. Itt a legnagyobb
elefánt és a legkisebb mókuscickány is megfér egymással.
Amikor megérkezik a városba Judy Hopps, a zöldfülű
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rendőr, rá kell ébrednie, nem egyszerű feladat első nyuszinak lenni a nagy és erős állatokkal telezsúfolt rendőrségen. Elszántan bizonyítani akar, ezért ugrik az első lehetőségre, hogy a végére járjon egy ügynek, még ha ez azt
is jelenti, hogy együtt kell dolgoznia a gyors észjárású
szélhámos rókával, Nick Wilde-dal.

Október 22. szombat, 17.00
HAVEROK FEGYVERBEN

Színes, magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték,
116’, 2016
Rendező: Todd Phillips
Főszereplők: Jonah Hill, Miles Teller, Ana de Armas,
Barry Livingston
Ne légy szerény! Ez az üzleti világ alapszabálya. Efraim
és David ugyan semmit nem tud sem szabályokról, sem az
üzleti világról – lepukkant kis szobában élnek Miamiban s
napjuk nagy részét különféle füvek szívásával töltik –, de
amikor az ölükbe pottyan a szerencse, nem mondanak
nemet: aláírnak egy 300 millió dolláros szerződést a Védelmi Minisztériummal. Vállalják, hogy fegyvert és muníciót szállítanak Afganisztánba az USA szövetségeseinek. Igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni a helyzetből,
amivel elképesztő bonyodalmakba keverik magukat.
Orosz fegyverkereskedők, albán gengszterek, washingtoni
politikusok, egy svájci külkereskedő keringenek körülöttük. Miami Beachtől az iraki–afgán határig ver hullámokat ez a szélhámosság.

Október 22. szombat, 19.15
SZEX, MÁMOR, ROCK’N’ROLL
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Október 27. csütörtök, 19.15
KÚT
Színes, magyar játékfilm, 97’, 2016

Október 28. péntek, 17.00
SZEX, MÁMOR, ROCK’N’ROLL

Színes, fekete-fehér, feliratos, belga–francia filmdráma, 127 perc, 2016

Október 28. péntek, 19.15
HAVEROK FEGYVERBEN

Színes, magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték,
116’, 2016

Október 29. szombat, 15.00
A MESSZI ÉSZAK

Színes, magyarul beszélő, francia–dán családi animációs film, 81’, 2015
Rendező: Rémi Chayé
Oroszország, a 19. század vége. A fiatal arisztokrata lány,
Szása a messzi északról álmodozik, miközben aggodalommal várja haza felfedező nagyapját annak legutóbbi,
északi-sarki expedíciójáról. Szása is felfedező szeretne
lenni, de a szülei nem nézik jó szemmel a terveit: azt
akarják, hogy lányuk mielőbb férjhez menjen, már a vőlegényt is kiszemelték. Szása fellázad a sorsa ellen, elmenekül otthonról, és elhatározza, hogy felkutatja nagyapját
– a messzi északon.

Színes, fekete-fehér, feliratos, belga–francia filmdráma, 127’, 2016

Október 29. szombat, 17.00
A SZOBA

Rendező: Felix van Groeningen
Főszereplők: Stef Aerts, Tom Vermeir, Stefaan De Winter, Dominique Van Malder

Színes, feliratos, ír–kanadai filmdráma, 118’, 2015

A Szex, mámor rock ’n’ roll két fivér története, akik szórakozóhelyet nyitnak a belga éjszakai életben. A bár sikere gyorsan magával sodorja őket. Életükben egyre fontosabb szerepet kezdenek játszani a drogok, az üres kalandok, és a Belgica bár vezetésével kapcsolatos nézeteltéréseik is egyre gyakoribbak.

Október 23. vasárnap, 17.00
A VADDIÓFA ÁRNYÉKA
Színes, magyar dokumentumfilm, 100’, 2005
Rendező: Péterffy András
A portréfilm főhőse – szakmája szerint – szerszámkészítő.
Ez áll a névjegykártyáján is, persze mellesleg a Magyarok
Világszövetségének tiszteletbeli elnöke. Ő Rácz Sándor,
akit 56-ban a munkástanácsok elnökének választottak. A
film az 56-os forradalom és főként a munkástanácsok
utóvédharcának napjait és a megtorlás, a börtönévek időszakát idézi fel. Rácz Sándor az amnesztia után is aktív, a
magyar ellenzék egyik emblematikus alakja.

