PILINSZKY JÁNOS:
A FÉNYESSÉGES ANGYAL IS
Emlékezés egy világháborús karácsonyra
Az égbolt elsötétedett.
S akár a végitélet
zord fellege tört volna ránk,
a föld is oly sötét lett.
Gyermekszívünk is oly nehéz!
A házak és a kertek,
az egész törékeny világ,
éreztük, velünk reszket.
Aztán a roppant csöndön át
puhán és észrevétlen,
a hangtalan meginduló
és puha hóesésben,
akár a fényes pelyhek is
vigyázva földet értek,
a fényességes angyal is,
ő is a földre lépett.
(Új Ember, 1960. dec. 25.)
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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL

A

2018. október 3-án megtartott rendkívüli
ülésen az alábbi határozatot hozta a testület:

értékesítésére bruttó 2.400.000,- Ft kikiáltási és bruttó
1.750.000,- Ft minimális ajánlati áron.

. Módosította a képviselő-testület a háziorvosi
ügyelet ellátására vonatkozó 02/85/2016. számú, Dr. Bazsa
Márta vállalkozó orvossal kötött megbízási szerződést.
A módosított szerződésben szereplő megemelt, 70 Ft/
fő/hó díjtétel alkalmazását a testület 2019. január 01-től
tekinti kötelező érvényűnek.

. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Visegrádi Sportegyesület által megvásárolni kívánt 17 személyes kisbusz megvásárlásához
1.500.000,- Ft összeggel hozzájárul, azt a Visegrádi Sportegyesület részére támogatás formájában biztosítja.
. Pályázat kiírásáról döntött a testület a Sziget utca
15. szám alatti I. em. 4. számú önkormányzati lakás bérbeadására.

A 2018. október 17-ei rendes testületi ülésen az alábbi
döntések születtek:
. Elfogadta a képviselő testület Cseke László, a Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának a 2018. évi
Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról szóló beszámolóját.

. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Visegrád Város Önkormányzat csatlakozását a Tour de Hongrie 2019 kerékpáros versenyhez
(prológ helyszín: 15.000.000.- Ft, szakasz rajt: 5.000.000.Ft, szakasz befutó: 10.000.000.- Ft, utolsó befutó:
20.000.000.- Ft) nem támogatja.

. Ugyancsak elfogadták a képviselők a 2018. szeptember
19. – 2018. október 17. közötti időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri
beszámolót.

A 2018. október 26-án megtartott rendkívüli testületi
ülésen az alábbi határozatot hozta a testület:

. Támogatási szerződés megkötéséről döntött a
képviselő-testület a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórházzal a visegrádi állandó lakcímmel
rendelkező polgárok számára a kórház által elvégzett
egészségügyi szűrővizsgálatok finanszírozására.

. Telekalakítási szerződés megkötéséről döntöttek a
képviselők Dr. Csikósné Dr. Hoffmann Ágnes Máriával,
mint a Visegrád belterület 70/2 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosával.

. Héder József egyéni vállalkozót bízta meg a képviselőtestület a Visegrádi Rendőrőrs mögötti területen létesítendő fedett tárolóépület építési munkálataival bruttó 23.691.000.-Ft vállalkozói díj ellenében. Az építési
munkák műszaki ellenőri feladatait pedig a Szabvány és
Minőség Kft. látja el bruttó 1.905.000.-Ft keretösszegben.

VVÖ, VPH

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA
AZ ÜLÉS HELYE:
Duna mozi (2025. Visegrád, Fő u. 34.)

. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Fő utca 44. alatti társasházban lévő,
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Patika
tetőszerkezetének felújítási munkálataival a Herold Kft.-t
bízza meg bruttó 8.366.321.-Ft vállalkozói díj ellenében.
A műszaki ellenőri feladatokat a Szabvány és Minőség
Kft. látja el bruttó 1.270.000.-Ft keretösszegben. A
képviselő-testület határozata értelmében az önkormányzat a felújítás keretében előre nem látható többletmunkák
fedezésére 3.800.000,- Ft összegben tartalékkeret biztosít.

