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Az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezünk
a kétszáz éve, 1817. március 2-án született Arany János gondolataival
Arany a toll, a szó erejével óhajtott részt venni a forradalomban és szabadságharcban: 1848 végén nemzetőr Aradon,
elkíséri Kossuthot Debrecenbe, verset ír a trónfosztásról.
Az 1848 júniusában megjelent cikkből idézünk: „Tudjátoke, testvéreim, mi a haza, mi a hon? … Mikor a szomszéd
helységből saját csendes tűzhelyetek felé indultok, azt mondjátok: hazamegyünk, és mikor odaértek, azt mondjátok: hála
istennek, itthon vagyunk… A haza, a hon nem egyéb, mint
azon kicsiny lakóhely, amely feleségeiteket és apró házi
cseléditeket az idő viszontagságai ellen védelmezi; vagy
legfeljebb az a falu, amelynek határán szántóföldetek van.
… A haza nem más, mint azon egyszerű hajlék, melynek kék
füstjéből füstpénzt a legközelebb múlt országgyűlés óta már
nem fizettek; azon földek, melyeknek terméséből senki többé
dézsmát nem kíván. Egyszóval, haza nem más, mint azon
kevés vagyon, mellyel az isteni gondviselés benneteket megáldott; a haza nem más, mint ti magatok, házastársatok,
gyermekeitek. Szeretitek-e hát a hazát? Hogyne szeretnők
csendes hajlékunkat, tápláló földeinket; hogyne szeretnők
mimagunkat s az édes mieinket! Hogyne szeretnők a helységet, melyben születtünk, melyben meghalni óhajtunk, hogy
csontjaink elhunyt apáink porával egyesüljenek!
Ezt feleli kérdésemre a szegény ember, kiben csak egy szikra érzés van is. Nem csak szóval, tettel is megmutatja. Ha
hajlékát, földe termését vagy kedves cselédeit veszély fenyegeti: kész azokat élete kockáztatásával, vére kiomlásával is
óltalmazni. Mit is mondanánk az olyan emberről, aki mikor
háza ég, elszaladna és veszni hagyná ártatlan kisdedeit, noha
még volna mód azokat megszabadítani? Azt mondanók, hogy
alábbvaló az oktalan állatnál. A farkas és medve utolsó
csepp véréig óltalmazza fészkét, barlangját, ahol nősténye és
kölykei tartózkodnak... Az ember több a baromnál; az ember
isten képére van teremtve, okos lélekkel van felruházva…
Hozzád szólok, isten képére teremtett értelmes ember! Ha
földed termését valaki erőszakos módon elrabolná, mi csinálnál? Én felelek helyetted. Szembe szállnék a rablóval
életre-halálra, és vérem hullásával védelmezném házamat,
kedveseimet s a földet, mely ezeknek táplálékot nyújt… De
hátha szomszédod háza égne, hátha távolabb a helységben
tűz
ütne

ki: oltanád-e azt és miért? Oltanám, először felebaráti kötelességből; másodszor azért, hogy a tűz tovább ne terjedjen, s
valahogy az én házam is meg ne gyúljon. És így, ha a magad
házát meg akarod menteni, a más házát is óltalmaznod kell a
faluban. Hazád nemcsak a magad kis tűzhelye, hazád az
egész falu: amit annak jobbvoltáért cselekszel, azt magadért
teszed; midőn azt véded, magadat, kedveseidet óltalmazod…
A haza nemcsak az én házam, földem és házi cselédem, hanem a szomszédomé is, a vidékemé is, a megyémé is; egyszóval az országomban levő minden hajlék és tűzhely, minden
föld és barom, minden gyenge fejércseléd és neveletlen
gyermek. Ezek a haza, mit közerővel védelmezni kell.
Mert csak egyesült erő az, amit megtörni nem lehet. Egy
szál vékony vesszőt a gyermek is el bír törni, de kössünk egy
kéve vesszőt, s az apja sem töri el. Ezért közös erővel kell
védenünk a hazát… Kit boldogítunk, ha a haza javára munkálkodunk? Magunkat, édes mindnyájunkat… Szeressük a
hazát. Áldozzunk érette vagyonunkkal, fiainkkal, vérünkkel,
életünkkel.”
Ekkor született meg a Nemzetőr-dal c. verse:
Süvegemen nemzetiszín rózsa, / Ajakamon édes babám csókja; / Ne félj, babám, nem megyek világra: / Nemzetemnek
vagyok katonája.
Nem kerestek engemet kötéllel; / Zászló alá magam csaptam
én fel: / Szülőanyám, te szép Magyarország, / Hogyne lennék
holtig igaz hozzád!
Nem is adtam a lelkemet bérbe; / Négy garajcár úgyse sokat
érne; / Van nekem még öt-hat garajcárom... / Azt is, ha kell,
hazámnak ajánlom.
Fölnyergelem szürke paripámat; / Fegyveremre senki se tart
számot, / Senkié sem, igaz keresményem: / Azt vegye hát el
valaki tőlem!
Olyan marsra lábam se billentem, / Hogy azt bántsam, aki
nem bánt engem: / De a szabadságért, ha egy íznyi, / Talpon
állok mindhalálig víni.
Verseinek kiadásáról intézkedve meghagyta, hogy összes
művei közt szabadságharcos költeményeinek mindegyike
szerepeljen.
Kozma Dezső (Arany Breviárium, Dacia, Kolozsvár, 1982)

Szeretettel hívjuk Visegrád polgárait az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója tiszteletére
2017. március 15-én, szerdán délelőtt 10 órakor a 48-as emlékműnél rendezendő
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VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató a testületi üléseken történtekről
A 2017. január 18-án tartott testületi ülésen az alábbi
döntések születtek:
– Módosította a képviselő-testület a Visegrádi Városfejlesztő Kft. alapító okiratát annak okán, hogy az
ügyvezető, Bozzay Péter megbízatása 2016. december 31-vel lejárt, és a képviselő-testület úgy döntött,
hogy újabb egy évre, 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig megbízza az ügyvezetői feladatok ellátásával. Ennek megfelelően elfogadta a testület a vele
kötendő munkaszerződést is.
– Jogszabályi kötelezettségének eleget téve, felülvizsgálta a képviselő-testület a Visegrádi Német
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodást, de mivel módosítására okot adó indok
nem merült fel, ezért azt nem módosította.
– Felülvizsgálta a képviselő-testület a bizottságok számát, feladatait, tagjainak számát annak apropóján,
hogy Bálint Zsolt képviselő a 2016. december 14-én
tartott testületi ülésen lemondott a városüzemeltetési
bizottságban betöltött tisztségéről. Mivel a városüzemeltetési bizottság és a városfejlesztési bizottság feladatai nagyrészt lefedik egymást, sokszor együttes
ülést is tartottak, ezért a testület arra az elhatározásra
jutott, hogy a korábban három tagú városüzemeltetési
bizottságot megszünteti, és annak két tagja a városfejlesztési bizottság tagjaként dolgozik tovább. A városüzemeltetési bizottság feladatait részben a városfejlesztési bizottság, részben pedig a polgármester hatáskörébe utalta a képviselő-testület. A továbbiakban
tehát a városfejlesztési bizottság személyi összetétele
a következő: Hintenberger András elnök, Mikesy
Tamás, Bártfai István, Schüszterl Károly képviselők
és Ábrahám Péter külsős bizottsági tag. Ezen kívül a
gazdasági és pénzügyi ellenőrző bizottság tagjainak
száma négyről háromra csökkent. A bizottság személyi összetétele: Bálint Zsolt elnök és Schüszterl Károly képviselők, valamint Bene Balázs külsős bizottsági tag. Ezen változások okán szükségessé vált a
képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 24.) önkormányzati
rendelet módosítása is, melyet egységes szerkezetben
a város honlapján olvashatnak.
– Módosítottuk a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint
szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 2/2007. (I.
26.) önkormányzati rendeletet, valamint a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (IX. 20.)
rendeletet. Mindkét rendelet megtalálható a város
honlapján.
– 2017. február 1-jétől határozatlan időtartamra bérleti
szerződést kötött az önkormányzat az egészségügyi
alapellátást végző Antemon Szolgáltató Kft.-vel a foglalkozás-egészségügyi feladatok – heti két órában – a
Fő u. 38. szám alatti orvosi rendelőben történő ellátása céljából.

– Elfogadta a képviselő-testület a Danubia Televízió
támogatási kérelmét, mely szerint 2017-ben
2.200.000 Ft-tal támogatja annak munkáját.
– Hozzájárult a testület, hogy a DMRV Zrt. a Visegrád,
705/2, 701 és 736 hrsz.-ú ingatlanokon a Visegrád
Újkert–Panoráma utca közötti, NA 100 acélvezeték
cseréjét elvégezze, a vízi közművet megépítse, üzembe helyezze és a későbbiek folyamán a fenntartási és
karbantartási munkálatait elvégezze. Hozzájárult továbbá az önkormányzat ahhoz, hogy a fenti ingatlanokra a DMRV Zrt. javára vízvezetési telki szolgalmi
jogot jegyezzenek be.
– Lezárta a testület a Harangvirág utca 22. szám alatti
önkormányzati ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázatot. Az ingatlant 2017. február 1-jétől egy év határozott időre bérbe adta Karnevál Katalin pályázó
részére.
– Elfogadtuk a 2017. évi kulturális rendezvénytervet,
valamint az önkormányzati bizottságok beszámolóját
a 2016. évi munkájukról.
– Zárt ülés keretében két méltányossági kérelem elbírálásáról döntött a képviselő-testület a Tölgyfa utca útépítési érdekeltségi hozzájárulás kapcsán.
2017. február 3-án rendkívüli ülést tartott a képviselőtestület, melyen
– első napirendi pontban az árvízvédelmi beruházás II.
ütemének kapcsán kártalanítási és elhelyezési vízjogi
megállapodás elfogadásáról döntött. A tervezett
földmű egy szakasza a Magyar Állam tulajdonában
lévő ingatlanon valósulna meg, de annak érdekében,
hogy az illetékes vízügyi hatóság a szükséges határozatot kiadja, a vízvezetési szolgalmi jog megállapítására irányuló kérelemhez csatolni kell az ingatlan tulajdonosa (Magyar Állam) és a szolgalom alapítását
kérő (Visegrád Önkormányzata) között létrejött megállapodást. A megállapodás 1.3. pontja alapján Visegrád Város Önkormányzatának – tekintettel arra,
hogy a megvalósítani kívánt közcélú vízi létesítmény
részben állami ingatlanon valósul meg – kártalanítania kell a Magyar Államot. A kártalanítás teljes öszszege 400.150 Ft + áfa, összesen bruttó 508.191 Ft,
mely az árvízvédelmi pályázatban elszámolható költség. A vízi létesítmény a megépítést követően Visegrád Város Önkormányzatának tulajdonába kerül, így
az állami ingatlanon osztatlan közös tulajdon nem jön
létre.
– Második napirendi pont keretében lezárta a képviselő-testület az Áprily Lajos Általános Iskola kétszintes
műemlék épületének korszerűsítésére és fejlesztésére
kiírt közbeszerzési eljárást. Az eljárásban két érvényes ajánlat érkezett, mely közül az összességében
legelőnyösebb ellenszolgáltatás bírálati szempont
alapján a BAU-VIP Generál Kft. ajánlatát fogadta el a
testület 59.921.715 Ft + áfa, mindösszesen
76.100.578 Ft összegben. (Az iskola felújításáról a 3.
oldalon olvashatnak bővebben.)
Visegrád Város Önkormányzata
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VároshÁzi Mozaik
Útfelújítások kezdődnek tavasszal:

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat által megbízott kivitelező várhatóan (az időjárás függvényében) 2017. március 13-án (hétfő) kezdi
meg az útfelújítási munkálatokat Visegrád több pontján:
– Fő utca (az Apát-kúti-patak hídja és a Millenniumi
kápolna közötti szakasz)
– Rigó utca (a Mátyás király utcából nyíló 200 m-es
szakasz)
– a Sziget utca végén található földút
– Malomhegy utca eleje
– Berkenye utca középső szakasza
Az érintett útszakaszokon az előkészítő munkákat követően aszfaltozást végeznek, mely ideje alatt a gépjárműforgalom részleges vagy teljes korlátozására kell számítani.
A kivitelező ígérete szerint folyamatosan tájékoztatja
majd a polgármesteri hivatalt az útfelújítások menetéről
és időpontjáról; ezeket az információkat szórólapokon,
Visegrád város honlapján és hivatalos Facebook oldalán a
későbbiekben tesszük közzé.

Vis maior pályázat:

2016 áprilisában – a csapadékos időjárás és a speciális
geológiai viszonyok miatt – a Zách Klára utca 27. szám
alatt található ingatlanon pincebeszakadás történt.
A károk helyreállítása és a további omlásveszély megszüntetése érdekében Visegrád Város Önkormányzata vis
maior pályázatot nyújtott be, melyen 6.103.000 Ft támogatást nyert, melyhez az önkormányzat további 678.000
Ft önerőt biztosított. A helyreállítási munkálatokat a
GEOSZOLG Kft. 2016 decemberében megkezdte.
Az omladék pinceüregből történő eltávolítását követően
sor került a megfelelő záró- és szakaszoló falazatok elkészítésére, majd a kivitelező habbetonos technológiával –
52 m3 habbeton felhasználásával – az üreget betömedékelte. A munkálatok ez év február közepén befejeződtek.

Civil fórum:

Visegrád Város Önkormányzat közművelődési, oktatási,
nevelési, ifjúsági és sport bizottsága 2017. február 1-jén
egyeztető fórumot tartott a Visegrádon bejegyzett civil
szervezetek, valamint a helyi ifjúsági programok megvalósítására – az Ifjúsági Alaphoz és a Testvérvárosi Alaphoz – rendszeresen pályázatot benyújtók részvételével. A
jelenlévők részletes információkat kaptak az önkormányzat pályázati rendszeréről, mellyel kapcsolatban néhány
módosító javaslat is megfogalmazódott. Ezen túlmenően
szó esett még többek között a korábbiaknál szorosabb
együttműködési lehetőségekről, valamint a rendezvények
meghirdetésének módjáról is. A bizottság a jövőben rendszeressé kívánja tenni az ilyen típusú egyeztető fórumok
szervezését; az elhangzottak és a felmerülő igények alapján legalább évi egy alkalommal.