Október 29. szombat, 19.15
AMIKOR KIALSZIK A FÉNY

Színes, magyarul beszélő, amerikai horror, 91’,
2016
Rendező: David F. Sandberg
Főszereplők: Teresa Palmer, Maria Bello, Billy Burke
Amíg ég a villany, minden rendben van. De amikor elsötétül a ház, valaki életre kel és járkál a szobákban. Először
egy kisfiú teszi szóvá, hogy egy árnyék lopakodik körülötte éjszakánként és nagynénje nem sokáig kételkedik
szavában: ő is látja az árnyékot. Sőt, túlságosan testközeli
bizonyítékot is szerez létezéséről. A kisfiú kénytelen
nagynénjénél lakni, mert az édesanyja nem alkalmas a
gyereknevelésre: a szorongás teljesen maga alá gyűrte.
Ám lassacskán kiderül, hogy ő mindenkinél többet tud az
árnyékról, s ha meg akarnak szabadulni az egyre borzasztóbb jelenségtől, tőle kell segítséget kérni. De a titkait
csak úgy deríthetik ki, ha nála töltenek egy éjszakát a hatalmas, zegzugos, elhagyott házában. És a biztonságot jelentő első hajnali fénysugár nagyon messze van.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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MEGHÍVÓ
Az EKE (Együtt Kulturális Egyesület)
tisztelettel meghív minden kedves Érdeklődőt
az október 26-án, szerdán 18 órakor
kezdődő

2016. október

V i rá go s V i s e grá d
Ebben a hónapban Zeller Márton és felesége, Tercsi néni portáját mutatjuk be. A ház és a kert városunk központi részéhez közel,
a Kokas-villával szemben található. A régi, patinás kerítés mögött
egy szép családi házat építettek.

KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓRA,
amelyet a
HAZAJÁRÓk tartanak
a moziban

Mesegombolyító
családi alkotóműhely

Szeptember 17-én, szombaton, 15.00 órakor az
eső elől elbújtunk a Mátyás Király Művelődési
Ház könyvtárába, és papírhengerekből, színes
csomagolópapírból és rizsből ritmushangszereket
készítettünk együtt.
Az elkészült hangszereket rögtön ki is próbálhattuk, miközben őszköszöntő magyar népdalokat énekeltünk. Derűs, vidám hangulatban telt el
az alkotó délután, mindannyiunk örömére.
Nagy örömmel látunk Benneteket október 15én, szombaton, amikor is dióhéj babát fogunk
készíteni, és szüreti dalokat énekelünk majd!
Szeretettel:
Bea néni és Marietta néni

Csorba Győző:
ŐSZI KERT
Ami a föld felett maradt,
az élet periszkópja csak.
Az élet lent a föld alatt
az elmúlás ellen halad.

Kommentár nélkül
Augusztus 20-án reggel 6 óra 35 perckor zeneszó helyett három motoros fűnyíró hangja ébresztett, amelyek a Mátyás király u. 56–66. szám
előtti réten dolgoztak.
Gerstmayer Lipót