AZ ÜLÉS IDŐPONTJA:
2018. december 17. (hétfő)
18.00 óra
NAPIRENDI JAVASLAT:
1. Beszámoló a 2018. évi eseményekről, fejlesztésekről
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester

. Ugyancsak a Szabvány és Minőség Kft.-t bízta meg
a képviselő-testület az Egészségház belső felújítási
munkálatainak műszaki ellenőrzésével bruttó 1.905.000.Ft keretösszegben.

2. Egyebek
Mindenkit szeretettel várunk!
Visegrád Város Önkormányzata

. Nyilvános pályázat kiírásáról döntöttek a képviselők az
önkormányzat tulajdonában lévő MTZ552 típusú traktor
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lyamatai zajlanak. A külsőségi földmű fejlesztése tekintetében az illetékes hatóságnál, a hatósági felszólítás
alapján már megindult az engedélymódosítási folyamat.
Mint arról az augusztusi újságban már beszámoltunk,
a korábbi tervek engedélyeztetését követően megváltozott mederkezelési tervhez igazodva át kellett tervezni a
fölművet. A földmű építését a módosított engedély kiadását követően lehet folytatni.

smét nyertünk! Örömmel értesítjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy az Egészségház belső felújítására
nyert támogatás (15,8 millió Ft) után ismét pozitív
elbírálásban részesült pályázatunk!
Visegrád Város Önkormányzatának képviselő-testülete
a 2018. április 26-ai ülésén döntött arról, hogy indulni
kíván a Belügyminisztérium Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címmel kiírt
pályázatán. A támogatás iránti kérelem a Fő utcai járda,
valamint a Schulek utca két behajtója közötti, a Dunához
közelebbi 240 fm-es szakasz felújítását tartalmazta, a korábban lezajlott Fő utcai útfelújítások folytatásaként. Jelen állapotában az érintett járdaszakasz a két behajtóval
együtt igencsak vegyes összetételű és minőségű. Sok helyen töredezett a beton járólap, az idomtalan kockakövek
pedig balesetveszélyesek. A tervezett felújítással egységes
burkolatot kap a járda, a kapubejárók a közúti közlekedés
szabályainak megfelelő kialakítást kapnak, a csapadékvíz
ki- és elvezetése megoldottá válik. November elején
érkezett meg a támogatói okirat, mely szerint 7,4 millió
Ft-ot – azaz az igényelhető teljes összeget – nyert el az
önkormányzat a fentiek megvalósítására. A támogatás
intenzitása 50%-os, így – ugyancsak az április 26-ai ülésen
született határozat alapján – az önkormányzat további 7,4
millió Ft önerőt biztosít a fejlesztésre. A beruházás teljes
költsége 14,8 millió Ft.

Iskola – balesetveszély elhárítása: Ez úton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy október végén két olyan
esemény is történt az Áprily Lajos Általános Iskola építési
területén, aminek következtében azonnali beavatkozásra
volt szükség:
Október 24-én folyamatos dokumentálás és rendőrségi jelenlét mellett a munkaterületet határoló, az előző
éjszakai szélvihar következtében szanaszét szóródott
OSB lapokat eltávolítottuk, illetve helyreállítottuk a
kerítés elemeket. Úgy tudjuk, hogy kora reggel visegrádi polgárok az úttest közepéről félrehúzták a kidőlt OSB
lapokat, ezt ezúton külön köszönjük! Természetesen az
említett kerítés balesetveszélyességére korábban már
többször felhívtuk a beruházó figyelmét, egyúttal kérve
intézkedését. Ez sajnálatos módon a mai napig nem
történt meg.
Következő alkalommal jelzést kaptunk az iskolából,
hogy az udvaron erős gázszag érezhető. A szolgáltató a
gázcsapot azonnal leszerelte. Félegyházi András polgármester utasítására másnap (október 26-án, pénteken) reggel azonnal megkezdődött a gázvezeték feltárása.
A hibát megtaláltuk és a javítás is viszonylag gyorsan
megtörtént. A gyors beavatkozásnak és intézkedésnek köszönhetően nem történt nagyobb baj, illetve az
iskolában a körülményekhez képest hamar helyreállt
a gázszolgáltatás. Szerencsére az időjárás az évszakhoz
képest melegebb volt, illetve az őszi szünet is pont erre
az időszakra esett, így csak 2 napot kellett átvészelni az
„öregépületben” fűtés nélkül.