Zöld anyag elszállítása:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. március 20-án, hétfőn megkezdjük a fás és nem fás szárú zöld anyag elszállítását. A nem fás szárú zöld anyag gyűjtése az erre a célra
200 Ft-ért megvásárolható zsákokban történik. Kérjük
Önöket, hogy a zöld anyagot kizárólag ezekben a jelölt
zsákokban helyezzék ki ingatlanaik elé hétfőnként 7
óráig. A más típusú zsákban lévő anyagot nem áll módunkban elszállítani. A zsákokat a polgármesteri hivatalban, vagy a barkácsboltban szerezhetik be. A zsákban
nem gyűjthető (fás szárú) növényi eredetű anyagot továbbra is legfeljebb 25 kilós kötegenként, spárgával
átkötve kell kihelyezni, ugyancsak hétfőn reggel 7 óráig.
A kötegekre a polgármesteri hivatalban, vagy a barkácsboltban ugyancsak 200 Ft-ért megvásárolható öntapadós
matricát kell felerősíteni.
A nagyobb mennyiségű fás szárú zöld anyag elszállítása
előzetes egyeztetés alapján lehetséges; érdeklődni lehet a
06 (20) 456-1841-es telefonszámon.
Egyidejűleg tájékoztatjuk Önöket, hogy a hamu átvételének utolsó napja 2017. március 18. szombat.
VVÖ

I SKOLAFEJLESZTÉS
Visegrád Város Önkormányzata 2016 februárjában
pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz az
Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola kétszintes, részben középkori épületének
korszerűsítése és fejlesztése céljából elvégzendő kötelező
régészeti és örökségvédelmi feladatok finanszírozására.
A pályázaton az önkormányzat ötmillió Ft támogatást
nyert.
A Mártonffy Gábor építésszel kötött szerződés alapján
elkészült az épület örökségvédelmi engedélyezési és
kiviteli terve. A Pest Megyei Kormányhivatal a 2016.
július 7-én kelt határozatával örökségvédelmi engedélyt
adott ki, melynek értelmében az épület felújítási
munkálatait az önkormányzat elvégezheti.
A képviselő-testület „A Visegrádi Áprily Lajos Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kétszintes műemlék
épületének korszerűsítése és fejlesztése” tárgyban
közvetlen meghívásos közbeszerzési eljárást indított,

melynek nyertese a BAU-VIP Generál Kft.-t lett. A
felújítási munkálatok kivitelezését 76.100.578 Ft értékben
Visegrád Város Önkormányzata – az elnyert támogatás
mellett – saját erőből fedezi.
A felújítás keretében új mosdóblokk épül, a termek új
padlóburkolatot kapnak, megtörténik az épület fűtés- és
villamossági korszerűsítése, a homlokzat felújítása.
A kétszintes épület felújítására az idei tanév nyári
szünetében kerül sor.
Ezzel párhuzamosan – mint ahogyan arról korábban már
több ízben is beszámoltunk – halad az állami beruházás
keretében történő „kisépület” fejlesztése és bővítése;
jelenleg a kivitelező kiválasztásának közbeszerzési
eljárása zajlik.
Az alsó tagozatos tanulók oktatása az építési munkák
alatt konténer termekben történik.
Visegrád Város Önkormányzata
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Pályázati kiírás – Nagy parkban álló pavilon bérlésére
Visegrád Város Önkormányzat képviselő-testülete a 41/2017. (02. 15.) számú határozatával
a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12. 18.) számú önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a Visegrád, nagy parkban álló pavilon (ingóság) bérleti jogviszonyára

A helyiség jellemzői:
– elektromos árammal felszerelt, könnyűszerkezetes,
lábon álló, faépítésű pavilon
–
alapterülete: 25,42 m²
A bérleti szerződés időtartama:
Öt évre szóló határozott idejű szerződés, melyet a bérlővel a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése esetén – a városfejlesztési bizottság
javaslatára a képviselő-testület döntése alapján – további
öt évvel (akár többször is) meg lehet hosszabbítani.
A helységbér összege:
A bérlő és a bérbeadó a helyiségbér összegéről szabadon
állapodik meg, azzal, hogy a helyiségbérként legmagasabb összeget ajánló pályázót hirdeti ki a tulajdonos a
pályázat nyertesének
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. március 24. (péntek) 12.00 óra
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon Visegrád Város Önkormányzatához
címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, Fő u. 81.), postai
úton vagy személyesen. A pályázati formanyomtatvány
beszerezhető a polgármesteri hivatalban. A borítékra
kérjük rá írni, hogy: „Pályázat önkormányzati pavilonra”.
A pályázatok elbírálásának ideje:
2017. április 19.
A pályázatok elbírálásának módja:
A benyújtott pályázatokat a városfejlesztési bizottság
véleményezi és javaslatot tesz a nyertes pályázó személyéről a képviselő-testületnek, aki dönt a helyiség birtokba
adásáról. A pályázatokat a pályázati határidő leteltét követő harminc napon belül el kell bírálni. Érvénytelen az a
pályázat, amelyet a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12. 18.)
önkormányzati rendeletben foglaltak, valamint a pályázati
kiírás megsértésével, a pályáztató tévedésbe ejtésével
vagy megtévesztésével nyújtottak be. Amennyiben nincsen kellő számú olyan pályázó, aki a meghirdetett feltételeknek
mindenben

Megújult a palotajátékok honlapja
Kedves Visegrádiak! Kedves Látogatóink!
A rendezvény iránt érdeklődő rendszeres internethasználók
bő egy hónappal ezelőtt tapasztalhatták először, hogy a
www.palotajatekok.hu oldalra kattintva egy teljesen megújult honlapot érhetnek el. Némileg hallgatva a modern idők
szavára, de a hagyományainkhoz ragaszkodva zajlott le az a
fejlesztés, aminek köszönhetően már a különböző, úgynevezett okos eszközökön keresztül is elérhetnek bennünket és
azokat az információkat, amelyek a Visegrádi Nemzetközi
Palotajátékokra ellátogatóknak fontosak lehetnek.
Mit találnak az új honlapon?
–
A Főoldalon rendezvényünk rövid történetét, a főszervező, Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú

megfelel, akkor a helyiség bérlője lehet az is, aki a feltételeknek csak részben felel meg.
Az eredmény közlésének módja és időpontja:
A pályázat elbírálásától számított öt napon belül, a képviselő-testület döntését tartalmazó határozat kivonat megküldésével a jegyző írásban értesíti a nyertes pályázót. A
pályázóval a bérleti szerződést a pályázat elnyerését közlő
határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a
polgármester köti meg.
Pályázati feltételek:
Helyiséget elsősorban a lakosság alapellátását szolgáló
kiskereskedelmi, szolgáltatási ellátási, valamint turisztikai
célokra lehet bérbe adni.
A bérbeadás feltétele, hogy a bérlő három havi bérleti
díjnak megfelelő összeget óvadék jogcímén a bérbeadónak előre befizet.
Az óvadék összege a bérleti szerződés megszűnésekor
visszajár, azzal a feltétellel, hogy bérlőnek sem bérleti díj,
sem közmű szolgáltatási díj hátraléka nincs, illetve a
bérleményt bérbeadó részére rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban átadja.
Bérbeadó az óvadékot a bérleti díj vagy közüzemi díj
tartozás vagy kártalanítás összegébe beszámíthatja. Ebben
az esetben a bérlő köteles az óvadékot az eredeti összegre
kiegészíteni a bérbeadó felhívásától számított nyolc napon
belül.
A helyiség bérleti díját a bérleti szerződés tartalmazza, a
bérlő és bérbeadó a helyiségbér összegében szabadon
állapodnak meg.
Ha a bérlő és a bérbeadó a bérleti díj mértékének tekintetében nem tudnak megállapodni, a bérleti szerződés nem
jön létre.
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel.
A helyiség megtekintésére a polgármesteri hivatalban
előzetesen egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk.
Tel.: 06 (26) 398-255.
A helyiség bérletére vonatkozó részletes szabályokat a
lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek
mértékéről szóló 12/2014. (12. 18.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
VVÖ
Nonprofit Kft. bemutatkozását, legfrissebb híreinket, valamint a VNP szervezőinek elérhetőségeit tesszük közzé:
– a Programok menüpontban helyszínek és időpontok szerint csoportosítottuk programjainkat;
– az Információk menüpontban tájékozódhatnak a jegyárakról, a rendezvény megközelítésének lehetőségeiről, a
szállás- és étkezési lehetőségekről, valamint legfrissebb
híreinkről;
– a Galériában megtekinthetik az elmúlt években készült
fotókat és videókat;
– a Kapcsolat fülre kattintva megtalálják elérhetőségeinket,
továbbá partnerünk, a Visegrádi Turisztikai Információs
Iroda szolgáltatásait.
Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk megújult honlapunkon!
A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok szervezői
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Pályázati kiírás a Testvérvárosi Alapból történő támogatás elnyerésére
2017. I. kör
Visegrád Város Önkormányzata 2015-ben új pályázati alapot hívott életre, annak érdekében, hogy segítse a város lakóit
abban, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat és az abban rejlő lehetőségeket mind jobban kihasználhassák és ezeket a kapcsolatokat élővé és személyessé tegyék. Éppen ezért Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást nyújt 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, melyeket a bevezetőben megjelölt cél érdekében szerveznek meg, és amennyiben tevékenységük, programjuk Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja. 2017. évben megvalósuló programok, melyek helyszíne egyaránt lehet Visegrád,
Obergünzburg, Parajd, Lanciano.

1. Minden civil szervezet, vagy magánszemély évente
egyszer nyújthat be pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás elnyerésére témakör megkötése nélkül. A pályázat
keretein belül azonban támogatás nem kérhető szállásra és
étkezésre.
2. A pályázat benyújtásának határideje:
2017. április 4. (kedd) 12 óra
Az első pályázati körben 1.000.000 Ft felhasználása
nyílik lehetőség.
3. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni:
– a megvalósítandó program részletes tervét és indoklását,
– a megvalósítandó program részletes költségvetését,
– a megvalósításhoz kapcsolódó önrész mértékét és jellegét tételesen,
– a testvérvárosban működő partner szervezet vagy magánszemély közös rendezésre vonatkozó szándéknyilatkozatát eredetiben, és magyarra lefordítva,
– 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 a
megvalósítandó programjaikat – amennyiben az lehetséges – a helyben szokásos módon (Visegrádi Hírek, honlap, hirdetőtábla stb.) meghirdetik, és nyilvánossá teszik.
4. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat közművelődési, oktatási, nevelési, ifjúsági és
sport bizottsága bírálja el, és hoz döntést a támogatás
kérdésében 2017. május 12- ig. A bizottság az igények
elbírálása során jogosult a kért támogatási összeget csökkenteni, vagy bizonyos programrészek támogatásától
eltekinteni. A támogatásban részesülő legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig köteles írásban bejelenteni,
hogy a pályázat és a támogató döntés ismeretében mely
programok tényleges megvalósítását vállalja. Az így bejelentett program a szerződés mellékletét képezi és az elszámolás leadásakor e programok megvalósulásáról kell

beszámolni. A döntés kézhezvételétől számított egy hónapon belül a pályázó köteles szerződést kötni az önkormányzattal. Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja, a
bizottság ezt a tényt automatikusan a támogatástól való
elállásként kezeli.
5. Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a
programok tekintetében módosítás válik szükségesé,
köteles ezt a kulturális bizottságnak írásban jelezni és a
szerződés módosítását kezdeményezni!
6. 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.
7. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésőbb a
tárgyévet követő év január 10-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 elírásoknak 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.
A beszámoló és a pénzügyi elszámoláshoz elkészítéséhez kérdés esetén szívesen nyújt. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy beszámolókat és elszámolásokat ellenőrizze, amennyiben szükséges, az érintett szervezet
bevonásával és kötelező adatszolgáltatása mellett.
Amennyiben a teljes támogatás összegéről nem tudnak
elszámolni, úgy a civil szervezetnek 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

Tisztelt Visegrádiak! Régóta élő gondolat, hogy a város
rangjához méltó közterületekkel és zöldterületekkel várja
vendégeit, és legyen kényelmes, biztonságos otthon a
lakóházak udvarán kívül is. Ennek a röviden megfogalmazható követelménynek a részleteit fogalmazta meg egy
2003-ban készült közterületi arculati koncepció, melynek
megújítását tíz évvel később szükségesnek látta a városvezetés.
Ennek a munkának egy köztes állomása az alábbi elérhetőségen megtalálható dokumentum, melyet a 2017. január
25-én a Duna moziban mutattak be a tájépítész tervezők
településfejlesztési lakossági fórum keretében:

A szándék az, hogy egy élő alapvetés legyen ez a dokumentum, tehát folyamatosan bővülhessen, alakulhasson jó
gondolatok, javaslatok mentén. Ennek megfelelően tisztelettel kérünk mindenkit, akinek javaslata, ötlete, hozzáfűzni valója, építő kritikája, ellenvetése van, jelezze azt
akár személyesen, akár írásban vagy a többek között erre
a célra fenntartott fórumon, a regisztrációt követően, a
Köztér/Közterületek megújítása témához történő hozzászólással:

http://www.visegrad.hu/kozteruleti-zoldteruleti-koncepcio

http://forum.visegrad.hu/forum/topik/kozteruletek_megujitasa

Ne hagyják, hogy úgy alakuljon lakóhelyükön az utca
vagy a park, ahogy nem szeretnék!
VVÖ
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Pályázati kiírás a Civil Alapból történő támogatás elnyerésére
2017.
Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást nyújt – Visegrád város 2017. évi költségvetése terhére, összesen
1.500.000 Ft-os keretösszeg felosztásával – a városban működő civil szervezetek, alapítványok részére: folyamatos működésük
és programjaik megvalósítása érdekében, amennyiben a tevékenységük, programjuk Visegrád és lakosságának érdekeit
szolgálja és a programok megvalósulásának helyszíne Visegrádon van.

1. A város civil szervezetei évente egyszer nyújthatnak
be pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás elnyerésére, az
alábbi témakörökben:
– Működésre általában, évi maximum 50.000 Ft erejéig
(működési költségek például: könyvelés, irodabérlet,
telefonköltségek, szervezet tulajdonában álló mobiltelefon költségei, bankszámlavezetés költségei, rezsiköltségek, nyomtatvány- és papírköltségek).
– Visegrádon megrendezésre kerül programok megvalósítására, konkrét programok és időpontok megnevezésével – nem részesülhet támogatásban a csak a
szervezet tagjai számára meghirdetett esemény, színházlátogatás, kirándulás; nyilvános sportrendezvény
azonban támogatható. Egy program megvalósulása
esetén a számlával igazolt kiadások max. 20%-a,
vagy eseményenként max. 20.000 Ft számolható el
vendéglátásra.
– Kis értékű eszközök vásárlására, maximum 50.000
Ft/eszköz értékhatárig.
– Más pályázati kiírásra benyújtandó pályázati önrészhez való hozzájárulásra, év közbeni beadással és
egyéni elbírálással.
2. A pályázat benyújtásának feltétele:
– a bírósági vagy más, erre jogosult szerv bejegyzése,
– Visegrád városban folytatott, folyamatos és igazolt
tevékenység,
– tárgyévet megelőző évi tevékenységről szóló beszámoló benyújtása és elfogadása.
3. A pályázat benyújtásának határideje:
2017. április 4. (kedd) 12 óra
4. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni:
– a szervezet éves programtervét,
– a szervezet éves költségvetésének tervezetét,
– a pályázatban a pályázati cél szöveges indoklásához
csatolni kell a részletes költségvetést, megjelölve az
önrészt, az esetleges szponzorokat és a kért támogatási összeget. A programok önrészének bemutatása
során a pályázónak azt kell megjelölnie, hogy az
egyes tervezett programokhoz milyen összeg önrészt
biztosít és azt milyen formában (például: tagdíj, önkéntes hozzájárulás, máshonnan kapott támogatás
stb.) teszi. Az önrész rendelkezésre bocsátható, illetve vállalható önkéntes munka formájában is.
A pályázók részére Visegrád Város Önkormányzata a
pályázat benyújtását segítendő, elektronikusan kitölthető
táblázatot bocsát rendelkezésre. A pályázók a pályázat
benyújtásával vállalják, hogy a megvalósítandó programokat – amennyiben az lehetséges – a helyben szokásos
módon (Visegrádi Hírek, honlap, hirdetőtábla stb.) meghirdetik.
5. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat közművelődési, oktatási, nevelési, ifjúsági és