A ház kert felőli oldalán egy kényelmes árnyékos terasz található,
melyet a tűző naptól dús vadszőlő és hajnalka véd. Jól esik a pihenés ilyen szép virágok, petúniák, begóniák, különféle színű és fajtájú muskátlik, levendulák és szúnyogűző kakassarkanytyúk között. A terasz előtti részt egy óriás ezüstfenyő uralja. Ezüstlakodalmukra kapták a fenyőt Marci bácsi húgától, Paulustól, aki már
sajnos nincs az élők sorában. Ezért is oly kedves számukra ez az
óriás.
A kert egész területét szépen nyírt pázsit borítja. A kertben való
közlekedés mind autóval, mind gyalog kőlapokkal kirakott utakon
és ösvényeken történik. Az előkertbe lépve rögtön szembe tűnnek
a különféle formára nyírt tuják. Érdekes színfolt a kb. 2 m átmérőjű terülő borókabokor. A kert sarkában sárga kúpvirágok sokasága
virít.
Az oldalsó kerítés mellett, véges-végig szépen gondozott szőlő
lugast találunk. A lugas Marci bácsi büszkesége, régi, majd elfelejtett szőlőfajtákat telepített ide. Büszkén említi, hogy még permetezni sem kell, olyan ellenállók. A termésből természetesen bor készül.
A lugas teljes hosszában kedves bársonyvirágok sokasága húzódik. Itt-ott megtaláljuk az elvirágzott tavaszi virágok töveit (margaréták, ibolyák, szarkalábak). A kert végében, egy napsütötte meleg helyen, fügebokor cseperedik, az ágak végén dió nagyságú
termések növekednek.
A telek egy kissé hűvösebb oldalán folyton érő málnát találunk,
melyet az unokák és dédunokák vidáman csipegetnek. Találhatunk
egy régi fajta őszibarackfát, amely fajtát régen a szőlősökben ültettek. Későn érik, kesernyés az íze, mikor teljesen megérett, akkor
lesz puha és édes. Régi szüretekre és szüretelőkre emlékeztet.
A kert középső részén, szigetben elrendezve nagy cserepekben,
ládákban különféle színű kerti begóniák, leanderek, muskátlik,
trombita folyondárok, rózsák nyílnak. Egy rácsra már elvirágzott
kék színű klemátisz kapaszkodik. Az utak menti kőszegélyek mellett kövirózsák, kőtörőfüvek, nőszirmok növekednek. Elmondhatjuk, hogy jó ízléssel és mértéktartással.
Marci bácsi és Tercsi néni nagyon szeretik a virágokat, növényeket, mihelyt látják, hogy száraz a levél vagy ág, rögtön leszedik. A
nyesedéket és zöld hulladékot komposztálják. A kertet Marci bácsi
ápolja és gondozza, de elmondása szerint már nagyon fárasztó
számára ez a munka. Reméljük, akad segítsége a későbbiekben a
kert gondozásában! Marci bácsinak és Tercsi néninek jó egészséget és hosszú életet kívánunk.
Visegrádi Szövetség Egyesület
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A XXXII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
A palotajátékok történetében az elmúlt három évtizedben sokszor következtek be jelentős változások. Ilyen volt a helyszínváltás, a tribünrendszer kiépülése, a hat éven át tartó tv-közvetítés, és még sorolhatnánk a fontos, illetve
kevésbé fontos tényezőket. Azt is megtanultuk, hogy bizony a jobb évek után
törvényszerű a jelentős visszaesés, és ez sokszor nem csak az időjárásnak köszönhető, hanem a szűkebb és tágabb környezetünkben bekövetkező változásoknak.
A 2016-os esztendőben ismét jelentősen átalakult a rendezvény. Már évek
óta terveztük, és idén végre bevezettük azt az új rendszert, melyet Magyarországon – de nyugodtan kijelenthetjük, hogy Európában is – használnak a hasonló típusú fesztiválokon. Ennek rövid lényege, hogy a külső helyszínek teljes ingyenessége megszűnt, de ugyanakkor jelentősen bővült az egy minimális összegért látogatható programterületek száma. Őszintén be kell vallani,
már a kezdetekkor komoly vitákat váltott ki ez az elképzelés, mely azért volt
fontos, mert elhangzottak azok az állítások, amelyek megerősítettek bennünket rendezőket abban, hogy jó úton járunk. Az „én csak a vásárra vagyok kíváncsi, a palotajátékok nem érdekelnek” típusú felszólalásokra egyértelműen
azt a választ tudom megfogalmazni, hogy nem vásárt szervezünk, hanem Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat. Óriási munkával nem azért fogadunk tíz
országból mintegy ezer szereplőt, hogy figyelembe tudjuk venni a csak és kizárólag a vásár iránt rajongók véleményét. Azt is fontos leszögezni, hogy a
külső helyszínek programjaira eddig is rengeteg pénzt és energiát fordítottunk, tehát aki a vásárba belépett, és nem kötötte be a szemét, óhatatlanul is
találkozott ezekkel a programokkal. A palotajátékok után kijelenthetjük, hogy
az új rendszer kitűnően vizsgázott, elsősorban az időjárásnak köszönhetően,
másodsorban annak a szívós munkának köszönhetően, mely a szervezőcsapat
részéről egész évben megállás nélkül folyt.
Az idei palotajátékok látogatói létszáma meghaladta a húszezer főt, a lovagi
tornákat közel tízezer ember tekintette meg. Az új rendszert kifogásolóknak a
száma nem érte el az 5%-ot, és a palotajátékok után egyetlen panaszos levél
érkezett a rendezvénnyel kapcsolatban. Viszont több száz pozitív visszajelzést kaptunk, és az mindenki számára egyértelművé vált, hogy a rendezvény
lényegesen szervezettebb volt. Ehhez nagyban hozzájárult a vásárszervező
Ördögszekér Kft. lelkiismeretes munkája is.
A királyi palota és a Salamon-torony idén kapcsolódott be a fesztivál helyszínei közé, és óriási sikert arattak, hiszen rengeteg látogatót fogadtak változatos programokkal.
Nagyon sokan kérdezték, hogy Visegrádnak miért sikerül évről évre megbirkóznia egy ilyen nagyszabású rendezvénnyel. Azt gondolom, a válasz itt
helyben keresendő, hiszen a Szent György Lovagrend hagyományőrző csapata, az apródképző, a Primavera táncegyüttes, a visegrádi dobos csapat, a
Szimbola együttes, valamint a lovas bajvívók már-már szinte lefednek egy lovagi torna programot. Ahol ilyen erősek a helyi csapatok, ott lényegesen
könnyebb nemzetközi szinten is elismert programot megvalósítani. Ugyanez
vonatkozik a rendezőkre is, hiszen az ő munkájuk nélkül eleve bukásra lenne
ítélve a palotajátékok, és az is nagyon jó érzés, hogy azok, akik már kiöregedtek, vagy egyéb más munkájuk miatt nem tudtak részt venni a fesztiválon,
tanácsaikkal segítették a megfelelő utódok kiválasztását, ezzel is jó példát
mutatva mindenkinek.
Végezetül szeretném megköszönni annak a több száz embernek a munkáját,
akik ilyen sikeressé tették a 2016. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat.
A szervezőbizottság nevében:
Cseke László