Árvízvédelmi beruházás: Az árvízvédelmi beruházás
második szakaszának városközponti részét érintő kivitelezési munkálatai várhatóan az év végéig befejeződnek.
A talajsíkba elhelyezett beton parapetfal – erre kerülnek

Köszönjük a munkálatokban részt vevők, elsősorban a
Városgazdálkodási Csoport munkatársainak segítségét!
A fenti esetekkel kapcsolatban Visegrád Város Önkormányzata foglalkozás körében elkövetett veszélyezárvízi helyzetben a mobilfal elemek –, azaz maga a védműrész építési munkálatai már elkészültek.

tetés vétsége miatt rendőrségi feljelentést tett.
Hulladékgyűjtés - újra: Egy korábbi lapszámban
arra kértük Önöket, hogy a nem kommunális hulladék (veszélyes hulladék, építési törmelék) illegális

E sorok írásakor a Duna-parti sétány visszaépítése, illetve
a csapadékvizek elvezetésére szolgáló szivárgó építési fo-
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elszállítására ne kérjék meg a lakossági kommunális
hulladékot szállító cég dolgozóit. Meggyőződésünk,
hogy cikkünk hatására ez a jelenség már nem fordul elő
Visegrádon. Most arra kérjük Önöket, hogy veszélyes
hulladékot, építési törmeléket, illetve kommunális hulladékot se! helyezzenek ki a köztéri hulladékgyűjtőkbe!
Miután az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett ezzel kapcsolatban, írásunkkal elejét kívánjuk venni annak,
hogy a Város területén található köztéri szemétgyűjtők
lakossági kommunális hulladékkal, illetve építési törmelékkel teljenek meg. Köszönjük az együttműködést!

BÚCSÚ EGY KOLLÉGÁTÓL

Hamu átvétele: 2018. december 15-étől lehetőséget
biztosítunk fatüzelésű kályhákból származó hamu
leadására KIZÁRÓLAG a lakosság részére a VKG
Csoport telephelyén („GAMESZ” udvar). Az átvétel ideje: szombatonként, 8:00 - 9:00 óra között. Kb. 100 liter mennyiségű behozott hamuért egy darab zöld anyag
gyűjtésére szolgáló zsákot adunk cserébe.

2018. novemberétől Miklós Melinda a Visegrádi
Polgármesteri Hivatal igazgatási csoportjának vezetője
egy másik településen folytatja munkáját. Tizenhét éven
át dolgozott Visegrádon a visegrádiakért, amit ez úton
is köszönünk neki! További munkájához sok erőt és kitartást kívánunk!

VVÖ, VPH

2019. január 1-től a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ütemterve
Visegrád családi házas övezetében:

a hivatal dolgozói

PAPÍR és MŰANYAG
2019. január 25.
2019. február 22.
2019. március 22.
2019. április 26.
2019. május 31.
2019. június 28.
2019. július 26.
2019. augusztus 23.
2019. szeptember 27.
2019. október 25.
2019. november 29.
2019. december 20.

Azonnali intézkedést igénylő,
halaszthatatlan ügyekben hívható telefonszám:
30/285-6282
Tisztelettel kérjük Önöket,
hogy a szemeteszsákok beszerzéséről
szíveskedjenek az ünnepek előtt gondoskodni!

Cégünk a szelektív hulladékgyűjtés mellett
január hónapban két alkalommal gyűjti majd
az ünnepek után kihelyezett fenyőfákat.
Ezek időpontja 2019. január 16. és január 31.