sport bizottsága bírálja el, és hoz döntést a támogatás
kérdésében 2017. április 14-ig. A bizottság az igények
elbírálása során jogosult a kért támogatási összeget csökkenteni, vagy bizonyos programrészek támogatásától
eltekinteni. A támogatásban részesülő legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig köteles írásban bejelenteni,
hogy a pályázat és a támogató döntés ismeretében mely
programok tényleges megvalósítását vállalja. Az így
bejelentett program a szerződés mellékletét képezi, és az
elszámolás leadásakor e programok megvalósulásáról kell
beszámolni. A döntés kézhezvételétől számított egy hónapon belül a pályázó köteles szerződést kötni az önkormányzattal. Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja, a
bizottság ezt a tényt automatikusan a támogatástól való
elállásként kezeli.
6. Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a
programok tekintetében módosítás válik szükségesé,
köteles ezt a kulturális bizottságnak írásban jelezni és a
szerződés módosítását kezdeményezni!
7. A bizottság döntése alapján az éves támogatási szerződés megkötéséről a jegyző gondoskodik, a hivatal
pénzügyi vezetője pedig azért felelős, hogy a megítélt
támogatás első félévi átutalása 2017. május 1-jéig megtörténjen. A második félévi támogatás átutalását 2017.
szeptember 30-ig kell teljesíteni.
8. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésőbb a tárgyévet követő év január 10-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 elírásoknak megfelelően, az önkormányzat pénzügyi vezetője által kidolgozott formában
kell, hogy megtörténjék. A pénzügyi beszámolóban (elszámoló lapon) külön fel kell tüntetni a programokra, a
működésre és a kis értékű tárgyi eszközökre fordított
támogatás felhasználását bizonyító számlák számát, és
csatolni kell a támogatott nevére kiállított számlák másolatait is. A beszámolóhoz mellékelni kell továbbá az önrész, illetve az egyéb támogatásokból megvalósult programok, beszerzések stb. bizonylatainak, számláinak másolatait is.
A beszámoló és a pénzügyi elszámoláshoz elkészítéséhez kérdés esetén szívesen nyújt segítséget a civil szervezetek részére. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy
beszámolókat és elszámolásokat ellenőrizze, amennyiben
szükséges, az érintett szervezet bevonásával és kötelező
adatszolgáltatása mellett. Amennyiben a teljes támogatás
összegéről nem tudnak elszámolni, úgy a civil szervezetnek a fennmaradó összeget vissza kell fizetnie az önkormányzat részére. Ha ez nem történik meg, a következő
évi támogatásból kizárja magát a szervezet.
9. Ez a támogatási rendszer nem terjed ki a Visegrádi
Sport Egyesületre.
Visegrád Város Önkormányzata
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Pályázati kiírás az Ifjúsági Alapból történő támogatás elnyerésére
2017. I. kör
Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet összesen 2.000.000 Ft-os keretösszeg felosztásával – helyi ifjúsági programok, csoportok, a rendezvénytéren megvalósuló programok támogatására. A pályázati felhívásra nem
nyújthat be pályázatot az a szervezet, jogi személy stb., amely Visegrád város költségvetéséből címzetten támogatást kap vagy a Civil Alap pályázat benyújtására egyébként jogosult.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen pályázatot a 2017. május 1. és 2017. december 31. között megvalósítandó célok támogatására hirdetjük meg.
Pályázhatnak jogi megkötés nélkül mindazon szervező- ződést kötni az önkormányzattal. Amennyiben a pályázó
ezt elmulasztja, a bizottság ezt a tényt automatikusan a
dések, közösségek és magánszemélyek:
1. alcél: akik programjukkal a visegrádi gyermek és ifjú- támogatástól való elállásként kezeli.
sági korosztály, valamint fiatal felnőttek számára kulturáAmennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a
lis, szabadidő és sportprogramok, szervezésére vállalkoz- programok vagy a támogatott tartalom tekintetében mónak, ideértve a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos Álta- dosítás válik szükségesé, köteles ezt a kulturális bizottlános Iskola oktatói, nevelői, szülői közösségei stb. által ságnak írásban jelezni és a szerződés módosítását kezdeszervezett programokat. Nem feltétel, hogy a program ményezni! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a páVisegrádon valósuljon meg.
lyázati összeg felhasználásáról rövid tartalmi beszá2. alcél: akik Visegrádon vagy máshol megvalósuló, de molót és a pályázó nevére kiállított számlát kér a közvisegrádi gyermek és ifjúsági korosztály, valamint fiatal művelődési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottság. A
felnőttek számára táborok, vízitúrák, sporttáborok, kirán- nyújtott pénzügyi támogatásról a számlákat minden
dulások, sportesemények szervezésére vállalkoznak, ide- esetben legkésőbb a tárgyévet követő év január 10-ig
értve a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos Általános le kell adni a polgármesteri hivatalban. Csak olyan
Iskola oktatói, nevelői, szülői közösségei stb. által szerve- bizonylat fogadható el, amelyet a pályázat benyújtását
zett táborokat.
követően állítottak ki. Beszámoló hiányában a bizottság
A 3. alcél esetén a rendezvénytéren megvalósuló, széles az elkövetkezendő évben kizárja a pályázót a további
korosztálynak számára hozzáférhető, de elsősorban a pályázatokból, valamint a folyósított támogatást jegybanfiatal felnőtteknek szervezendő kulturális, szórakoztató ki alapkamattal növelten kell visszafizetni. A pályázat
műsorok szervezését támogatja a bizottság.
előfinanszírozású, ez azt jelenti, hogy a döntés után a
Mindhárom alcél esetén a pályázókat arra kérjük, hogy támogatási szerződés aláírását követően a pályázó hozzáröviden mutassák be a pályázót és tevékenységét, röviden juthat az elnyert összeghez.
fejtsék ki programjuk lényegét (a program tartalmi célja,
Keretösszegek: ifjúsági programok szervezése: 900.000
várható eredménye, költségvetése, közreműködők, kor- Ft (I. kör 600.000 Ft + II. kör 300.000 Ft), táborok szerosztály stb.), valamint azt a konkrét feladatot, amelynek vezésére: 500.000 Ft; a rendezvénytéren megvalósuló
anyagi fedezetét az Ifjúsági Alaptól várják. Ezt konkrét programok szervezése 600.000 Ft.
(becsült) összeg meghatározásával tegyék, illetve amenyA pályázatok benyújtásának határideje:
nyiben rendelkeznek önerővel, ezt is jelezzék. Kérjük,
2017. április 4. (kedd) 12.00 óra
hogy a program megvalósításának kezdeti és befejező
A határidőt követően beérkező pályázatokat nem áll
időpontját tartalmazza a pályázat, valamint azt, hogy
máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, illetve kaptak-e módunkban elbírálni.
A pályázatokat postai úton a 2025 Visegrád, Fő u. 81.
máshonnan támogatást.
Az ifjúsági programokra elnyert összeg nem fordítható címre lehet beküldeni, vagy személyesen a 2025 Visegrád
30.000 Ft feletti tárgyi eszköz vásárlására, illetve ha ennél Fő u. 81. címen adható be.
A borítékra kérjük ráírni: Visegrád Város Önkormányzat
nagyobb költség technikai eszköz beszerzésére kerül sor,
akkor az ehhez nyújtott támogatás nem haladhatja meg a közművelődési, oktatási, nevelési, ifjúsági és sport bizott30.000 Ft-ot. A támogatásban részesült pályázókkal Vise- sága Ifjúsági Alap pályázat, valamint a választott céltól
grád város támogatási szerződést köt. A döntés kézhezvé- függően: Ifjúsági programok támogatása/Táborok szervetelétől számított egy hónapon belül a pályázó köteles szer- zése/Rendezvénytéren megvalósuló program támogatása.
Visegrád Város Önkormányzata

Visegrádi Nyár – beharangozó
Kedves Visegrádiak!
2016 októberében felhívást tettünk közzé a Visegrádi Hírek
hasábjain azzal kapcsolatban, hogy ötleteket várunk a rendezvénytér programjainak összeállításához. Számos elképzelés érkezett mind szóban, mind írásban, ezeket ez úton is
köszönjük! Ahogyan közeledik a tavasz, úgy kezd végleges
formát ölteni az eseménynaptár is. Sokak kérését (erre szavaztak a legtöbben) sikerül teljesíteni azzal, hogy az évadnyitó koncertet április 30-án az Ocho Macho adja. A szeptember elejéig tartó programokat igyekeztünk olyan módon
összeállítani, hogy minden korosztály találjon a maga a
számára megfelelő szórakozási lehetőséget. Lesz jazz és rock

koncert (OSSIAN), musical előadás (Legyetek jók, ha tudtok),
olasz est (,,Piazza Grande” az O’Sole Trio előadásában),
népzenei fesztivál és egész napos gyerekprogram.
A koncertek, előadások és fesztiválok Visegrád Város Önkormányzat és a Mátyás Király Művelődési Ház költségvetéséből valósulnak meg, azokon a részvétel minden esetben
ingyenes. Az elmúlt évekhez hasonlóan az eseménynaptár
kiegészül a civil szervezetek, a Tűzkerék Alapítvány, valamint a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület programjaival, így biztonsággal állíthatjuk, hogy rendkívül színes és tartalmas évad elé nézünk.
Jó szórakozást kívánunk Mindenkinek!
Visegrád Város Önkormányzata,
Mátyás Király Művelődési Ház
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Visegrád Város Önkormányzat
a ,,Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Visegrád Városi Konyha
szakács munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 18.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
Közétkeztetés keretében óvodások, iskolások és idősek
részére történő főzés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
,,Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– szakmunkásképző intézet, szakács,
– vendéglátás területén szakács munkakörben szerzett
tapasztalat – Legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– közétkeztetés területén szakács munkakörben szerzett
tapasztalat – Legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. március 20. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. március 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Muckstadtné András Enikő nyújt, a 06 (70) 645-5447-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Visegrád Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2025 Visegrád, Fő utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
272/2017, illetve a munkakör megnevezését: szakács;
– személyesen: Muckstadtné András Enikő, Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 18.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat az élelmezésvezető bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. március 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Visegrád Város honlapja – 2017. február 21.
– Visegrád Város hirdetőtáblája – 2017. február 21.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.visegrad.hu honlapon szerezhet.
Visegrád Város Önkormányzata

A Visegrád Sportjáért Közalapítvány kuratóriumának felhívása
A Visegrád Sportjáért Közalapítvány alapvető és legfontosabb célja, hogy Visegrád város lakóinak, különösen a gyermekeknek forrásokat biztosítson a különböző
sporttevékenységek eredményesebb műveléséhez.
Elsősorban a tömeg- és közösségi sportok gyakorlásának feltételeit kívánjuk javítani, az eszközvásárlásokhoz,
a sportrendezvényekhez történő hozzájárulással. Ennek
érdekében keressük mindazon csatornákat, ahonnan
pénzügyi segítséget remélhetünk feladataink teljesítéséhez.
Tisztelettel kérjük Visegrád felnőtt lakosságát, hogy
befizetésre kerülő személyi jövedelemadója 1%-áról
rendelkezzen alapítványunk javára!

Közalapítványunk adószáma:
18666117-1-13
FONTOS!
2017-től a munkáltatótól származó adatok alapján sok
adózó részére a NAV készíti el a 2016. évi adóbevallást.
A NAV által készített adóbevallás során nincs lehetőség
arra, hogy a magánszemély adójának 1 + 1%-áról nyilatkozzon. Erről külön kell intézkedni!

Az ügyfélkapuval rendelkezők a 16EGYSZA jelű
nyomtatványon 2017. május 22-ig küldhetik be nyilatkozatukat.
Az ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemélyek a
kinyomtatott és kitöltött 16EGYSZA jelű nyomtatvány
postai úton történő beküldésével tudnak rendelkezni,
ugyancsak 2017. május 22-ig.
Nyomtatvány a Visegrádi Polgármesteri Hivatal titkárságán
kérhető,
továbbá
letölthető
a http://www.visegrad.hu/visegrad-sportjaertkozalapitvany oldalról.
Szívesen fogadunk eseti, pénzügyi hozzájárulást is
nyilvánosan végzett tevékenységünkhöz.
Bankszámlaszámunk:
64700038-10001349 (Dunakanyar Takarékszövetkezet
Visegrádi Kirendeltsége)
Köszönettel:
A Visegrád Sportjáért Közalapítvány
kuratóriuma
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KULLANCSVESZÉLY!
Rövidesen beköszönt a tavasz,
és sajnos ezzel
egy időben megjelennek a kullancsok. A vérszívó
ízeltlábúak kedvenc élőhelye az
erdő, de az udvarokban, parkokban – azoknak is
elsősorban füves bokros részein – szívesen tanyáznak.
Innen kerülnek az arra járó emberekre és állatokra. Elsősorban a test lágyrészeit kedvelik, például a hónalj, térdhajlat és ágyék környékét, de megkapaszkodnak a hajas
fejbőrön is.
A csípés ellen többféle módszerrel védekezhetünk. A
kiránduláskor vegyünk fel zárt, de szellős ruházatot, a
szabadon maradt bőrfelületet kullancsriasztóval kezeljük
le. Természetesen olvassuk el a használati utasítást, mielőtt alkalmazzuk! Este vizsgáljuk át a testünket, hogy nem
maradt-e nem kívánt „látogató”! Gyermekeinket minden
nap nézzük át, mivel a fűből a legkönnyebben rájuk kerülhet kullancs.
Ha kullancsot találunk a bőrünkbe fúródva, a legrövidebb időn belül távolítsuk el. A kullancs eltávolítása
érdekében nem kell orvoshoz fordulni, mert a késlekedés növeli a fertőződés kockázatát. Legegyszerűbb
csipesszel eltávolítani, ügyelve, hogy a kullancs testét ne
nyomjuk

össze. Ha eltávolításkor a kullancs „feje”, szájszerve
beszakad, akkor sincs baj, egy idő után kilökődik.
Amennyiben a kullancscsípés utáni órákban gyorsan
terjedő, fájdalmas vagy erősen viszkető folt keletkezik,
allergiás reakcióval van dolgunk, ami rendszerint három
napon belül elmúlik. Komolyabb következménye azonban
nincs, a tünet nem jelent fertőzést.
Lyme-kór
Jellemző, hogy a kullancscsípés helyén kis piros folt
alakul ki, mely a szélek felé terjed, közepe kifehéredik és
az elváltozás gyűrű alakú lesz, majd a test számos pontján
ugyanilyen elváltozás jelentkezik. Ilyenkor minden esetben keressük fel háziorvosunkat!
Kullancs okozta vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás
(kullancsencephalitis)
A betegség első tünetei a vírusfertőzött kullancs csípését
követő 5–14 napon belül lépnek fel az oltatlan személyek
kb. egyharmadánál, láz, fejfájás, rossz közérzet, végtagfájdalmak formájában.
A kialakult fertőzés ellen sajnos nincs specifikus vírusellenes kezelés. A hatékony védelmet a megelőzés jelenti,
amit időben – jóval a vírusveszélyt megelőzően – kell
beadni. Fontos tudni, hogy a védőoltás nem a kullancscsípést, hanem a csípés következtében kialakuló betegséget
előzi meg! Az oltást már télen el kell kezdeni, hogy kialakulhasson a megfelelő védettség.
Pappné Pintér Klára
körzeti nővér

Hírek a Fellegvár Óvodából
Az elmúlt időszak is bővelkedett programokban, eseményekben. Február első hete a mackókról szólt. Mindhárom
csoportban várták a gyerekek, hogy milyen időt jósolnak
a medvék. A jeles napon az óvó nénik előadással kedveskedtek az ovisoknak, előadták a Barna mackó kuckója c.
mesét. A középső csoportosok barlangot is készítettek,
melyben jól megfértek az otthonról hozott kedvencek az
ovisokkal.