Válaszlevél
Kedves Mándi Mónika!
A 2016. augusztusi Visegrádi Hírek hasábjain közzétett, a palotajátékokkal
kapcsolatos levelére reagálva szeretnénk elmondani, hogy nagyon köszönjük az
abban megfogalmazott észrevételeket, és ígérjük, hogy ezeket beépítjük a szervezői munkába. Egyben szintén nagyon szeretnénk megköszönni felajánlását az
önkéntes munkával kapcsolatban, és reméljük, hogy értékes tanácsaival tovább
segíti munkánkat.
Palotajátékok szervezőbizottsága
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T ÖBB M I NT
M Ű E M LÉK…
1944 óta ismerem a Mátyás király utcában ma már csak mementóként büszkélkedő nyomós kutat. Az említett évben márciustól szeptemberig naponként
,,köszöntünk” egymásnak. Jobbomat
karjára téve és nyomkodva lassan megtelt a szájához tett vödör a kút jó ízű vizével.
A háború szörnyű bombázása elől menekített édesanyám imádott nagymamámmal együtt Pestről a nyugalmat
árasztó, gyönyörű Visegrádra. Édesanyám legidősebb nővére, Katica néni
volt a szállásadónk fönt a Magas közben, a hegy oldalán, ahol ma unokaöcsémék, Eisele Gabi és családja él. Ellátásunkról természetesen magunknak,
pontosabban szólva nagymamámnak
kellett gondoskodnia.

Műemlék kút
a Mátyás király utcában
(Fotó: Scheili)
A házban egyetlen dolog hiányzott – a
villanyon kívül –, az, amely nélkül nincs
élet: a víz. Hát ebben tudtam segíteni a
drágámnak, a mindennapi vizünket én
hordtam fel örömmel a zománcozott vödörrel.
Manapság sajnos már csak akkor láthatom az egykor aktív kutat, amikor a temetőbe látogatok, de rátekintve mindig a
boldog gyermekkorom jut eszembe.
Örömmel látom, hogy a város nem
hagyja magára a szegény öreget. Szép
fehér ruhája és karján függő tarka virágcsokor is ezt bizonyítja.
Adja Isten, hogy mindig így legyen!
Tisztelettel adózom előtte én is.
Scheili Béla
Budapestről
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2016. október

A király születésnapja Visegrádon avagy az óvoda avatása (II. rész)
Muzsikaszó zengett, mozsarak dörögtek 1869. július 31-én
este a Salamon-torony környékén. A visegrádi bíró este
hatkor a Salamon-torony u-ban két új, egy már elkészült és
egy még épülő kastélyt, vagyis nyaralónak szánt villát avatott fel. Az épületeket Pelka Lajos Antal porosz építész tervezte, aki építési vállalkozó is volt, így a villákat az ő munkásai építették. A mindössze három hónap alatt felhúzott
épület (Salamon-torony u. 1.) dr. Bakody Tivadar orvos
részére készült. A másik, akkor még épülő kastély (Salamontorony u. 3.) birtokosa Lichtenstein F. Lajos, a „Pester
Correspondenz” szerkesztője volt, aki Pelka építész és munkásai részére rendezte ezt a vacsorával és tánccal egybekötött
ünnepélyt. Az est meglepetése a Salamon-torony vén falairól
indított tűzijáték volt.
A mozsár durrogások hangja előzte meg a néhány héttel
később, szeptember 19-én a fellegvár alatti sziklán felállított
Zách Klára-emlékkereszt felszenteléséhez kapcsolódó ünnepség kezdetét is. A vaskeret felállítását és az ünnepség
megszervezését Viktorin József, helyi plébános kezdeményezte. Ő végezte el az emlékkereszt felszentelését.
Lichtenstein F. Lajos szerkesztő (Pest, Király u. 43.) a felépült kastélyt gazdagon berendezte. A kastélyhoz a Fő u. és a
Salamon-torony u. közötti területen nagy és díszes előkert
tartozott, amelynek középtengelyében lépcsősort, rajta
díszkutat alakítottak ki. A kétemeletes kastély fölött a Várhegy oldalában egy kisebb sziklaplatón egy gloriette készült,
amelyhez viszonylag kényelmes ösvényen lehetett feljutni
azoknak, akik a panorámában akartak gyönyörködni. A
szerkesztő pénzügyekkel is foglalkozott, ugyanis ő volt a
Nagymaros–Visegrádi Takarékpénztár egyik alapítója és
ideiglenes elnöke, a másik alapító Mellyes Boldizsár nagymarosi jegyző és a pénztár ideiglenes jegyzője. 1871. november 5-én a takarékpénztár megtartotta alakuló közgyűlést.
Az alapítás elsődleges célja bizonyára az volt, hogy a környék gazdasági fejlődését elősegítse. Lichtenstein F. Lajos
számára előnyös volt a takarékpénztár létezése, ugyanis
amikor az 1870-es évek második felében fizetésképtelenné
vált, árverésre kerülő visegrádi ingatlanjainak egy részét a
pénztár vásárolta meg.
A Salamon-torony u.-i építkezések harmadik résztvevője
Görgey István ügyvéd volt, aki 1870-ben építtette meg a
villáját, két szomszédjához hasonlóan Pelka Antal tervei
alapján és a porosz tervező munkásaival. Ügyvédként is –
irodája Pesten, a József tér 4. alatt volt – részese a visegrádi
építkezéseknek, mert Lichtenstein Lajos egyik első telekvásárlási szerződésének elkészítésében működött közre. Görgey István számára az 1869-es esztendő változást hozott,
mert május 3-án meghalt a felesége, Mokry Emma. Az év
végén, rövid gyászidőszak után, december 2-án feleségül
vette Návay Sándor özvegyét, a 33 éves Dedinszky Auréliát,
aki négy gyermeket, három lányt és egy fiút hozott az új
házasságba.
A Salamon-torony u. 1. alatt megépített kétszintes, homlokzati erkélyes villa az utca Duna felőli oldalán állt. Kezdetben a gőzhajóállomástól – akkor már Visegrádon is kikötöttek a hajójáratok – a 18. században is meglévő S alakú
meredek gyalogút vitt fel az alsóvár déli bejáratához. Ez a
köves gyalogút a Görgey-villa bejáratánál csatlakozott a
Salamon-torony u.-hoz.
Az 1869–1889 közötti két évtizedben Görgey István és felesége előbb felvásárolta a villájuk alatti zsellérházakat és
udvarokat, és azok helyén pompás kertet alakítottak ki. Majd
az 1880-as évek végén Görgey Istvánné az akkori tulajdonostól, gróf Maldeghem Kamilltól megvette a Lichtensteinféle előkertet az ott álló épülettel együtt. 1889-ben a Görgey-