Minden Kedves Ügyfelünknek
békés karácsonyt
és boldog új esztendőt kívánunk!

Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Visegrádi Polgármesteri Hivatal
2018. december 20-ától 2019. január 1-jéig
zárva tart.
Nyitás: 2019. január 2. szerda.

Visegrádi Polgármesteri Hivatal,
Visegrád Város Önkormányzata

SEGÍTŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET ELŐRE IS
KÖSZÖNJÜK!
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RENDEZVÉNYTÉR ÚJRATÖLTVE

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
HOGY VISEGRÁD VÁROSBAN
2018. december 12-én és 13-án
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

Kedves Visegrádiak!
2019-ben hatodik alkalommal nyitjuk meg a város
rendezvényterét a tavasztól őszig tartó programoknak.
Ahogyan azt az elmúlt években már megszokhatták,
örömmel vesszük, ha városunk lakói is kiveszik részüket
a szervezőmunkából. Ennek egyik alapvető eleme a most
induló ÖTLETBÖRZE, melyhez szeretnénk, ha minél
többen csatlakoznának!

A vizsgálat ideje
december 12. szerda: 13:00-tól 18:00 óráig
december 13. csütörtök: 08:00-tól 18:00 óráig
A tüdőszűrés helye
EGÉSZSÉGHÁZ, Visegrád, Fő utca 38.

Hogyan juttathatom el ötletemet a szervezőkhöz?
A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG
SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

1. Elküldöm e-mailben a kronikas@visegrad.hu e-mail
címre

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy
alkalommal továbbra is ingyenes.
A 18-40 év közötti, állandó bejelentett lakcímmel
rendelkező visegrádi lakosoknak a vizsgálat díját
Visegrád Város Önkormányzata
teljes egészében átvállalja.

2. Felírom egy cetlire és leadom a Mátyás Király
Művelődési Házban vagy a Polgármesteri Hivatalban
(leadható a titkárságon vagy Grósz Gábor kommunikációs referensnél)
3. Hozzáírom (hozzászólás) az ÖTLETBÖRZE című
Facebook poszthoz Visegrád város hivatalos Facebook
oldalán:(https://www.facebook.com/varos.visegrad).
Ebben az esetben fontos, hogy az eredeti poszthoz írják
hozzá elképzelésüket, mert a megosztások, illetve az azokhoz írt kommentek egy idő után esetleg követhetetlenné
válhatnak.

Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok
más tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy külön, névre szóló értesítést nem küldünk!

4. Nem küldök e-mailt, nincs Facebook oldalam,
nem járok a fenti intézmények egyikébe se, de szívesen
megosztanám ötletemet: ez esetben bedobom egy cetlire
írva a Szent Korona Pékségben és a KÁOSZ üzletben
található gyűjtődobozba.

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával
személyi igazolványát, TB kártyáját
illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!

Az ötletek, elképzelések beérkezését
2019. január 7-én, hétfőn 15 óráig várjuk.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
(EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK)

Az ÖTLETBÖRZE eredményéről a Visegrádi Hírek
hasábjain, a városi honlapon, valamint a város hivatalos
facebook oldalán tájékoztatjuk Önöket. Részvételüket,
közreműködésüket előre is köszönjük!

Visegrád Város Önkormányzata ezúton is megköszöni
a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
dolgozóinak, Pappné Pintér Klára körzeti nővérnek,
Balogh Zoltánné védőnőnek és Id. Schüszterl Károly
önkormányzati képviselőnek a novemberben lezajlott és
decemberben még zajló egészségügyi szűrővizsgálatok
előkészítését és lebonyolítását! Bár még végleges számot
nem ismerünk a részvétellel kapcsolatban, az mindenképpen örömteli, hogy évről-évre növekszik a térítésmentes szűrővizsgálatokra bejelentkezők száma, azaz
egyre többen ismerik fel azt, hogy egészségből csak egy
van; érték, amire vigyázni kell!