Cirkuszi porondon a középsősök
Évente két alkalommal meglepetés műsorral jelentkezik
a Mosolybirodalom Alapítvány, így most egy farsangi
mulatsággal leptek meg bennünket. Bella Péter tekerőlanttal szolgáltatta a zenét, dalokat és táncot tanított, egy

kedves munkatársuk minden gyereknek kívánsága szerint
festette ki az arcát.
A nagycsoportosok indián tábora

Február 9-én farsangoltunk mindhárom csoportban.
Évek óta hagyomány, hogy egy téma szerint öltöznek be a
gyerekek, és már egy-két héten keresztül erre készülnek.
A kiscsoportosok manók lettek, akik lekvárt főztek színes
golyó-bogyókból egy óriási lábosban. A középső csoportból cirkuszi porond lett, ahol az összes szereplő (kötéltáncos, kígyóbűvölő, állatidomár) bemutatkozott egy-egy
pro- 
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napra, ahol a legügyesebb indiánokból lettek kiválasztva a
csapat legjobbjai. A neveket szüleikkel együtt találták ki,
a rájuk jellemző tulajdonságok alapján. Így lett a törzs
tagja többek között: „Lassú kéz”, „Vonyító Farkas”,
„Kicsi Bors” és „Merész Holló”.
Néhány éve a farsangi időszakban „Tanzkrenchen”
programot szervezünk a Sziget utcai ifjúsági házban,
melyre a középső és a nagycsoportos gyermekeket várjuk
szüleikkel együtt egy kis svábtánc-tanulásra. A program
végén az anyukák saját készítésű sütikkel kínálják a résztvevőket. Ezt az eseményt február közepén rendezték meg.
Nagycsoportosaink már nagyon várják az iskolát. Első
lépésként szüleik kapják meg az erről szóló dokumentumot, az Óvodai szakvéleményt, majd megismerkednek az
iskolával, a tanító nénivel, és áprilisban beiratkoznak a
választott intézménybe. Februárban szülői értekezleten
szoktunk minderről tájékoztatást adni.

Hírek a Fellegvár Óvodából

Kiscsoportosok ,,lekvárt” főznek
 dukcióval. A nagycsoport indián táborrá változott,
totem oszloppal, sátorral, bölényvadászattal, saját készítésű álomcsapdákkal. Próbatételekkel készültek a nagy

Gyurián Mária
intézményvezető

Gyerekkuckó

Mozaikok 230 éves iskolánk történetéből
Kedves Gyerekek!
Az iskolatörténeti sorozat első „játéka” az iskola „öreg”
épületének bejárata feletti latin nyelvű feliratához kapcsolódott. 1871-ben Viktorin József katolikus plébános helyezte el az iskola bővítésekor ezt a vörös márvány emléktáblát, melynek magyar fordítása így szól:
„Ez az épület – mely egykor templom volt – a közösségnek felújíttatott azzal a nemes céllal, hogy benne kiváló
ifjúság neveltessék” (Dr. Gianits József kanonokplébános fordítása.)
Akinek nagyon tetszik ez a felirat, írja be valamelyik
könyvébe, füzetébe emlékeztetőül, hogy milyen fontos
útravalót kapott iskolájától, és hogy ő is a „kiváló ifjúság” körébe tartozik!
Kedves Mucsi Réka 6. oszt. tanuló!
Gratulálok, mert egyedül Te vetted a fáradságot, hogy
megoldd az előző havi feladványt, ráadásul a latin szövegben megtalálható hiba ellenére is jól egészítetted ki a
szöveget! Köszönöm!
No, de lépjünk tovább! Újabb játék!

TE TUDTAD, HOGY... ???
1. A 18. század első felében az oktatás ügye teljes körűen az egyházak feladata volt?
2. Az iskolamester ebben az időben a saját lakásán tanított?
3. Visegrádon a jelenlegi iskola épülete 1787-ig templom volt?
4. Az idén 230 éves iskolánkban német volt a tanítás
nyelve?

5. Niedermüller József 1842-től 1892-ig – 50 évig! –
kántortanítója volt az iskolának?
6. A visegrádi iskolában már 1940/41-es tanévtől nyolc
osztály működött? (1945-től volt kötelező.)
7. Az 1948/49-es tanévtől Állami Általános Iskola néven
jegyezték 156 tanulóval, összevont csoportokban 5
pedagógussal?
8. 1948. november 7-én megalakult a Szabadság úttörőcsapat 4 őrssel, később 3926. sz. Hunyadi Mátyás úttörőcsapat néven működött 1989-ig?
9. Az iskola szülői munkaközössége 1948. november
14-től képviseli a szülők közösségét?
10. 1957-ben Cseke László igazgatása idején Bardon
Alfréd tervei alapján Szikriszt György kőművesmester
irányításával bővül az iskola, Áprily Lajos és számos
visegrádi lakos támogatásával? (A Rév utcai két tanterem.)
Kedves Gyerekek!
Gondolom, hogy ez a tíz információ elegendő ahhoz,
hogy kicsit elgondolkodjatok azon, milyen lehetőségek,
feltételek voltak az elmúlt századokban a gyermekek
oktatására, nevelésére itt, Visegrádon.
Azt mindenképpen jegyezzétek meg, hogy az emeletes
épület az udvarral együtt egy megszentelt hely. Lehet,
hogy a mai igényeknek már elavultnak tűnik, de nyugalmat, békét és biztonságot nyújtanak a vastag falak, a mély
ablakbeugrók és talán még a szűk folyosó is.
És arra is büszkék lehettek, hogy Pest megyében ez az
iskola az egyik olyan iskolaépület, ami iskolaként 230
éve ugyanabban az épületben működik.
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MÁRCIUSI MOZIMŰSOR

Belépőjegy: 800 Ft, Kedvezményes jegy: 500 Ft (14 év alatti és nyugdíjas)
Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át.
Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel.
Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi
Március 2. csütörtök, 19.15

A FEGYVERTELEN KATONA

Magyarul beszélő, amerikai–ausztrál dráma, 131’, 2016
Rendező: Mel Gibson
Főszereplők: Andrew Garfield, Teresa Palmer, Vince Vaughn

Desmond Doss a második világháborúban Okinawa szigetén 75
bajtársa életét mentette meg úgy, hogy nem viselt fegyvert. Ő
volt az első, aki lelkiismereti okokból megtagadta a fegyveres
szolgálatot és megkapta a Kongresszusi Becsület Érdemrendet.
Március 3. péntek, 17.00

A VÖRÖS TEKNŐS

Szöveg nélküli, francia–japán animációs film, 80’, 2016
Rendező: Michael Dudok de Wit

Egy hajótörött férfi a trópusi szigeten különös kapcsolatba lép
egy teknőssel. Az élet örök körforgásáról szóló lenyűgöző mese
ötvözi az európai és japán gondolkodást, miközben szívszorító
módon mutatja be természet és ember egymásrautaltságát.
Március 3. péntek, 19.15

A SZÁMOLÁS JOGA

Feliratos, amerikai dráma, 127’, 2017
Rendező: Theodore Melfi
Főszereplők: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe

Az ötvenes évek vége: az USA elképesztő hajszával igyekszik
győzni az űrversenyben. A cél: John Glennt feljuttatni az űrbe és
haza is hozni. Már úgy tűnik, minden kevés, de találnak három
zsenit, akiket addig senki nem kért fel, hiszen többszörösen
gyanúsak: nők és feketék.
Március 4. szombat, 15.00

ELLIOTT, A SÁRKÁNY

Magyarul beszélő, amerikai családi kalandfilm, 103’, 2016
Rendező: David Lowery
Főszereplők: Oakes Fegley, Robert Redford

Pete legjobb barátja Elliott, aki történetesen egy sárkány. Az
öreg fafaragó sokat mesélt a gyerekeknek a sárkányról, amelyik
az erdő sűrűjében él. Lánya, Grace számára ezek a történetek
csupán mesék, amíg nem találkozik Pete-tel.
Március 4. szombat, 17.00

A VÖRÖS TEKNŐS

Szöveg nélküli, francia–japán animációs film, 80’, 2016
Rendező: Michael Dudok de Wit

Március 4. szombat, 19.15

A FEGYVERTELEN KATONA

Magyarul beszélő, amerikai–ausztrál dráma, 131’, 2016
Rendező: Mel Gibson
Főszereplők: Andrew Garfield, Teresa Palmer, Vince Vaughn

Március 8. szerda, 16.30

OVIMOZI: LOTTE ÉS A HOLDKŐ TITKA

Magyarul beszélő, észt–lett animációs film, 75’, 2011
Rendező: Janno Pőldma, Heiki Ernits

Két szerzet átkutatja Klaus, a vándorkutya kofferjét. Amikor
Lotte tetten éri őket, elejtik a kivett követ és eliszkolnak. Lotte
és Klaus elindul megkeresni Klaus cimboráit, akiknél további
két kő van. Közben megismerkednek az esőcseppgyűjtő disznóval, a holdnyulakkal és más érdekes figurákkal.
Március 9. csütörtök, 19.15

JOHN WICK: 2. FELVONÁS

Magyarul beszélő, amerikai thriller, 122’, 2017
Rendező: Chad Stahelski

Főszereplők: Keanu Reeves, Thomas Sadoski, Ruby Rose

John Wick egykori társa egy titokzatos nemzetközi szervezet
irányítását akarja megszerezni és ráveszi cimboráját, hogy ismét
csatasorba álljon. Wicket kötelezi az eskü, így Rómába utazik,
ahol a világ legveszélyesebb gyilkosaival kell szembenéznie.
Március 10. péntek, 17.00

ŐRÜLT BOLDOGSÁG

Feliratos, olasz–francia film, 118’, 2016
Rendező: Paolo Virzì
Főszereplők: Valeria Bruni Tedesci, Micaela Ramazzotti

Toszkána egy pszichiátriai intézetében találkozik két nő, és
együtt szöknek meg. Utazásuk egyszerre örömteli és szomorú, s
miközben szembesülnek egymás élettörténetével, az is megkérdőjeleződik, mit is jelent igazán épelméjűnek lenni.
Március 10. péntek, 19.15

HOLDFÉNY

Feliratos, amerikai dráma, 111’, 2016
Rendező: Barry Jenkins
Főszereplők: Alex R. Hibbert, Trevante Rhodes, Janelle Monáe

Három név, melyek ugyanazon embernek három különböző
életszakaszát jelölik. A kisgyerek Little Miami leszakadó részén
él drogfüggő anyjával. A kamasz Chiron a nemi érés szakaszába
lépve keresi identitását. Végül a kigyúrt, harmincas Blackkel
zárul a történet, aki képes szembenézni múltjával és traumáival.
Március 11. szombat, 15.00

ROCK CSONT

Kínai–amerikai családi animációs film, 80’, 2016
Rendező: Ash Brannon

Amikor egy rádió hull alá az égből a tibeti masztiff kezébe,
elhatározza, valóra váltja álmát és zenész lesz. Ez az elhatározás
pedig egy sor teljesen váratlan eseményt indít útjára.
Március 11. szombat, 17.00

ŐRÜLT BOLDOGSÁG

Feliratos, olasz–francia film, 118’, 2016
Rendező: Paolo Virzì
Főszereplők: Valeria Bruni Tedesci, Micaela Ramazzotti

Március 11. szombat, 19.15

JOHN WICK: 2. FELVONÁS

Magyarul beszélő, amerikai thriller, 122’, 2017
Rendező: Chad Stahelski
Főszereplők: Keanu Reeves, Thomas Sadoski, Ruby Rose

Március 15. szerda, 19.00

KINCSEM – P R E M I E R E L Ő T T ! ! !

Magyar történelmi kalandfilm, 2017
Rendező: Herendi Gábor
Főszereplők: Nagy Ervin, Petrik Andrea, Balsai Mónika

Ernő céltalan, kicsapongó életet él, míg egy nap megjelenik
élete nagy lehetősége, Kincsem, a csodaló. A sors tálcán kínálja
neki az elégtételt, hogy legyőzze ősi ellenségét, von Oettingen
bárót. Rivalizálásukat azonban bonyolítja, hogy Ernő menthetetlenül beleszeret apja gyilkosának lányába.
Március 16. csütörtök, 19.15

KINCSEM

Magyar történelmi kalandfilm, 2017
Rendező: Herendi Gábor
Főszereplők: Nagy Ervin, Petrik Andrea, Balsai Mónika
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Március 17. péntek, 17.00

ARANY

Magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 121’, 2016
Rendező: Stephen Gaghan
Főszereplők: Matthew McConaughey, Edgar Ramirez

A dörzsölt és ambiciózus Kenny egy vállalkozó szellemű geológussal nekivág az indonéziai dzsungelnek, ahol egy elképesztően gazdag arany lelőhelyre bukkannak. Egyik napról a másikra a
Wall Street csúcsán találják magukat, de a hirtelen jött sikerre
felfigyel az indonéz kormány és az FBI is.
Március 17. péntek, 19.15

A RÉGI VÁROS

Feliratos, amerikai filmdráma, 137’, 2016
Rendező: Kenneth Lonergan
Főszereplők: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler

Bátyja halála után Lee kénytelen addigi életét feladni és visszaköltözni a kisvárosba, ahol felnőtt, és ahol várja a feladat: túllendülni a gyászon, és belekezdeni egy másik életbe, amit bátyja, a rábízott kamasz apja választott számára.
Március 18. szombat, 15.00

LEGO BATMAN – A FILM

Magyarul beszélő, amerikai animációs film, 105’, 2017
Rendező: Chris McKay

Gothamben hatalmas változások készülődnek és Batmannek
komolyan fel kell kötnie a köpönyegét, ha meg akarja menteni
Jokertől az otthonát. Lehet, hogy az ügy érdekében magányos
hős sem lehet többé, mert együtt kell működnie másokkal.
Március 18. szombat, 17.00

ARANY

Magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 121’, 2016
Rendező: Stephen Gaghan
Szereplők: Matthew McConaughey, Edgar Ramirez

Március 18. szombat, 19:15
KINCSEM

Magyar történelmi kalandfilm, 2017
Rendező: Herendi Gábor
Főszereplők: Nagy Ervin, Petrik Andrea, Balsai Mónika

Március 19. vasárnap, 10.00

MAJA, A MÉHECSKE – A MOZIFILM

Magyarul beszélő, ausztrál–német animációs film, 89’, 2014
Rendező: Simon Pickard, Alexs Stadermann

2017. március

Jacqueline Kennedyt a világ egyszerűen csak Jackie-ként ismerte. A
vonzó és intelligens nő felfoghatatlan nyomás alá került 1963 novemberében: dallasi látogatásukkor lelőtték mellette ülő férjét. A nő
felülemelkedve gyászán, méltósággal és állhatatosan vitte tovább
JFK szellemi örökségét és mutatott példát a világnak.