birtokot kettévágó régi gyalogutat megszüntetik, és helyette
átadják a közforgalomnak a Lichtenstein-féle előkert díszlépcsőjét, amely átalakított formában ma a Reneszánsz étterem mellett visz fel a hajóállomástól a Salamon-torony u.-ba.

Lichtenstein-villa és gloriette
(az 1871-ben készült felvétel részlete)

Görgey István 1875. augusztus 1-jén a pesti belvárosban a
Koronaherczeg (korábban Úri, ma Petőfi Sándor) u. 9. alatt
megnyitotta közjegyzői irodáját. A Pest Megyei Levéltárban
őrzött, az 1858 és 1890 közötti időszakban a visegrádi ingatlanok tulajdonviszonyait rögzítő telekjegyzőkönyvek adatai
alapján három házat (158., 159., 162. népsorszámú) a hozzájuk tartozó udvarral és kerttel négy beltelket és a Várkertben
két szőlőt pincével vásárolt. A 162. sz.-ú ház helyén 1870ben épült a Salamon-torony u. 1. alatti emeletes villa.
Visegrád község területéről 1885-ben készült két kataszteri
térkép adatai alapján még további két ingatlanról tudjuk,
hogy azok is Görgey István tulajdonában voltak. Az egyik
földdarab, amelyet feleségével közösen birtokolt, a Doboskertben volt. A másik ingatlan Szentgyörgypuszta határán, a
Mogyoró-hegyen feküdt. Ez utóbbi területén ma magánházak, illetve a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonának
épületei állnak.
Görgey István 1890 körül a visegrádi ingatlanok mellé
megvásárolta a Budapest VI., Izabella u. 52. alatti kétemeletes épületet. A felsorolt ingatlanokhoz még tartozott egy
kényelmes, pesti belvárosi lakás is, az 1880-as években a
Régiposta u. 10. alatt.
A Görgey-vagyon egy része feleségének, Dedinszky Auréliának a nevén volt. A feleség tulajdonjogának feltüntetésével jegyezték be a telekkönyvbe a 157. és 181. népsorszámú
házakat, négy kertet és két kataszteri hold 1300 négyszögöl
legelőt a Nagyvillámon. A Maldeghem gróftól megvett 181.
sz. házat a férj emeletesre építtette át, vízvezetékkel, csatornázással és új kúttal látta el. A telek köré kerítést csináltatott.
A ház belső berendezését új bútorok vásárlásával egészítette
ki. Az 1889–1892 közötti építkezés költségei elég tetemes
összeget, 30.030 Ft és 80 kr-t tettek ki. Ma ez az épület (Fő
u. 9.) Vár Hotel Kastélyszálló néven ismert.
Még egy ház van a Görgey család birtokában a Salamontorony u. alatti területen. Sántha Kálmánné (született Návay
Erzsébet, Görgey mostohalánya) csereszerződéssel hozzájutott a 13. hrsz., mindössze 77 négyszögölnyi telken 1890-ben
épült házhoz.
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A Pest Megyei Levéltárban őrzött, 1858–1890 között keletkezett Visegrád község telekkönyvi irataiban nem találtam
annak nyomát, hogy Görgey Artúrnak lett volna ingatlana.
A korosodó Görgey tábornok egy idő után a magyar kormánytól nyugdíjat kapott. Először Tisza Kálmán miniszterelnök folyósíttatott évi 2.400 Ft-ot, amely összeget 1884–1888
között kapta. 1889. január1-jétől nyugdíját évi 3.000 Ft-ra
emelték. Végül 1902. február 1-jétől mint honvédtábornoknak évi 8.000 korona (vagyis 4.000 Ft) nyugdíjat állapítottak
meg.
Igazi anyagi biztonságát az öccse biztosította számára,
ugyanis a tábornok a testvére jóval a százezer korona értéket
meghaladó ingatlan és ingó vagyona egy negyed részének
volt a haszonélvezője.
Azt, hogy a Görgey család visegrádi vagyona az 1890 utáni
évtizedekben miként gyarapodott, nem tudom megmondani,
mert erre az időszakra vonatkozóan nem végeztem kutatást.
Bizonyára fontos lenne a további kutatás, mert például nem
ismerjük a Várkertben kialakult majorság történetét, amely
egy neoklasszicista villaépületből, körülötte parkszerű kertből és gazdasági épületekből állt (ma Latinovits-villa néven
ismert). Hasonlóan ismeretlen a Mogyoró-hegy alatti Görgey-telek további, vagyis a századforduló körüli története is.
Talán egy gyümölcsöskert, amelyben egy kisebb ház állt, lehetett ezen a területen, de ez csak feltételezés, bizonyosat