Készítsük együtt a jövő évi eseménynaptárt!
Visegrád Város Önkormányzata
Mátyás Király Művelődési Ház
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ÁPRILY LAJOSRA EMLÉKEZVE... – ÁPRILY-NAP 2018
olyan projektünk, amelyek kapcsán e célokat szeretnénk
a gyerekek átgondolására szánni.

„… azt álmodtam, hogy egy faóriás
betemet sűrűn szőkeszín levéllel…”

Azt gondolom, hogy a 21. században bátran állíthatjuk Áprily Lajost példaképpé a tékozló ember elé: azt
az embert, aki egyenes tartással, csendes szelídségben
élt, s csak annyit vett el a természettől, amennyit feltétlenül szükséges volt, aki családját, szeretteit óvva védte,
aki kiállt a jogtalanul kitaszítottak mellett a legnehezebb
időkben is, s ha kellett, az emberségért feláldozott állást,
biztos jövedelmet, s aki a politika útjából tudatosan kitért.

- írja Áprily Lajos Gesztenyelomb című versében, s e
gyönyörű sorokat választottuk az idei versmondó verseny
mottójául is.
Itt, e 231 éves iskolában, amely Áprily Lajos nevét viseli
31 esztendeje, évről évre új és újabb színeit fedezhetjük
fel együtt Áprily Lajos költészetének, emberségének. Versei, egy tiszta lelkű és gondolkodású, szemérmes, szerény,
ugyanakkor rendkívül nagy műveltségű, harmóniára
törekvő ember elbűvölő gondolatai a természetről, az
emberről, a világról.

Ember volt. Pedagógus. Költő. Minden minőségében a
legmagasabb értékű.
Nekünk, 13 iskola küldötteinek, Áprily Lajos születése
után 131 évvel megadatott az a szerencse, hogy abban a
városban, ahol a költő élete utolsó majd negyed századát
leélte, ünnepünkön köreinkben üdvözölhettük a család
három tagját is: Jékely Endrénét, Péterfy Saroltot és Péterfy
Gergelyt. Velük, s az iskolánk versenyeire látogató tizenhárom iskola küldötteivel hajtottunk fejet szelíd lelkű
költő-pedagógusunk emléke előtt.

Jékely Lajos néven született Brassóban, de a születését
követő évben a család Parajdra költözött, ahol a költő életre szóló rajongása a természet iránt kialakult. Apjával járta a hegyeket, völgyeket, szívta magába az erdők illatát, s
e gyermekkori kirándulások egész életére meghatározták
viszonyulását az állatokhoz s a növényvilághoz, s talán
ekkortájt erősödött meg benne az a csendes szemlélődés
is, amellyel a világot és benne az embert mindig is tekintette. Valószínűleg ez a soha el nem múló természetszeretet választtatta vele utolsó lakhelyül a Visegrád melletti
Szentgyörgypusztát is.

Gondoljanak a tisztelt olvasók is tisztelettel rá, s merüljenek el költészetében!
Visegrád, 2018. november 14.
Bozóki Marianna intézményvezető

Az eltelt évek során Áprily emberségének, költészetének, prózájának számos színét bontottuk ki, s bemutattuk a család tehetségben szintén bővelkedő tagjai közül
néhányat: elsősorban Áprily Lajos fiait, a kiemelkedő
tehetségű költő-író-műfordító Jékely Zoltánt, valamint
a jogi doktorátust szerzett Jékely Endrét, akinek állatmese fordításait ismerhettük meg. Az idei alkalommal,
visszatérve a névadó költészetéhez, Áprily Lajos – és
más, nagyszerű magyar költők – alkotásain keresztül a
természet szeretete, dicsérete, a természet és az ember
elválaszthatatlan egysége kerül bemutatásra a versmondó
versenyen és a díjazott képzőművészeti alkotásokon is.
Természetesen, nekünk itt, az Áprilyban fontos célunk,
hogy megismertessük az európai műveltségű, nagyszerű
tanár és iskolaigazgató, költő és műfordító Áprily tiszta
költészetét és rendíthetetlen emberségét. Áprily költészetét és emberi példáját megmutatva azonban szeretnénk
felhívni kortársaink figyelmét arra is, hogy élőhelyünk,
a Föld a továbbiakban csak úgy maradhat élhető, ha az
ember védi, óvja környezetét, a természetet, s ha embertársaival is békében él; felelősséggel, tisztelettel bánik
az őt körülvevő világgal. Az év során volt és lesz néhány
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ISKOLAI HÍREK
A 2018-as Áprily-héten a következő iskolák tanulóinak köszönjük a lelkiismeretes felkészülést
versenyeinkre:
•