Március 22. szerda, 18.00

ÉVSZAKOK - ISMERETTERJESZTŐ MOZI
Magyarul beszélő, francia–német természetfilm, 94’, 2015
Rendező: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud

A film a jégkorszak levonulását követő időszakot mutatja be. Az
évszakok váltakozása miatt különböző erdőségek alakultak ki,
melyekhez rövid időn belül alkalmazkodtak az életben maradt
állatfajok: a bölények, a farkasok, a hiúzok és a medvék.
Március 23. csütörtök, 19.15

OROSZLÁN

Feliratos, ausztrál–angol–amerikai életrajzi dráma, 118’, 2016
Rendező: Garth Davis
Főszereplők: Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman

Az ötéves Saroo arra ébred, hogy rossz vonattal utazik egyes
egyedül. Másfél ezer kilométerre vetődik el, Kalkuttába. Egy
árvaházban köt ki, ahol egy ausztrál pár fogadja örökbe, így
szeretetben nőhet fel Hobartban. Reményét, hogy viszontlátja
családját, mélyre temeti, de egy találkozás ismét feltüzeli vágyát. Maroknyi emlékkel és a Google Earth segítségével korunk
legnagyobb és legképtelenebb kutatásába kezd.
Március 24. péntek, 17.00

EGY KUTYA NÉGY ÉLETE

Magyarul beszélő, amerikai családi film, 100’, 2017
Rendező: Lasse Hallström
Főszereplők: Britt Robertson, Dennis Quaid, Juliet Rylance

Bailey egy pajkos kiskutya, akinek a története egy szerető kisfiú
karjaiban kezdődik. Ahogy múlnak az évek a már aggastyán
Bailey tudja, el kell búcsúznia tőle. Ám ekkor megtörténik a
csoda, és egy újabb kölyökkutya testében születik újjá.
Március 24. péntek, 19.15
OROSZLÁN

Feliratos, ausztrál–angol–amerikai életrajzi dráma, 118’, 2016
Rendező: Garth Davis
Főszereplők: Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman

Március 25. szombat, 15.00

A kaptárból eltűnik a méhpempő, mindenki a darazsakra gyanakszik, és Maját bűnrészességgel vádolják. Barátját, Willyt
leszámítva senki nem hiszi el, hogy ő csak áldozata az esetnek.

A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG

Március 19. vasárnap, 15.00

A film Belle varázslatos utazásának története; az eszes, gyönyörű és független lányt kastélyába zárja egy szörnyeteg. Félelmeit
leküzdve összebarátkozik a kastély elvarázsolt személyzetével
és képes lesz arra is, hogy meglássa a gyöngéd, érző szívű herceget a szörnyeteg rettentő külleme mögött.

IFJÚSÁG

Magyarul beszélő, olasz–svájci–angol–francia film, 118’, 2015
Rendező: Paolo Sorrentino
Főszereplők: Harvey Keitel, Michael Caine, Rachel Weisz

A luxusszállóban Fred, nyugdíjas zeneszerző kíváncsisággal
szemléli a vendégeket, lánya problémáit és a fiatal írókat, akikkel barátja dolgozik. Saját karrierjét lezártnak tekinti, ám a
legmagasabb szintről kérik, hogy még egyszer vezényeljen.
Március 19. vasárnap, 17.00

VÁRATLAN SZÉPSÉG

Magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 94’, 2016
Rendező: Robert Zemeckis
Főszereplők: Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet
Egy sikeres cégvezetővel szörnyű tragédia történik. Nem bírja
elviselni a történtek súlyát és egyre távolabb sodródik addigi világától. Barátai tervet készítenek megmentésére, mely kockázatos: de
talán segít, hogy a férfi szembenézzen az élettel - ha megéri.

Március 19. vasárnap, 19.15

JACKIE

Amerikai–chilei–francia életrajzi dráma, 100’, 2016
Rendező: Pablo Larraín
Főszereplők: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, John Hurt

Magyarul beszélő, amerikai musical, 2017
Rendező: Bill Condon
Főszereplők: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans

Március 25. szombat, 17.00
EGY KUTYA NÉGY ÉLETE
Magyarul beszélő, amerikai családi film, 100’, 2017
Rendező: Lasse Hallström
Főszereplők: Britt Robertson, Dennis Quaid, Juliet Rylance
Március 25. szombat, 19.15

AZ EGÉSZSÉG ELLENSZERE

Magyarul beszélő, amerikai–német fantasztikus thriller, 146’, 2016
Rendező: Gore Verbinski
Főszereplők: Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia Goth

Egy cég egy fiatal alkalmazottját a svájci Alpokban pihenő
főnöke után küldi, hogy hazakísérje. De a szanatórium nem az a
békés hely, aminek látszik. A főnök eltűnt, ő pedig kénytelen
meghosszabbítani ott tartózkodását: a betegek ugyanis sokkal
inkább fogolynak tűnnek ezen a helyen. Aki pedig megpróbál
valakit kiszabadítani, az hamarosan a saját egészsége miatt
kénytelen aggódni.
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Március 30. csütörtök, 19.15

ÉLET

Amerikai sci-fi, 2017
Rendező: Daniel Espinosa
Főszereplők: Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal

Egy űrhajóscsapat a Mars-kutatás eddigi legnagyobb áttörését
éri el: élet jeleire találnak a vörös bolygón. De a siker megrészegíti és felelőtlenné teszi őket: az idegen életet magukkal viszik.
Olyasmi kerül a Földre, ami nem odavaló. Valami elkeveredik a
földi életformával, ami addig egészen másképp élt, és másképp
gondolkodott. A Föld még sosem volt ekkora veszélyben. És
ami a bajt hozza rá, az az élet.
Március 31. péntek, 17.00

TESTRŐL ÉS LÉLEKRŐL

Magyar játékfilm, 116’, 2017
Rendező: Enyedi Ildikó
Főszereplők: Borbély Alexandra, Morcsányi Géza, Schneider Zoltán, Nagy Ervin

Mi lenne, ha egy nap találkoznál valakivel, aki éjjelente ugyanazt álmodja, mint te? Örülnél neki? Vagy megijednél? Hogy
lehet az, hogy éjjel, egymástól több kilométerre, magányos
ágyatokban fekve egymáséi lehettek, de nappal, hús vér valótokban egymással szemben állva még egy első randevút sem
tudtok normálisan lebonyolítani? És mi van, ha a második találkozó is kínosan sikerül? A harmadik meg kifejezetten szégyenletes? Feladnád? És ha feladnád, kibírnád?
Március 31. péntek, 19.15

LOGAN – FARKAS

Magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 2017
Rendező: James Mangold
Főszereplők: Hugh Jackman, Dafne Keen, Patrick Stewart

Minden megváltozik. A nem túl távoli jövőben már nem lesznek
mutánsok. Akik még megmaradtak, azok bujkálnak, és egyre
fogynak a képességeik. X professzor valahol a mexikói határon
bujkál, öreg és beteg. Csak egykori diákja, Farkas gondoskodik
róla, pedig ő sem egészséges. Aztán felbukkan valaki, aki mindent megváltoztat. Egy kislány, akinek szintén különös képességei vannak. És akit egy egész hadsereg próbál elrabolni. A
fáradt hősök még egyszer, talán utoljára harcba szállnak.
Április 1. szombat, 15.00

HUPIKÉK TÖRPIKÉK – AZ ELVESZETT FALU
Magyarul beszélő, amerikai családi animációs film, 2017
Rendező: Kelly Asbury

A törpök nem fakulnak. Az egyik okos, a másik ügyes, a harmadik csinos, a negyedik mindenben megbotlik, és a legtöbbjüket
meg szeretné főzni egy Hókuszpók nevű, kissé kétbalkezes, de
nagy macskabarát varázsló. Hupikék világukra most egy új, az
eddigieknél is nagyobb veszély leselkedik, és Törpfalva legjobbjai nagy expedícióra indulnak, hogy megmentsék a bajba jutottakat. De törpénetesen csak újabb kalandokba keverednek, és
alig tudnak kikászálódni a csávából.

Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit
2017. március 31-én, pénteken 18 órára
a könyvtárba
a Görgei-emlékév keretén belül megtartandó

előadásra,
amelyet

Dr. Csikány Tamás ezredes

tanszékvezető, egyetemi tanár
(NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar)

Április 1. szombat, 17.00

A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG

Magyarul beszélő, amerikai musical, 2017
Rendező: Bill Condon
Főszereplők: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans

Április 1. szombat, 15.00

ÉLET

Amerikai sci-fi, 2017
Rendező: Daniel Espinosa
Főszereplők: Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal

Kedves Nézők!
Mint látják, március 19-én vasárnap négy filmet megismétlünk a már korábban levetítettekből. Olyanokat, melyeket
kevesen láttak, és úgy gondoljuk, érdemes őket megnézni.
A műsorváltozatás jogát fenntartjuk!

Görgei, a hadvezér

címmel tart
Mindenkit szeretettel várunk!
A belépés ingyenes!
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Mesegombolyító
családi alkotóműhely
Február 4-én, szombaton délután a művelődési házban
farsangi mulatságban vehettünk részt 21 gyermek társaságában. A sárkány, pillangó és bagoly álarcok elkészítése
után egy szellemi és ügyességi vetélkedőben vettünk részt
együtt. A három csapat derűvel és jó kedvvel oldotta meg
a mókás, játékos feladatokat. Közben a táborozáskor már
megismert legénycsúfolót és téltemető, tavaszhívogató
dalokat is énekeltünk!
Szeretettel emlékezünk vissza a közös farsangi fánkevő
versenyünkre is!

2017. március

Könyvtári  hírek
Kedves Könyvtárlátogatók!
Miután az önkormányzat elfogadta az idei költségvetést,
a könyvtár idei könyvbeszerzései is zöld utat kaptak. A
gyarapítást megpróbálom az Önök kívánságaikra is odafigyelő módon végezni.
Ebben a hónapban az alábbi könyveket ajánlom Önöknek:
Gyermek- és ifjúsági irodalom:
Beczássy Judit: Piri
Juhász Magda: Az egérkirály
Mikszáth Kálmán: Az eladó birtok; Prakovszky, a siket
kovács
Petty, Kate: Csimpánzok (Állatkölykök sorozat)
Felnőtt szakirodalom:
Kriston Andrea, Ruzsonyi Péter: Intim női torna (egészségmegőrzés)
Lombroso, Cesare: Lángész és őrültség (pszichológia,
lélektan)
Peteson–Mountfort–Hollom: Európa madarai (állatvilág)
Sieczka, Helmut G. Csakra légzés (természetgyógyászat)
Seybold: Augsburg. Kleines Buch einer grossen Stadt
(nemzetiségi irodalom)

Március 11-én, szombaton 15.00–17.00 óráig is várunk
Benneteket a Mátyás Király Művelődési Házba!
Ez alkalommal textilből varrunk egy tulipánt, és közben tavaszköszöntő dalokat énekelünk!
Ha elkészültünk, mókás ügyességi játékokat játszunk
majd!
Az alkotóműhelyünk ingyenes!
Nagy örömmel várunk Benneteket:
Bea néni és Marietta néni

A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit,
gyerekeket és felnőtteket egyaránt
2017. március 18-án, szombaton 15–19 óráig
a művelődési házba egy

családi játszódélutánra
A kártyás játékoktól a táblás játékokig,
a könnyed és vicces játékoktól
a komolyabb, az agyat próbára tevő játékokig
sok mindent ki lehet majd próbálni!
4 – 99 éves korig nem csak a családokat,
de baráti társaságokat is várunk!
A játékot Horváth Zoltán játékmester,
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja
A program ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Felnőtt szépirodalom:
Karinthy Ferenc: Italia mia
Vámos Miklós: Teniszezz velem! (én sem tudok még…)
Kedves Gyerekek!

„Vár a könyvtár!” sorozatunk
részeként

RAJZPÁLYÁZATOT
hirdetünk a költészet napja alkalmából
óvodások és általános iskola
1–5. osztályos tanulók számára
Feladat: illusztráció készítése
Az I. korcsoport számára (óvodások, általános iskola
1–2. osztály) Nemes Nagy Ágnes Padláson című verséhez készítsetek illusztrációt tetszőleges technikát alkalmazva. A II. korcsoport számára (3–5. osztály) a
feladat hasonló, készítsenek illusztrációt Arany János
Családi kör című verséhez. Itt is bármilyen technikát
alkalmazhattok.
A munkákat zsűrizzük és korcsoportonként a legjobbakat díjazzuk. Korcsoportonként az első helyezett
könyvjutalomban, míg a 2. és 3. helyezettek csokoládét
kapnak, ahogy a különdíjasok is.
Az alkotásokat 2017. április 7-ig (péntek) várjuk a
könyvtárba! (2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.)

Az eredményhirdetés és a díjak átadása
2017. április 12-én (szerda) 17.30-kor lesz
a könyvtárban
Jó munkát kívánunk!
Kotz Eszter könyvtáros
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N E M ZE T I S É G I O L D AL – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat
A németek története Magyarországon

A magyarok miután letelepedtek, még vagy fél évszázadon
át vezettek rabló hadjáratokat németországi területekre. I.
Ottó német császár Augsburgnál 955-ben megsemmisítő
csapást mért rájuk, így abba kellett hagyniuk a betöréseket,
és kénytelenek voltak beilleszkedni a nyugati kultúrába.
Géza fejedelem szoros kapcsolatot igyekezett kialakítani
Németfölddel, követeket menesztett Nagy Ottóhoz és papokat, szerzeteseket kért tőle. Maga is áttért a kereszténységre,
keresztelője Einsiedelni Wolfgang szerzetes, kit Pilgrim és
Adalbert követett, akik a fejedelmen kívül még sok magyart
is megkereszteltek. Géza jól megfontolt politikai okból fiát,
Istvánt összeházasította Gizella bajor hercegnővel. A hercegnő kíséretével számtalan német főúr, lovag, pap és egyéb
udvari ember érkezett az országba, olyanok, akik a Német
Birodalom intézményeit és működését jól ismerték. Az ifjú
király tanácsadói nagy valószínűséggel németek voltak,
mivel intézkedései, újításai, melyeket bevezetett, német
eredetre utalnak. Politikai reformjaiban István a német példakép utánzójának mutatkozik, és a későbbi királyok követték őt ebben.
A német hatás István korában leginkább az udvarban és a
király legközvetlenebb környezetében mutatkozott meg. A
királyt német módra ütötték lovaggá, német szokás szerint
kenték fel és koronázták meg, Gizellának a koronázása is
frank (azaz német) szertartás volt. A király mellett működő
tanács (szenatus) frank mintára püspökökből és világi főurakból és tekintélyes hivatalnokokból állt. Bajor jellege volt
az István által veretett pénzérméknek, és az okleveleket is
német mintára állították ki. A királyi udvar is német sajátosságokat mutatott. A palatinus (nádor) hivatalának tagjai
német palotagrófok voltak. Szent István törvénykönyvei
mutatják a német mintát és egy része szó szerint megfelel
német forrásának. „Kijelenthetjük tehát, hogy Szent István
alkotmányát nem a magyarok, hanem a németek találták ki”
– E. von Krajner véleménye szerint.
István életrajzában többször leírja, hogy az újonnan hitében
áttért országnak nagyon sok papra, szerzetesre, tanultakra
van szüksége. Követek és levelek útján elsősorban Németföldről, de Itáliából, Csehországból, Lengyelországból, sőt
Görögországból is kért egyházi személyeket. Meg kellett
szervezni az egyházi kerületeket, püspökségeket és kolostorokat, és ehhez sok képzett emberre volt szükség, ami nyilván a magyarok közt akkoriban még nem volt. De szükség
volt munkáskezekre is, kik értettek a paraszti munkákhoz, a
mezőgazdasághoz (gabona- és szőlőműveléshez) és az istállós állattenyésztéshez. Jöttek is szép számmal német telepesek, iparosok, parasztok, akik elsősorban a régi Pannónia
területén telepedtek le. Mentek messzebb is keletre, pl.
Szatmárnémeti lakosai állítják, hogy ők ennek a betelepítésnek a leszármazottjai.
Elmondhatjuk tehát, hogy a királyi birtokokon kívül a nemesi és az egyházi birtokokon is megjelentek a „vendég
népek”. A szabad bevándorlók mellett voltak szolgák is, akik
talán a régi, még Karoling-időkből maradtak fenn, de voltak
a portyázásból behurcolt rabszolgákból is. Így a dömösi
kolostor egyik oklevele 1138-ban német nyelvű jobbágyokat
sorol fel, akik a kolostor birtokain éltek: Antwalt, Gerolt,
Heim, Lampert, Rutiman, Uldrich, Wolfhart.
István halála (1038) megzavarta azokat a kedvező körülményeket, amelyek elősegítették a németség elterjedését
Magyarországon. A magyar párt, csakúgy, mint István trónra
lépésekor, ismét támadásba lendült. A németgyűlölő magyar