egyelőre nem tudok mondani.
Az 1860-as évek végén az akkor még romos, nagyon elhanyagolt Salamon-torony közvetlen szomszédságában megindult villaépítkezések egyik oka – azontúl, hogy szép a táj és
nevezetes múltja van a romoknak – az akkori magyar kormány belpolitikájában keresendő. A kiegyezést követően az
1867-ben királlyá koronázott Ferenc József előtti hódolatát a
kormány egy építési programmal is kifejezésre kívánta juttatni. Ez a program királyi várak és kastélyok építését tervezte az ország különböző részein. Az indoklás az volt, hogy a
francia királyoknak 85 fényes palotája volt, akkor legyen a
magyar királynak is néhány. Először az 1854-ben leégett erdélyi Vajdahunyad várát akarták a király számára lakhatóvá
tenni. Az 1868-ban megindult helyreállítást Schulcz Ferenc
(1838–1870) vezette.
Ennek a programnak a keretén belül jött számításba a visegrádi királyi vár romjainak megmentése is, amelynek elhanyagolt, pusztuló állapotára Viktorin József helyi plébános
hívta fel eredményesen Eötvös József kultuszminiszter figyelmét. A miniszter által 1870-ben Visegrádra kiküldött régészeti bizottság szakvéleményében azt javasolta, hogy az
alsóvár lakótornyát a király számára vadászkastélyként állítsák helyre, Viktorin József viszont a Salamon-torony múzeummá való átalakítását javasolta. A vadászkastélyként történő átépítés terveit, mivel Schulcz Ferenc 1870-ben meghalt,
végül is Schulek Frigyes készítette el. Az 1873-ra elkészült
tervek megvalósítására, mint tudjuk, sohasem került sor.
A kormányprogram keretében két újonnan megépítendő
vadászkastélyról is döntés született. Az egyiket a gödöllői királyi kastély szomszédságában, Galgamácsán, az ún.
ecskendi vadaskertben alig több, mint egy év alatt 1869–
1870-ben Schulcz Ferenc tervei alapján építették fel. A másikat, egy favázas kis vadászkastélyt 1885-ben a máramarosi
Erdészvölgyben Rudolf trónörökös számára építette a magyar kormány.
A Salamon-torony vadászkastéllyá alakításának ötletét bizonyára támogatta az a tény is, hogy annak közvetlen környezete a villák megépítésével és az azokhoz tartozó kertek
létrehozásával egyre rendezettebbé vált. A barokk korban kialakult Visegrád alsóvárral szomszédos zsellérházas negyede
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az 1870–80–90-es években felszámolódott. Ezekben az
években az egyik utolsó villaépíttető Hochschild Albert és
felesége, Fischer Terézia volt (Budapest VI., Andrássy út
53.), akik előbb 1887-ben megvásárolták a 154. népsorszámú
házat a hozzátartozó udvarral és kerttel (21. hrsz.) majd a
következő évben, 1888-ban a 153. népsorszámú házat és udvart (22. hrsz.) vették meg. Ez utóbbi a bikaistálló volt, tehát
a helyi községi képviselő-testület hozzájárulása kellett ahhoz, hogy az épületet lebontsák és helyére új villát építhessenek. Ez az új épület a Fő u. 15. alatti, ún. Mátrai-villa.
Hochschild Albert vendéglős volt, aki 1900-ban 53 éves korában halt meg, sokat tett Visegrád szépítésért. Ő építtette a
Kálvária-hegy oldalában a Dunára néző oldalon a ma is meglévő sétautat. A korábban Ferenc Józsefnek nevezett sétaútra
a Zách Klára közből induló lépcsőn lehet feljutni.
Visszatérve az 1888. augusztus18-án a visegrádi kisdedóvó
avatására rendezett táncmulatságon résztvevő hölgykoszorú
bemutatásához, a Görgey család nőtagjaival folytatom a sort.
Görgey István feleségéről, Dedinszky Auréliáról már korábban többször is említés történt. Az asszony előző, Návay
Sándorral kötött házasságából származó három lány közül
először a legfiatalabb, Jolán (1860–1928) ment férjhez 1880ban Latinovits Frigyes bácsborsodi és katymári földbirtokoshoz, akinek az uradalma 3000 kataszteri hold volt. A bálon
édesanyján kívül ott volt Lenke is (1857–1918), akit tévesen