Apátkúti Általános Iskola (versmondó verseny)

•

Cházár András EGYMI Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium Bárczi Gusztáv Tagintézménye
– Szentendre (rajzverseny)

•

Izbégi Általános Iskola (versmondó verseny)

•

Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola (rajzverseny, sportversenyek)

•

Parajdi Áprily Lajos Általános Iskola (rajzverseny)

•

Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola (rajzverseny)

•

Szőnyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (rajzverseny)

•

Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola (rajzverseny, versmondó
verseny)

•

Váci Juhász Gyula Általános Iskola (versmondó
verseny)

•

Verőcei Géza Fejedelem Református Általános
Iskola, Óvoda és Bölcsőde (rajzverseny, versmondó
verseny, sportversenyek)

•

Kálazy Lászlóné (amatőr versmondó, a Visegrádi
Versbarátok Körének tagja)

•

Póka Éva (Kölcsey-díjas színművész, rendező,
a Leányfalu Szekér Színház társulatának vezetője,
a Madách Színház tagja)

•

Fekete András (iskolánk volt tanulója, több vers- és
prózamondó verseny helyezettje illetve győztese)

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola (rajzverseny, versmondó verseny,
sportversenyek)

•

•

•

*
Helyezés
1.

Név
Dobos
Atilla

Felkészítő
Száraz
Józsefné és
a szülők

2.

Szakály
Dominik

Kuglerné
Szuroviák
Szilvia

3.

Schüszterl
Dóra

Csonka
Józsefné

Iskola
Váci Juhász
Gyula
Általános
Iskola
Apátkúti Erdei
Általános
Iskola
Visegrádi
Áprily Lajos Ált.Isk.

*
II. korcsoport (5-6. osztályosok)
A zsűri tagjai:

Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola (rajzverseny, versmondó verseny,
sportversenyek)
Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Kisoroszi Tagintézménye (rajzverseny, versmondó verseny)

•

Paulusz József (iskolánk sokoldalú tanára, amatőr
előadó és rendező)

•

Jékely Endréné (nyugalmazott magyartanár, helytörténész, múzeumvezető, Leányfalu díszpolgára)

•

Péterfy Gergely (író, forgatókönyvíró, szerkesztő,
egyetemi tanár, Áprily Lajos dédunokája)
*

“GESZTENYELOMB” CÍMŰ VERSMONDÓ
VERSENY
(2018. NOVEMBER 14.)

Helyezés
1.

Név
Dombay
Alexandra

Felkészítő
Száraz
Tímea

2.

Bordás
Gergely

Szőcsné
Gottweisz
Tímea

I. korcsoport (3-4. osztályosok)
A zsűri tagjai:
•

Kertész József (irodalomkedvelő erdész, aki ezer
szállal kötődik az erdőhöz)
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Iskola
Izbégi
Általános
Iskola
Visegrádi
Áprily Lajos Ált.Isk.

2018. DECEMBER
Helyezés
3.

Név
Mészáros
Balázs

Különdíj

Felkészítő
Hímer
Anna

Oláh
Panna

Szőcsné
Gottweisz
Tímea

Iskola
Dunabogdányi
Ált.Isk.
Visegrádi
Áprily Lajos Ált.Isk.

Helyezés
1.
2.