(2. rész)

urak Gizella özvegy királynét megfosztották birtokaitól,
majd megölték.
Zűrzavaros idők következtek, a magyar urak a pogányságot
szerették volna visszaállítani. Tisztogatásaiknak sok német
telepes, német pap és szerzetes esett áldozatul. A trónviszályokat kihasználva III. Henrik német császár bevonult seregeivel, majd bevezette a német jogot is az országban. A rövid
ideig tartó békét Salamon király (1064–1074) bevonulása
törte meg IV. Henrik segítségével. Ebben az időszakban
ismét nagy befolyásra tettek szert a németek az ország irányításában. László (1077–1097) és Kálmán (1096–1114)
királyok idejében nyugodtabb korszak volt, ismét voltak
német betelepítések. Jó munkások, jó adózók voltak, és ha
kellett, katonának is álltak. II. Istvántól 1114-től egészen II.
Gézáig, 1161-ig minden hadjáratban a király csapatait erősítették. Freisingi Ottó közlése szerint a németek nagy számban voltak jelen a magyar seregben (600–800 fő), és ezek a
zsoldosok a király kíséretét alkották, derék hadinépnek
mondja őket.
Elmeséli azt is, hogy a németek vére erősen keveredett a
magyarokéval házasságok révén. Fokozta a betelepülést az a
történelmi esemény, hogy a 12–13. században elindult egy
kivándorlás Németalföldről keleti irányba, így II. Géza, majd
Imre és II. András sok vendégnépet telepített le. Ekkor jöttek
be nagy számban az erdélyi szászok is arra a lakatlan területre, mely sokat szenvedett a vlachok (románok) betöréseitől.
De Észak-Magyarországra is akkor jöttek sokan. Nagy létszámukat bizonyítja többek között, hogy II. Andrást a szentföldi keresztes hadjáratára (1217) szászok nagyobb csapata
kísérte. Jelentős létszámukat az is bizonyítja, hogy az 1222ben kiadott Aranybulla két fejezetében is foglalkozik velük,
a nemesség kérésére belefoglalták, hogy a nemesség beleegyezése nélkül ne kaphassanak hivatalokat és méltóságokat.
András szolgálataikért kiváltságlevelet adományozott nekik,
miután sűrű tömegben népesítettek be igen nagy területet.
Ebben az időben északon is sok német élt már, különösen a
Szepességben (Zips), itt is létrejött egy zárt német
telepeskörzet, mely kapcsolódott a galíciai kolóniákhoz.
Hogy a német befolyás milyen nagy volt ebben az időben
Magyarországon, az leginkább abból a gyűlöletből tűnik ki,
amely mindenekelőtt Gertrúd királynét, II. András feleségét
övezte. Amikor a király hadjáratot vezetett Ruthenia (Galícia) ellen, eközben Gertrúdot a magyar főurak egy csoportja
meggyilkolta. Ám a királyné meggyilkolása nem állította
meg a németek további betelepülését országunkba. A Kárpátmedence minden területére telepedtek, és voltak már nagyobb városaik is, melyek német városi joggal bírtak, virágzó kereskedelemmel és kézműiparral rendelkeztek. És ekkor
e virágzásnak indult országba megsemmisítő viharral csapott
le a tatárok hordája (1241–1242).
IV. Béla a tatárdúlás után hozzáfoghatott a második honalapításhoz, és ő is a bevált recepthez folyamodott: ismét behívták a németeket. (Folytatjuk)
Herendi Ida
A szerkesztőbizottság ezúton szeretné a Tisztelt Olvasók tudomására hozni, hogy a Visegrádi Hírek 2017. februári számától a
nemzetiségi oldalon közölt, Raimund Friedrich Kaindl: A németek története Magyarországon című, 1912-ben kiadott könyvének
adatai – tekintettel, hogy a mű több mint száz évvel ezelőtt íródott – sok szempontból elavultak, és nem felelnek meg
a történelemtudomány mai álláspontjának.
A Visegrádi Hírek szerkesztőbizottsága
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Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hírei

Fél év az Áprilyban
Mikor a Kedves Olvasó gondolataimat olvassa, már oly
távolinak tűnik a tanévkezdés, sőt a téli szünet is. Az
iskolaév dübörög, s az ínyencebbek már a tavaszi szünet
tájékán pihentetik gondolataikat.
De azért mégis térjünk vissza egy kicsit mindennek az
elejére. Vagy inkább a végére.
Mint ahogyan a tavalyi tanév, az idei is sodró lendülettel
folyik. Kiemelkedő sport- és tanulmányi versenyek és
sikerek, remek közösségi programok tették színessé –
amúgy erősen tanulós – napjainkat. Ezekről az eseményekről, eredményekről kollégáim folyamatosan beszámoltak. A nyár sem telt nyomtalanul. Június végén színvonalas és tartalmas néptánc- és kézműves táborunk zajlott – a résztvevők nem gondolták volna, hogy még a
tavalyinál is lehet jobb –, majd Parajdra utaztunk, hogy a
testvériskolai kapcsolat 25. évfordulóján megerősítsük a
két iskola további együttműködési szándékát egy remek
hétbe sűrítve.
S a nyár történetei közé tartozik az a csodálatos leleteket
feltáró, hatékony régészeti tevékenység is, amely a régészeti hatósági engedély kiadását, illetve a kisépület bontását és végső soron az új iskolaszárny felépítését előzte
meg. Bár nem tisztem az építkezés időbeli ütemezéséről
való tájékoztatás, annyit az iskolabővítéssel kapcsolatosan
talán elmondhatok, hogy a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan a tavasz végén kezdődhetnek meg. Jelenleg zajlik a főépület felújításának előkészítése, hogy a
tanév végén teljes lendülettel kezdődhessék az önkormányzat pénzügyi forrásaira támaszkodó építkezés.
És ezek után a jelenlegi tanévről néhány gondolatban. A
visegrádi iskolában összesen 187 gyermek (95 alsós és 92
felsős tanuló) kezdte meg a tanévet. Ebből visegrádi lakhelyű 124 gyermek, 63-an pedig a környező településekről gyermekei: 27 fő Dömösről, 16 Kisorosziból, 13 Dunabogdányból, 7 Pilismarótról. A kisoroszi tagintézményben 23 kisiskolás kezdett évet, összességében tehát 210
gyermek kezdte meg tanulmányait intézményünkben. A
félév végére némileg változott a tanulói létszám. Jelenleg
Visegrádon 192 gyermek tanul, Kisorosziban pedig 20. A
zeneiskolában öt főtanszakon 70 növendék kezdte meg
művészeti tevékenységét (félévkor négyen iratkoztak ki),
s az összlétszámból 3 fő továbbképzős.
Az iskola oktató-nevelő munkáját hozzávetőlegesen 29
álláshelyen kezdte meg 42 (teljes állású, részfoglalkozású,
illetve óraadó) pedagógus Visegrádon és Kisorosziban, az
általános és a zeneiskolában, s az első félévben további
két, a megkezdett tanév végéig szóló álláshelyet is kaptunk, és betöltöttünk. Ezzel a létszámbővítéssel megoldódott az utolsó összevont napközis csoport bontása is,
minden
osz-

tály külön napközis csoportban tanul délután is. A félév
tájékán a gyógypedagógus státusz kismértékű bővítése is
megtörtént. Személyi feltételeink szempontjából a helyzet
megfelelőnek mondható, azonban tárgyi feltételeink –
átmenetileg bár, de hosszabb ideje – kifejezetten mostohák. A jelenleg folyó tanév végén azonban várhatóan
megkezdődnek a főépület felújítási-átalakítási munkálatai,
illetve még a tanév folyamán indul a kisépület bontása és
helyén az új iskolaépület építése. S hogy a helyzet tovább
fokozódjon, örömünkre 1850/2016. (XII. 23.) Korm.
határozat értelmében a Makovecz Imre által tervezett
tornacsarnok is megújulhat a közeljövőben.
Kollégáim többsége a törvény által előírt maximális óraszámmal dolgozik, ennek ellenére sok energiát fektetnek a
közösségek és a tanulók egyéni fejlesztésére. Ezt mutatja
számos közösségi program tanítási időben és azon túl, a
tehetséggondozás és felzárkóztatás egyéni és kiscsoportos
megoldásai is.
A gyermekek intézményes, együtt nevelése számos
problémát vet fel, a pedagógusokat új és újabb kihívás elé
állítja a családok egymásétól egyre inkább különböző
helyzete és az egy közösségbe járó gyermekek eltérő
neveltetése, végső soron a külső környezet által az iskolával szemben – kimondottan vagy kimondatlanul – megfogalmazott elvárások. Egy-egy tanulói vagy közösségi
probléma, helyzet sok töprengést, együttgondolkodást,
vélemények természetes ütközését váltja ki. A nevelőtestület jelentős része a szakmai megújulás útján jár: támogatott vagy sok esetben magánerős továbbképzésen vesznek
részt, diplomát szereznek, szakirodalommal foglalkoznak
amellett, hogy a többen közülünk a pedagógus életpálya
modell által felkínált előmenetellel is élnek. Gyakornokunk jelenleg nincsen, jelenleg Pedagógus I. fokozatba
tartozik a nevelőtestület nagyobb része, 7 kolléga Pedagógus II. fokozatban van, s jelenleg három mester pályázat van elbírálás alatt.
A szülői közösségtől az osztályfőnöki közösség és az
iskola vezetése mindig támogatást kap vállalt feladatai
teljesítéséhez, a gyermekek neveléséhez-oktatásához. Ezt
a mindig megnyilvánuló segítséget iskolánk minden tagjának nevében köszönöm. Mint ahogyan köszönjük a jogi
és magánszemélyek folyamatos támogatását is. E nélkül
nem lehetnénk eredményesek.
Ez úton is kérem a Tisztelt Olvasókat, hogy amennyiben
iskolánk működésével kapcsolatosan kérdések merülnének fel bárkiben, vagy szívesen beszélgetnének velem
gyermekeink, terveink, feladatmegvalósításaink kapcsán,
keressenek fel az iskolában.
Bozóki Marianna intézményvezető

Ha megteheti és még nem döntötte el, hogy milyen nemes célra ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át, kérjük,
támogassa az Áprily Iskoláért Alapítványon keresztül a visegrádi iskolát, melynek nevelési tevékenységéről, annak
eredményéről tájékozódhat a www.aprily-visegrad.hu honlapon vagy a Visegrádi Hírekből.
Adószámunk: 18224764-1-13

Köszönjük pozitív döntését!
az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma
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Fábián Zoltán mese- és prózamondó verseny 2017.
A Dunakanyar iskolái között évente más-más helyszínen
megvalósuló Fábián Zoltán mese- és prózamondó versenynek az idei évben a mi intézményünk adott otthont.
Idén is bebizonyosodott, hogy a térség iskolái továbbra
is szívügyüknek tekintik a Fábián Zoltán életéről és munkásságáról való megemlékezést éppen úgy, mint ahogyan
az olvasás, valamint a mese- és prózamondás szeretetének
továbbadását.
Mindig szívesen látjuk iskolánkban a versengő, izguló
diákokat, s igyekszünk jó szóval, finom étellel és itallal a
versenydrukkot csökkenteni. Ez, kollégáim pontos és
gondos munkájának köszönhetően, s az ide látogató
gyermekek és felnőttek szavait bizonyítékként kezelve,
sikerült is. Ami engem ezen felül rendkívül erősen foglalkoztat, az a törekvés, hogy a gyermek ne a versengést
lássa kizárólagosan az effajta tehetséggondozó találkozókban, hanem nyitott és befogadó maradjon a – valljuk
be, lámpalázas – állapot ellenére is az adott helyzetben.
Nos, elégedett rajongással vettem tudomásul a megnyitó
beszélgetésen tapasztaltakat. A gyerekek – kicsit megfeledkezve a versenyhelyzetről – érdeklődve, egymás ismereteit meghallgatva, megtámogatva, közös tudást létrehozva beszélgettek az íróról, az életéről, a munkásságáról,
az olvasás, valamint a mese- és prózamondás fontosságáról, szerepéről. S ebbéli tevékenységükben máris nem
ellenfelek, hanem társak lettek.
1.
Helyezés

És öröm volt nézni a beszélgető gyermekeket érdeklődve figyelő felnőtteket is – úgy éreztem, történt valami,
ami az idő múlásával „egy-célú” közösséggé formál minket.
S aztán a verseny lezajlott. Nyert, aki nyert, hogy veszített-e valaki, az annak megfelelően fogalmazódik meg,
hogy mi, felnőttek mit tolmácsolunk.
Ritkán van lehetőségem zsűrizni – most is a közlekedési
viszonyok és a betegséghullám juttatott kényszerű lehetőséghez –, s mindig örömmel vállalom a feladatot, hiszen
lehetőségem van beszélgetni olyasmiről a gyerekekkel,
amit csak ők, a jelenlévők, korosztályuk kisebbsége vállal: egy író és önmaguk gondolatait tolmácsolják őket
pásztázó tekintetek kereszttüzében. És elvégezvén feladatukat – figyelnek.
Csodálatos dolog a súlyos terhet viselő gyermeknek
megerősítést adni abban, amivel jó úton halad, s jó szándékú szavakkal segíteni abban, hogy önmagát tovább
fejlessze. Azt gondolom, hogy a lényeg ugyanis nem a
helyezés, hanem a bátor tett és az önmagunkhoz mért
fejlődés. A többi – elnézést kérek attól, aki ezt máshogyan
gondolja – adminisztráció.
De, természetesen, mivel a verseny lényege sokak számára eme adminisztrációban rejlik, üdvözöljük tehát a
győzteseket és helyezetteket:

korcsoport (3–4. osztály)

1.
2.