Návay helyett Görgeynek neveznek. Lenke nem ment férjhez, ő volt az, aki talán a legtöbbet törődött az agg Görgey
tábornokkal. Ténylegesen nem ő gondozta a tábornokot, mert
amikor 1913-ban a 96 éves aggastyánt mentőautóval kihozták Visegrádra, két ápolónő is elkísérte, az egyik a nappali, a
másik az éjszakai szolgálatot látta el. Lenke a tábornok halála után annak hátrahagyott iratait rendezte, és tervei közt az
is szerepelt, hogy Görgeynek a Salamon-toronyban emlékmúzeumot létesítsen. Élete tragikus módon ért véget, mert 61
éves korában megvakult, és ha hinni lehet a Budapesti Hírlap
tudósítójának, ezért öngyilkos lett, 1918. február 5-én Visegrádon a Dunába vetette magát, és megfulladt. A testét másnap találták meg.
Az avatási ünnepségét követően a község vezetősége meleg
hangú levélben köszönte meg az Országos Iskola Egyesületnek, hogy Visegrádon kisdedóvót állított fel. Ez alkalommal
is jelezték, hogy számos visegrádi lépett be az egyesületbe,
község testületileg, és az itt nyaralók közül is többen tagok
lettek, mint pl. Görgey Artúr, Latinovits Frigyes, Bakody Tivadar, Wallenfeld János és felesége, Sarolta, Bereczky Gyula, Lehr Antal, özv. Schütz Lajosné.
A következő év, vagyis 1889 júniusában az Országos Iskola Egyesület tagjai számára Budapestről induló hajókirándulást szervezett, hogy a visegrádi kisdedóvót meglátogassák.
A küldöttséget a feldíszített visegrádi hajóállomáson Metzker
Károly helyi jegyző, Pórtelky Tivadar plébános, a nyaralók
közül Görgey István és Latinovits Frigyes földbirtokos üdvözölte. A látogatók felkeresték a nemzetiszínű zászlókkal és
zöld gallyakkal feldíszített kisdedóvót, és elégedetten állapították meg, hogy az az erősödő magyarság hathatós támaszává fejlődött, ugyanis az idejáró 60 gyermek szívesen és
kedvvel beszéli a magyar nyelvet. Az egyesület elnöksége
üdvözlő sürgönyt küldetett Vespasiánné Mayer Amália helyi
kisdedóvónőnek. Hasonlóan üdvözlő sürgönyt kapott
Gerlóczy Károly, az egyesület elnöke is, aki nem tudott eljönni Visegrádra. A küldöttség gratulált a helyieknek az
óvoda sikeres működéséhez.
(Vége)
Szőke Mátyás
c. múzeumigazgató
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Nyílt levél, melyet Scheili Antal László kérésére közlünk lapunkban,
melyre nem kapott választ
Tisztelt Dr. Áder János Köztársasági Elnök Úr!
Kéréssel fordulok Önhöz, kárpótlás ügyben, mert akikhez eddig fordultunk, nem nyújtottak segítséget, sajnálkoztak, azt sem mondták kihez kell fordulnunk, mivel Visegrádon nem volt kárpótlás, károsultak meg vannak.
Szüleim, Scheili József és felesége, akik 1883-ban születtek 7 gyermekük volt, 1951-ben a TSZ megalakulása érdekében kulákká nevezték ki. Házukat melyben laktak és 9,5 kat. hold megművelt földüket elkobozták a termelőszövetkezet megalakulása érdekében.
A házat visszakaptuk, de hogyan? 1957-ben volt egy tanácstagunk Fröhlich István, aki évente a körzetünkben egyszer beszámolót tartott a tanácsi munkájáról, ezt tette 1956 tavaszán is. Itt vetettem fel házunkat, melyben laktunk, 4
db egy szoba-konyhás lakás és egy üzlethelyiség, lakbért kellett fizetnünk, de ha valami elromlott, azt nekünk kellett
rendeznünk. Ez nem igazságos: kapu, kút, háztető, stb…!
A nyári tanácsülésen a tanácstag Fröhlich István felvetette a problémát, mivel a kb. 27 tanácstag jól ismerte az igazságtalan esetet, egyhangúlag megszavazták a ház visszaadását. E javaslatot elküldötték az illetékes minisztériumba.
Október közepén Fröhlich István tanácstag (és járási tanácstag is) kapott egy idézést, melyre engemet is elvitt a budapesti Nádor utcában levő minisztériumba. Egy Ványi nevű illető fogadott bennünket. Két ívet tett elénk, az egyik a