Név
Mátyók Dóra
Víta
Gombai Blanka
Nóra

*
III. korcsoport (7-8. osztályosok)

3.

D. Nagy Noel

Különdíj

Szabó Levente

A zsűri tagjai:
•

Péterfy Sarolt (irodalomtörténész, író, költő, Áprily
Lajos dédunokája)

•

Szigetiné Lőrincz Mária (nyugalmazott magyartanár)

•

Szilágyi Gábor (költő, versmondó)

*
Helyezés
1.

Név
Karakas
Emese

Felkészítő
Szőcsné
Gottweisz
Tímea
Eőry Lili
Jeneiné
Vörös
Margit
Hock Alex- Jeneiné
andra
Vörös
Margi

2.

3.

Különdíj

Vadászi
László

Szőcsné
Gottweisz
Tímea

Iskola
Visegrádi
Áprily Lajos Ált.Isk.
Visegrádi
Áprily Lajos Ált.Isk.
Visegrádi
Áprily Lajos Ált.Isk.
Visegrádi
Áprily Lajos Ált.Isk.

Iskola
Visegrádi Áprily
Lajos Ált.Isk.
Géza Fejedelem
Református
Általános Iskola,
Óvoda és
Bölcsőde Verőce
Dunabogdányi
Általános Iskola
és Alapfokú
Művészeti Iskola
Cházár Adrás
EGYMI
Szakiskola,
Készség fejlesztő
Iskola, Kollgium
Bárczi Gusztáv
Tagintézménye Szentendre

II. korcsoport (3-4. osztályosok)
Helyezés
1.
2.

Név
Veres Árpád
Csaba
Láng Diána

3.

Dózsa Sára

Nagy örömünkre szolgál, hogy az Áprily-Jékely család
három tagja is részt vett ünnepi programunkon és a
zsűrik munkáját is segítették.

Iskola
Visegrádi Áprily
Lajos Ált. Isk.
Dunabogdányi
Általános Iskola
és Alapfokú
Művészeti Iskola
Géza Fejedelem
Református
Általános Iskola,
Óvoda és
Bölcsőde Verőce

III. korcsoport (5-6. osztályosok)
A “FEGYVERTELEN VADÁSZ DALA” CÍMŰ
GYERMEKRAJZ PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI

Helyezés
1.

Név
Repárszky Pál

2.

Tóth Csaba
Ferenc

I. korcsoport (1-2. osztályosok)
A zsűri tagjai:
•

Wegroszta Gyula (festőművész)

•

Szabó Zoltán (festőművész)
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Iskola
Dunabogdányi
Általános Iskola
és Alapfokú
Művészeti Iskola
Dunabogdányi
Általános Iskola
és Alapfokú
Művészeti Iskola

Helyezés
3.

Név
Gutbrod Réka

Különdíj

Bicskei
Annamária

Floorball

Iskola
Dunabogdányi
Általános Iskola
és Alapfokú
Művészeti Iskola
Dunabogdányi
Általános Iskola
és Alapfokú
Művészeti Iskola

Helyezés
1.

2.

3.

IV. korcsoport (7-8. osztályosok)
Helyezés
1.
2.

Név
Kovács Luca
Borbála
Román Zsófia

3.

Karakas Emese

Különdíj

Rábai Lili

Iskola
Visegrádi Áprily
Lajos Ált.Isk.
Nagymarosi
Kittenberger
Kálmán
Általános Iskola
és Alapfokú
Művészeti Iskola
Visegrádi Áprily
Lajos Ált.Isk.
Szőnyi István
Általános Iskola
és Alapfokú
Művészeti Iskola

4.

Köszönöm a versenyzőknek, hogy vállalkoztak a megmérettetésre; a velük foglalkozó felnőtteknek a felkészítő
munkát; a zsűri tagjainak pedig a jobbító szándékú
bírálatot!
Kérem, ha bármilyen észrevétele van a rendezvényünkbe kapcsolódó gyermekeknek vagy felnőtteknek, juttassák el gondolataikat az igazgato@aprily-visegrad.hu
címen iskolánkba!
Bízom abban, hogy a következő évben újra találkozunk
valamennyi résztvevővel Visegrádon!