Név
Félegyházi Mátyás
Sebestyén Jázmin

3.

Frend Anna Mirjam

Felkészítő
Pauluszné Tóth Anna
Tóthné Somodi Katalin
Frendné Oravecz Adrienn
és Harti Ágnes

Különdíj

Engel-Iván Lili Rebeka

Iván Péter és Harti Ágnes

Különdíj

Verba Ádám

Verba Tamás

Iskola
Visegrádi Áprily Lajos Ált. Isk. és AMI
Leányfalui Móricz Zsigmond Ált. Isk.
Szigetmonostori Zöldsziget Körzeti Ált.
Isk. és AMI
Szigetmonostori Zöldsziget Körzeti Ált.
Isk. és AMI
Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
és Gimn.

2. korcsoport (5–6. osztály)
1.

Péter Panka Viola

Szőcsné Gottweisz Tímea

Visegrádi Áprily Lajos Ált. Isk. és AMI

2.

Bocsi Laura

Szőcsné Gottweisz Tímea

3.

Gyugos Liliána Kiara

Papp Judit

Visegrádi Áprily Lajos Ált. Isk. és AMI
Tahitótfalui Pollack Mihály Ált. Isk. és
AMI

Különdíj

Kóbor Luca

Barcsik Zoltai Anikó

Leányfalui Móricz Zsigmond Ált. Isk.

Különdíj

Tűzkő Bora Hajnal

Barcsik Zoltai Anikó

Leányfalui Móricz Zsigmond Ált. Isk.

Mezei Anna
Horváth Krisztina
Kubisch Boglárka

Visegrádi Áprily Lajos Ált. Isk. és AMI
Visegrádi Áprily Lajos Ált. Isk. és AMI
Dunabogdányi Ált. Isk. és AMI

1.
2.
3.

3. korcsoport (7–8. osztály)
Gersonde Olivér
Szálinger Bella Sára
Teiszler Tamás

Köszönet Fábián Máriának, aki végül is, nagy örömünkre itt volt közöttünk. Köszönöm Mezei Annának, aki
a verseny szellemiségére különös gondot fordított, s mindig vigyázva segíti hagyományápoló tevékenységünket.
Köszönöm a Fábián Zoltán Alapítvány jelenlévő tagjainak az értékmegőrző tevékenységet, a zsűri tagjainak a
tehetséggondozó munkát.

Kollégáimnak pedig az erőn felüli teljesítményt, kitartást
és körültekintő szervezőmunkát, amit végeztek, különösen Horváth Krisztina versenyszervező és Veres Judit, a
vendéglátás szervezője tevékenységét.
Viszontlátásra jövőre, Dunabogdányban!
Bozóki Marianna
intézményvezető
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ÁLÁI és AMI Bozóki Marianna intézményvezető r.

Köszönetnyilvánítás
Várakozásomon felül jól sikerült a verseny. Örülök, hogy
mégis el tudtam jönni, és részese lehettem ennek az oldott
légkörű, jó hangulatú összejövetelnek. Nem vagyok híve a
katonás fegyelemnek az iskolában sem, ilyen rendezvényen
különösen nem. Akkor lehetünk elégedettek, ha sikerült a
gyerekek önálló gondolatvilágát felszínre segíteni. Bátor megnyilatkozásukból ilyesmit éreztem. A barátságos hangnem
sokat segített anélkül, hogy az ügy komolysága csorbát szenvedett volna. Kezdetnek nagyon szépen elénekelték a Himnuszt.
Ezt külön köszönöm Bozóki Mariannának.
Már megszoktuk, hogy a versenyzők kísérőikkel együtt megjelennek ezen a didergős januári napon a jeges utak dacára is.
Kell hozzá akarat és ügyszeretet. Gratulálok!
A versenyzők felkészültsége most is kiváló volt. A „kicsik”
mesélő kedve töretlen. Én most a „nagyokat” hallgattam meg
és nagy örömömre szolgált, hogy igen gondos felkészülést,
odaadó előadást tapasztaltam mindegyik versenyzőnél. Szokták
mondani, hogy versenyen a részvétel a fontos. Most

A múlt nyomában

2017. január 27-én a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás
Király Múzeuma jóvoltából egy igen tartalmas és érdekes
délelőttöt töltöttünk el a királyi palotában. Az ötödik és a
hatodik évfolyamos tanulóink vettek részt a programon.

2017. március

mi is elmondhatjuk: a részvétel igazán fontos, mert sokat épít a
vállalkozón egy-egy ilyen bátor kiállás. Gratulálok! – A zsűri
most is komolyan vette feladatát, személyre szabott észrevételekkel, tanácsokkal látta el a versenyzőket. Nem is tudom
eléggé megköszönni odaadó tevékenységüket és példamutatásukat. Nagyon örülök, hogy Gecsey Dezsőné, a Fábián Zoltán
Alapítvány titkára eljött Budapestről, képviselve az alapítvány
vezetőségét, hogy részese legyen az általa olyan szívesen vállalt
programunknak.
Mezei Annának és Kálazynénak külön köszönöm, hogy segítségemre voltak.
Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki az olvasás megszerettetésén velünk munkálkodik.
Köszönöm a magam és a Fábián Zoltán Alapítvány nevében
is Visegrádnak, az iskolának a barátságos fogadtatás, vendéglátást és körültekintő szervező munkát.
Remélem, jövőre Dunabogdányban találkozunk.
2017. január 29.
Üdvözlettel:
Fábián Mária Magdolna

Először egy vetített képes előadást hallgattunk meg, amelynek keretében a régészek mindennapi munkáját ismertük
meg. Majd a palotát jártuk végig. A gyerekek fölpróbálhatták
a középkori sisakokat, és megvizsgálhatták az apródok szobájában elhelyezett bútorokat, kérdéseket tehettek fel, és sok
új információval gazdagodtak.
A program zárásaként a restaurátor műhelyben végigkövettük a tárgyak átalakulását a feltárástól a múzeumi polcokon
való megjelenésig.
Igazán szerencsésnek mondhatjuk magunkat azért, hogy
évente többször ellátogathatunk a palotába, ahol igazán
színvonalas és tartalmas programokon vehetünk részt. Nagy
öröm számunkra, hogy ilyen jó a kapcsolat és a szakmai
együttműködés a két intézmény között.
Köszönjük a múzeum munkatársainak, hogy megszervezték
és élvezetessé tették számunkra ezt a napot.
Bosnyák Endréné történelemtanár

Munka után édes a pihenés
Igazán nehéz időszakon van túl a 8. osztály, ugyanis január
21-én adtak számot tudásukról a felvételi írásbeli vizsgán.
Nagyon sokat készültek rá, kötelező óráik mellett felkészítő
foglalkozásokon vettek részt, amelyeken jól elmélyítették
ismereteiket matematikából, valamint magyar irodalom és
nyelvtan tantárgyakból. Voltak többen is, akik betegen, 39
fokos lázzal ültek be a középiskola padjaiba, hogy megírják a
jövőjüket nagyban meghatározó írásbeli feladatlapot. Többségüknek egy nagyon stresszes időszak ért véget január 21én, ami után végre hátradőlhettek kicsit.
Január elején az osztály megkért arra, hogy vigyem el őket
korcsolyázni. Úgy döntöttem, hogy a felvételi vizsga után
fogunk sort keríteni rá. Azért akkor, mert nem szerettem
volna a felkészülésüket megzavarni. Így is lett. Február 2-án
indultunk el, hogy végre kipihenjük a felvételi fáradalmait.
Szendrey Lajos ismét vállalta, hogy elvisz bennünket Szentendrére, a korcsolyázás helyszínére. Nagyon köszönjük neki!
Csatlakozott hozzánk a 4. osztály is, Pauluszné Tóth Anna
vezetésével, így a két osztály együtt indult el. Vidám hangulatban telt az utazás.
Nagy szerencsénk volt, mert a két 47-es lábú fiúnak is jutott
korcsolya. Amikor mindenki készen állt, akkor végre jégre
merészkedtünk. Többen – köztük én is – félve, a palánkot
fogva indultunk neki a kalandnak. Majd nem telt bele fél óra,

és már merészen a pálya szélétől elszakadva vágtunk neki a
pályának, a kapaszkodás nélküli korcsolyázásnak. Nem úsztuk meg földre kerülés és kék-zöld foltok nélkül. Öröm volt
nézni, ahogyan a gyerekek egymást támogatják, tanítják, és
ha kell, felsegítik egy-egy nagyobb esés után.

Egy órára tudtuk kibérelni előzetesen a pályát. Persze ennyi
idő kevésnek bizonyult. Sikerült elintéznünk, hogy még egy
órát maradhassunk. Így már mindenki elégedett volt. Fárasztó, de örömteli napot töltöttünk el együtt, amelyben a mozgásé és a vidámságé volt a főszerep. Kell lenni ilyen napoknak
is, amikor hátradőlhetünk, elengedhetjük magunkat, és csak
élvezzük a felhőtlen pillanatokat.
Bosnyák Endréné osztályfőnök
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Kassai őrjáraton
őrjáraton Máraival
A magyar kultúra napja alkalmából az Együtt Kulturális
Egyesület által szervezett esten Havasi Péterrel, a tehetséges
kassai színésszel tettünk időutazást Kassán. Márai Sándor –
a magyar irodalom egyik kimagasló alakja – egy Budapestről
a szülővárosába tett repülőút során kalauzolja a hallgatót-nézőt, hogy megidézze az egykori Kassa mozaikjait: a szülőházat, a gyermekkort, a temetőt, az ősöket, az írókat, az irodalmat, történelmet a Dómmal, Rákóczi emlékével.
A rövidke séta során elmélkedik a polgári értékek és életmód megőrzéséről, a művészetről, a hazáról, hűségről, a kereszténységről, az írók és a polgárok felelősségről minden
időben – tegnap, ma, holnap – őrködve.

19

Tóth Árpád:

KORA MÁRCIUSI NAPSUGÁR
A végtelenből jött, de a platánok
Hallgattak, a sok zord, kevély sudár,
– Csak villámtól reszketnek a titánok,
Mit nékik egy kis halavány sugár! –
S ő félve zuhant alá, a mogorva
Törzsek között oly sötét volt a kert!
De lenn egy csöndes, paraszti bokorra,
Egy alázatos, vak pajtásra lelt.
Akkor a sugár szelíd aranyszája
Súgott valamit s meghalt a sugár,
Ám megszületett március csodája:
Ezer rügy-szemét rányitotta már
A vak bokor az elámuló estre,
S minden szeme a Végtelent kereste.

A Keresztelő Szent János Visegrád
Alapítvány felhívása
Havasi Péter mozink színpadán
Az őrjárat a hazaszeretetről is szólt, rímelve Petőfi Sándor
Az alföld és Radnóti Miklós Nem tudhatom… című verseinek mondanivalójára.
A másfél órás időtartamú előadás egy hosszú monológ volt,
teljesen lekötötte a szép számú néző figyelmét. Havasi Péter
igen szuggesztív és minden színházi kelléket nélkülöző, szép
magyarsággal előadott műsora – amit a hálás közönség nagy
tapssal jutalmazott – méltán marad sokunk élménye.
Köszönjük, hogy a januári hideg estén újra átmelegedhetett
a szívünk!
Borsody István

MEGHÍVÓ
Az Együtt Kulturális Egyesület
tisztelettel meghív minden Érdeklődőt
a 2017. március 29-én, szerdán 18 órakor
kezdődő

előadásra,
melyet

MRÁV ZSOLT
régész
(Magyar Nemzeti Múzeum) tart

KÉSŐ RÓMAI
EZÜSTKINCS LELETEK
címmel

a Duna moziban

Kedves Támogatóink!
A Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány a
2016-os év során sikeresen elhárította azt a rajta kívül
álló okok miatt keletkezett technikai akadályt, ami miatt tavaly nem tudta fogadni a személyi jövedelemadóból származó 1%-os felajánlásokat.
Az idei évtől így újra megnyílt a lehetőség a felajánlások gyűjtésére. Aki szeretné támogatni a Keresztelő Szent János Visegrád Alapítványt mint közhasznú tevékenységet végző civil szervezetet személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával, azt az
alábbi adatok megadásával teheti meg:

Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány
Adószám: 18724233-1-13
Felajánlásaikat előre is köszönjük!
Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány

Ezúton is köszönjük mindazoknak,
aki utolsó útjára elkísérték

JUNG ANDRÁST,
és fájdalmunkban osztoztak,
sírjára virágot hoztak.
Külön is köszönjük az énekkarok fellépését
és Gróf Péternek kedves sorait,
melyben a Visegrádi Hírek hasábjain
búcsúzott férjemtől, édesapánktól.
A Jung család
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2017. március

Kutatási beszámoló
a Magyar Nemzeti Levéltár Nádasdy-iratanyagának
2006–2016 közötti vizsgálatáról
Bevezető

Régi tartozásomat szeretném leróni a Visegrádi Hírek
olvasóinak, amennyiben a fenti címben jelölt témában egy
rövid összegzést nyújtok át Önöknek.

A kutatás célja

A Nádasdy Levéltár E-185 sz. egy évnyi iratanyagának,
valamint ehhez kapcsolódó külföldi levéltárak iratanyagának feldolgozása a célból, hogy Visegrád 16. századi
történetére vonatkozó adatokat kigyűjtsük.

1. A forrásapparátus neve: „A Magyar Királyság
külföldi és belföldi levelezésének kalendáriuma”

A címben jelölt „külföldi levelezések” a Magyar Királyság-ról szóló, vagy annak uralkodójá-hoz, vagy
uralkodójá-ról írt követi jelentések, illetve más uralkodók által kelt levelek.

2. Levelek típusa

– magánjellegű levelek: fő ismérvük, hogy a levélírók fölé-alárendeltségi viszonyban vannak egymással; nem jogbiztosító, adományozó okiratok; nem
tartoznak a mai értelemben vett bíráskodás hatáskörébe. Általában beszámoló jellegűek, sérelmek, kérelmek és viszonylag nagy számban találhatók magyar nyelvű okiratok is.
– káptalani hiteleshelyi jelentések
– adománylevelek
– uralkodói levelek

3. Hol helyezkedik el a Nádasdy Levéltár a kalendáriumban?
1543-ban Nádasdy Tamás
(1498–1562)
több hivatali
tisztség birtokosa
volt,
melyek közül a
„Dunántúli
Főkapitány”-i
rang az egyik
legfontosabb
országos tisztség volt. Ebből
következően a
történelmi
Magyarország
egyharmadából, mintegy 400 településről érkeztek a levelek, a tudósítások, információk, kérelmek. Jogos tehát a feltételezés, hogy Visegráddal kapcsolatban is találunk
fontosnak mondható dokumentumokat.