tanácsülési határozat volt, a másik Erős Gyula tanácselnök elvtárs és Bartók Mária aláírással nem javasolják a viszszaadást, mivel a ház hat szoba + egy üzlethelyiségből állt. Ez az új rendelet alapján államosítás alá esik. Meglepődtünk a hamis állításon, egy falitáblára krétával lerajzoltuk a ház alaprajzát. 4 db szoba-konyhás lakás lakókkal, egy
üzlethelyiséggel, valamint egy kis mellékhelyiséggel, melyben nyáron pihenni, ősszel gyümölcsöt tárolni, télen, mivel kétszer öltünk disznót, a húst ott tároltunk. Volt még egy istállónk, melyben két tehén és két borjú volt. Elmondtuk, hogy a szüleim már 73 évesek, apám meg a TSZ-ben dolgozik.
Ványi úr meglepődött, elővette a rendeletet, mely előírta, ha valaki TSZ tag és kettő ilyen háza van, az sem államosítható.
Ezzel a tudattal jöttünk haza, pár nap múlva kitört az 1956-os forradalom. Erős Gyula tanácselnököt menesztették
és 1957-ben hivatalosan visszakapták szüleim a házat.
Hogy miért írom le ezeket? 25 éve rendszerváltozásról beszélünk. 4 alkalommal kértem az újonnan megválasztott
polgármestereket és képviselő tagokat, tegyenek valamit a visegrádi kisemmizettek érdekében, eredménytelenül.
2013. áprilisában kaptam egy címet Szabó Attila aljegyző úrtól. Elmentünk Neiser Jánossal 1088 Budapest, Múzeum utca 17. Közigazgatási Igazságügyi Hivatal Kárpótlási Osztálya. Elmondtuk a problémánkat, átnézték az iratokat.
Nem tudnak segíteni, mert rosszak és régiek a rendeletek, forduljunk az Országgyűléshez és a képviselőkhöz.
A helyi önkormányzat állítólag felvette a kapcsolatot az illetékesekkel, de még nem kaptak választ 2013. májusa
óta.
2014. december 17-én tartott önkormányzati gyűlésen is szóvá tettem a problémákat, kérve, hogy Hadházy Sándor
országgyűlési képviselővel közösen vitassuk meg a problémánkat, úgy volt, hogy ő is részt vesz ezen a gyűlésen.
Addig mindenkitől kértem a meghallgatásomat, de senki sem hívott meg ezért küldök (csatolok) három iratot ahol
sok minden le van írva.
Szüleim már nem élnek, testvéreim sem, egyedül vagyok, de testvéreimnek vannak gyermekei, 1-2-3, összesen 12en vagyunk, akiknek jól jönne egy kis igazságszolgáltatás a rendszerváltozástól. Mi is a kommunizmus áldozatai vagyunk, nem csak koszorúzni és emlékezni kell, hanem tenni kell a károsultak érdekében egy kis igazságot.
Akikhez fordultunk segítségért:
– Orbán Viktor Miniszterelnök Úr (2001. 12. 03.)
– Medgyessy Péter Miniszterelnök Úr (2003. 01. 24.)
– Mádl Ferenc Köztársasági Elnök Úr (2003. 06. 30.)
– Gyurcsány Ferenc Miniszterelnök Úr (2005. 03. 04.)
– Valamint a négy évenként újra megválasztott polgármesterekhez és képviselő-testületekhez eredménytelenül.
Kértük a meghallgatásunkat, de nem hívtak meg.
Visegrád, 2015. 08. 03.
Megértését és segítségét előre is köszönve:
Scheili Antal László
károsult
A levelet betűhíven, szó szerint adjuk közre. – A szerk.
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Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempéből
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634

FATELEP

2022 Tahitótfalu, Béke út 87.

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

(falu végén, Pócsmegyer irányába)

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

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

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

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

garanciával, korrekt áron

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

Herr Gábor

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

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

TŰZIFAELADÁS

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!

zöldség-gyümölcs-savanyúság
bio és reform élelmiszerbolt
nyílt!

EŐRY CSABA

Tel.: 06 (30) 306-0516

NAPI AKCIÓS ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK
HETI AKCIÓS LISZTEK, OLAJOK,
TÉSZTAFÉLÉK
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

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