4. A Nádasdy család levéltárának története, helye a
magyar történelmi tudatban

1867 óta van tudomásunk a levéltár létezéséről,
amikor a kiegyezés egyik feltétele az volt, hogy az
osztrákok adják át a Bécsben őrzött iratanyagot Magyarországnak. (Megjegyzendő, hogy a Nádasdy Levéltár – más családi levéltárakkal ellentétben – napjainkig feldolgozatlan!) A Nádasdy Levéltár sok olyan
levelet őriz, melyekből különböző hosszúságú részleteket idéztek más családi levéltár feldolgozói, ugyanakkor teljes terjedelemben soha nem adták közre ezeket a leveleket.
Mint említettem, a Nádasdy család levéltára 1867ben került vissza Magyarországra. A levéltári rendezés hosszú időt vett igénybe. A megalakuló Országos
Levéltár egyik legnagyobb kihívása lehetett e hatalmas irathalmaz csoportosítása, a több ezer levél kisebb egységekre való bontása. További nehézséget jelentett, hogy többnyelvű (latin, magyar, német, olasz)
levéltári anyagot kellett időrendben haladva rendezni.
A rendezés legfőbb kritériuma a levélírók ABC sorrendbe helyezése volt. A második kritérium a levélíróknak a címzetthez való viszonya, mely során feltűntették a levél írásának évét. Végezetül minden
egyes irat oldalát beszámozták.
A Nádasdy család levéltárának feldolgozása még
nem végleges, a hatalmas iratanyag még bőven ad
feladatot a történészeknek.

5. A Nádasdy Levéltár kutatása Visegrád szempontjából

Az általam tanulmányozott mintegy félezer levélből
közvetlenül Visegrádról címzett levél nem került elő.
Négy darab levél közül három események kapcsán,
egy felsorolásban említi Visegrádot. Ugyanakkor ki
kell emelni egy Esztergomból datált levelet, melyet
Tarnóczy András 1543. június 24-én írt Nádasdy Tamásnak, és ez az öt oldalas levél fontos dokumentum
Visegrád 16. századi történelméhez.
További feladat a már nyomtatásban megjelent levelek újbóli lefordítása, értelmezése, teljes szöveggel
történő közlése annak reményében, hogy eddig ismeretlen adatok kerülhetnek elő Visegrádra vonatkozólag.

Összegzés

Vizsgálódásommal Visegrád török kori történelméhez
kerestem eddig feldolgozatlan forrásokat.
Ehhez indítást kaptam néhai Cseke László, Iván László
történész bíztatásából, Dr. Bessenyei József professzor
konzulensi segítségéből és Visegrád Város Önkormányzata pályázati támogatásából, amit ezúton is szeretnék megköszönni.
Papp Dániel Zsolt
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Egy találkozás, melyre hetvenkilenc évet kellett várnom
Nagy érdeklődéssel olvastam Szőke Mátyás múzeumigazgató úr Királyi vadászatok című sorozatát, mely nagyon jól
segíti a Visegrádot kedvelők, szeretők – így az én ismereteim bővítését.
A sorozatban I. Ferenc József királyunk visegrádi vadászatainak ,,naprakész” történései mellett a szerző feldolgozta számos visegrádi család, többek közt a Görgey család életét is. Ez a rész volt az, amely bennem kedves emlékeket ébresztett. Ugyanis imádott apai nagymamám,
Nádler Mária több éven át Görgey Istvánéknál volt szolgáló 1898 májusig, amikor is egy ,,délceg” kőbányász legény, Scheili Sebestyén oltár elé vezette.
Rici néni – ahogy a nála fiatalabbak Visegrádon megszólították – sok mindent mesélt életéről. Ezek egy része megrázó volt, hiszen a világra hozott négy gyerek közül hármat
kiskorúként vesztette el. Janika négy évesen, Mariskát –
akinek elsőáldozói emléklapját 1911-ből ma is őrzöm – torokgyík ragadta el tizenegy évesen, s a legutolsót, Jakit
szívrendellenessége mindössze egy napig engedte élni.
Egy másik történet: a fiatal házaspár valami apróságon
összekapott. Nagymamám összepakolt, és hazament szüleihez. Nem kellett sokat gyalogolni, a Nádlerék a mai Szent
László utcában, a Scheiliék pedig a Magas közben laktak,
ott, ahol ma Eisele Öcsiék élnek. A Nádler szülők –
dédimék – rövidre zárták a problémát. ,,Sei nur still, du bist
wie er, und er ist wie du” – mondták és szépen hazatessékelték lányukat ifjú férjéhez. Akik aztán boldogan éltek,
míg meg nem haltak.

Soraimat egy kedves történettel zárom: visegrádi rokonaim, barátaim a tanúk rá, hogy évtizedeken keresztül szerettem volna olyan fényképet látni, melyen apai nagypapám társaságban vagy valamilyen eseményen részt vett.
Sajnos nem sikerült. Múlt év végén, egy esős hétfői nap
reggelén felhívott fiam, hogy keressem fel, ugorjak be
munkahelyére, mert szeretne valamit átadni. Úgy is volt.
Elsőnek egy 1941-es iskolai tablóképet tett kezembe,
mely első osztályt végző fiúcskákat ábrázol. Az első sor
jobb szélén egy matrózblúzos kisfiú ül, Robi bátyám. Ábrázata – ellentétben mosolygós osztálytársaival – kissé komoly vagy inkább komor, mintha csak érezné, hogy 1943
júniusában a Kerepesi temető gyermekparcellájába kerül
az ott pihenő gyerekek közé. A kép nem ismeretlen számomra, hiszen 1943 karácsonyára egykori lakótársunk,
Hévizi Piroska festőművész erről a képről mintázva készített bátyámról mellképet.
A másik kép, amit fiam átnyújtott, apámat ábrázolja – mai
szóhasználattal – tinédzserként. Talán annak örömére készült, hogy a nagymarosi polgári fiúiskolába került. (Ő ott
még gót betűs ábécével tanulta a németet.)

Visegrád
Nádler
Scheili
Mária
Sebestyén
1898. május 26.
(Fotó: Scheili Béla)
Görgey István ügyvéd, jegyző úrék nászajándéka
Nádler Mária szolgálónak 1898. május 26-i esküvője
– Scheili Sebestyénnel – alkalmából
(Fotó: Scheili Béla)
Nagymamámnak Görgeyéknél töltött éveiről is volt története. Említette, hogy a jegyző úrék karlsbadi (ma Karlovy
Vary, Csehország) nyaralásukra is magukkal vitték. Férjhez menetelekor – ami egyben a Görgey családtól való búcsút is jelentette – nászajándékul két fajansz dísztányért kapott. (A tányérok ma konyhánkat díszítik.)

Kíváncsian vártam a harmadik képre, amely egy ifjú párt
ábrázol. Rápillantva összeszorult a szívem, mert rögtön felismertem az ifjú hölgyben nagymamámat és egy villanás
alatt rádöbbentem, hogy az ifjú, egyenes tartású fiatalember, aki átkarolja karcsú derekát, csak nagyapám, a Scheili
nagyapa lehet. Beteljesült az az álmom, vágyam, amiről
már szinte végérvényesen lemondtam, 79 év után megismerhettem!
Nem szégyellem, könnyeimmel küszködve percekig gyönyörködtem bennük. Elérzékenyülve köszöntem meg fiamnak kedves ajándékát.
Scheili Béla (Budapest)
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Művelődési ház
Visegrádnak nem volt művelődési háza, de egészségháza
sem. A művelődési házat a mozi nagyterme melletti kis
szoba helyettesítette. Akkoriban, amikor idekerültem, a fiatalok ebben a kis szobában készültek fel egy színdarab
előadásához, illetve próbálták szerepeiket. Ekkor már nagy
igény volt egy elfogadhatóbb épületre.
A Széchenyi utca 11-ben lévő villa a Kokas család tulajdonában volt a nagyobb épületek államosításáig. Így került
az épület a SZOT kezelésébe. Mivel nagyon égető kérdés
volt a művelődési ház valamilyen formában történő létesítése, tárgyalásokat folytattunk a SZOT-tal. A tárgyalásaink
eredményt hoztak. Végre lett művelődési házunk. Könyvtárat is létesítettünk, amely az akkori szerény körülmények
között is eredményesen működött. Végre a művelődési
házban fogadhattunk neves művészeket. Ezek a rendezvények igen látogatottak lettek.
Például egy-egy ismert színész fellépésére nem csak a helyi lakosság jött el szép számban, hanem Dunabogdányból
is sokan átjöttek hozzánk.

Egészségház, bölcsőde, iskola
Az egészségház létrehozása is hasonlóképpen történt. A
Fő utca 38. szám alatti épület egy vállalatnak volt az üdülője. Ezt az épületet szemeltük ki egészségháznak. Ezt is
sikerült megoldani. Itt kapott helyet a körzeti orvosi, a
gyermekorvosi és a fogorvosi rendelő. Végre itt tudtunk
helyet biztosítani az évente ismétlődő tüdőszűrésnek és a
szintén évente tartott önkéntes véradásnak.
Felvetődött egy bölcsőde létesítése is. Nem volt pénzünk
telekvásárlásra és új épület építésére, ezért egy régi ház
megvásárlása került szóba. Persze egyáltalán nem volt pénzünk, de a jó cél érdekében bíztunk a megyei támogatásban. Így került tulajdonunkba a Kotra-féle ház, amelyből
megfelelő átalakítással és felújítással a lakosság nagy megelégedésére bölcsőde lett.
Az iskola bővítése és korszerűsítése 1958-ban fejeződött
be. Később épült meg a Makovecz-féle tornacsarnok. Az
1848-as emlékmű hajdanán a Rév utcában, a templom előtt
volt.
Az idegenforgalom nagy ütemű beindulásával igen megnövekedett az autóforgalom. A fellegvári út megépítése lehetővé tette a fellegvár és Nagyvillám autóval történő megközelítését, így az emlékmű a legrosszabb helyen állt, lassítva a nagy forgalmat.
Megfelelő helyet találtunk az emlékműnek, így már nem
volt akadálya az áthelyezésnek. Azt hiszem, hogy a Széchenyi utcában lévő téren a megfelelő helyre került.

Újtelep
Óriási feladat volt az Újtelep kialakítása. A Duna utca és
a Bányatelep melletti területek mezőgazdasági ingatlanok

voltak. E területen kis ideig termelőszövetkezet működött,
amely baromfitelepet működtetett (gyönyörű kendermagos
tyúkállományuk volt). Nem működtek hosszú ideig, mert
Visegrádon a domborzati viszonyok miatt nem volt célszerű termelőszövetkezetet létesíteni. Így a terület az állam
kezelésében maradt. Vagyis, mint gyakorlati kezelő, a mi
feladatunk volt a terület célszerű felhasználása.
A Parkerdőgazdaságnak a kezelésében volt a Fő utcában
két gyümölcsöskert, melyekben igen elöregedett gyümölcsfák voltak, amelyek semmi hasznot nem hoztak. A
terület viszont nagy értéket képviselt az elhelyezkedése miatt. A parkerdő több dolgozója szeretett volna családi házat
építeni, mi pedig idegenforgalmi fejlesztés céljára szemeltük ki a kérdéses kerteket. A parkerdővel szövetkezve elkezdtük tervezgetni, hogy mit is tehetnénk a probléma
megoldására. Elhatároztuk, hogy az újtelepi területet és a
Fő utcán lévő telkeket miként lehetne közös céljainkra felhasználni.
Sok töprengés után arra gondoltunk, hogy az újtelepi terület alkalmas lenne új lakóterület létesítésére, és a Fő utcai
kertek területén megépülhetne az autóparkoló, a KRESZpark és a park. Közösen a parkerdővel elkezdtük az igényes
munkát. Legelső feladat a tervkészítés volt, majd a kérdéses területek felhasználásának végrehajtása.
Első lépésként úgy mi, mint a parkerdő a legmagasabb
szintű felettes szervhez fordultunk engedélyért. Különösen
nekünk, megfelelően megindokolva a két kert helyén létesítendő egységek kivitelezésére állami támogatást kellett
kérni, mert nekünk erre a feladatra egy fillérünk se volt.
Szerencsére eredményes volt ez a tervünk, a felettes szervek mindkét terület felhasználásának célját igen jónak találták, és megadták a szükséges engedélyeket és a pénzügyi
támogatást. Így lett Visegrádnak a Fő utcában autóparkolója, KRESZ-parkja és parkja nyilvános WC-vel, és az Újtelepen megépülhettek a családi házak a Parkerdőgazdaság
óriási segítségével és az építő erdészeti dolgozók összefogásával.
A telep úthálózatának kialakítását és megépítését a Parkerdőgazdaság vállalta a mi költségünk terhére. A tanács, a
parkerdő és a dolgozók eredményes összefogásával született Visegrádon ez a szép településrész. Itt építettünk szolgálati házat a körzeti orvosnak.
A Nap utcát sem hagyhatjuk ki. Noha az ottani társasházak az érdekeltek összefogásával, saját munkájukkal létesültek, azért mi is segítettük az építőket a hatósági eljárásokban, a beépítésre szánt területek megszerzésében. Támogatásunk – nem lévén rá pénz – nem anyagi, hanem erkölcsi jellegű volt.
Horváth Margit
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Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempéből
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634

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

FATELEP

2021 Tahitótfalu, Béke út 87.
(falu végén, Pócsmegyer irányába)

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

FAÁRU KEDVEZŐ ÁRON!
68.500 Ft/m3 áron
ZSÁKOS GYÚJTÓS
700 Ft/zsák

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Gerenda, szarufa, padló, deszka, stafni, tetőléc,
OSB, gipszkarton, lambéria, hajópadló,
zsindely, milesi festék, Ondoline, szigetelők,
tetőtéri ablakok, műanyag nyílászárók,
szegek, csavarok, kiegészítők, bádog, csatorna,
vörösfenyő, tetőfóliák, zsaludeszka

garanciával, korrekt áron

Herr Gábor

06 (20) 399-7027, 06 (20) 599-9337
e-mail: herrsta@gmail.com

Házhoz szállítás, gyalulás és méretre vágás
megoldható!
Nyitvatartás:
hétfőtől péntekig 7–16 óráig,
szombaton 7–12 óráig
Telefon: 06 (30) 181-1471

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

zöldség-gyümölcs-savanyúság
bio és reform élelmiszerbolt
nyílt!

e-mail: tahifa87@gmail.com

Az Atlantis-Visegrád Club Kft.
felvételt hirdet

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

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Elérhetőségünk: 06 (30) 265-4679

TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
EŐRY CSABA
Tel.: 06 (30) 306-0516

www.tahifaker.hu

MATRÓZ

munkakör betöltésére
Érdeklődni munkaidőben
a 06 (70) 930-5751-es mobilszámon
lehet

SCHILLING AUTO
–
–
–
–
–
–
–

Karosszéria – Szakszerviz

Kárfelvétel, kárrendezés
Lakatos, fényező munkák
Vizsgáztatás, időszakos szerviz
Gumi, olaj, futómű
Autómentés
Csereautó lehetőség
Hozom-viszem szolgálat
2000 Szentendre, Kőzúzó utca 3.
Tel.: 06 (20) 954-0983
e-mail: szerviz@schillingauto.hu
www.schillingauto.hu
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Visegrádon, a Feketehegy utcában eladó
egy körpanorámás, 140 négyzetméteres,
gázfűtéses, kétszintes ház.
A házban több fürdőszoba van,
valamint nagy, rendezett kert tartozik hozzá,
gépkocsibeállóval.
A mellette lévő 1000 nm-es üres, építési telek,
rajta az összes közművel is eladó.
Érd.: 06 (20) 257-2753-as mobilszámon
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