SPORTVERSENYEK

Viszontlátásra!
Bozóki Mariann,
intézményvezető

Teremlabdarúgás
Helyezés
1.

2.

3.
4.

Iskola
Nagymarosi Kittenberger
Kálmán Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti
Iskola
Géza Fejedelem Református Általános Iskola,
Óvoda és Bölcsőde Verőce
Visegrádi Áprily Lajos
Ált. Isk.
Dunabogdányi Általános
Iskola
és Alapfokú Művészeti
Iskola

Iskola
Nagymarosi Kittenberger
Kálmán Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti
Iskola
Dunabogdányi Általános
Iskola
és Alapfokú Művészeti
Iskola
Visegrádi Áprily Lajos
Ált. Isk.
Géza Fejedelem Református Általános Iskola,
Óvoda és Bölcsőde Verőce
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KEDVES
KÖNYVTÁRLÁTOGATÓK!

EGY RENDHAGYÓ
MEGEMLÉKEZÉS

1956

K

októbere nem csak hazánk történelmében játszott kiemelkedő
szerepet, hanem a keleti tömb
történelmében is, ugyanis egy olyan lavinát indított
el, amely pár évtized múlva elsöpörte a kommunista
rendszert Európában. Büszkék lehetünk honfitársainkra,
akik szembe mertek szállni a megszálló hatalommal és az
uralkodó rendszerrel. Példaértékű volt helytállásuk.

önyvtárunk sikeresen vett részt a Márai-program VII. fordulóján, így könyvtárunk többek
között az alábbi könyvekkel gazdagodott.

Amennyiben a felsorolt könyvek valamelyike felkeltette az érdeklődését, vagy szívesen válogatna további új,
illetve a régi kiadványainkból, várjuk a könyvtárban!
~~~

Kolléganőmmel, Jeneiné Vörös Margittal úgy döntöttünk, hogy ezúttal kicsit másképpen emlékezünk meg
1956 eseményeiről.

Felnőtt szépirodalom:
Grecsó Krisztián:
Harminc év napsütés
Karafiáth Orsolya:
Szirén
Méhes György: Szép
szerelmek krónikája
Oravecz Imre: Ondrok
gödre (A rög gyermekei I.)
Rakovszky Zsuzsa: Célia
Spiró György: Kőbéka
Szabó Magda: Magdaléna: a másik Für Elise
nyomában
Varró Dániel: Aki
szépen butáskodik
Zsoldos Péter: A feladat
Felnőtt versek:
Peer Krisztián: 42
Szívlapát: kortárs versek
Závada Péter: Roncs
szélárnyékban
Felnőtt szakirodalom:
Fa Nándor: Magad,
uram (sport)
Hawking, Stephen W.:
Az idő még rövidebb
története (csillagászat)
Smith-Mackie-Claypool:
Szociálpszichológia
(szociológia)
Ifjúsági irodalom:
Böszörményi Gyula:
Ármány és kézfogó
(Ambrózy báró esetei
III.)
Böszörményi Gyula:
Nász és téboly (Ambrózy
báró esetei IV.)

Rendhagyó történelemórát tartottunk diákjainknak,
amelynek keretében a gyerekek plakátot, röplapot
készítettek, verset írtak, szituációs játékokat mutattak
be, riportot készítettek a pesti srácok egyikével és összefoglalták a forradalom eseményeit.
Így szerettük volna elérni azt, hogy a gyerekek az
iskolai ünnepségek passzív résztvevői helyett olyan tevékenységeket végezzenek, amelyek során élvezetesen,
játékosan ismerik meg a múlt eseményeit. Talán így
könnyebbé válik számukra a megértés folyamata, és jobban beépülnek az új ismeretek.
Öröm volt látni azt, ahogyan belefeledkeztek a gyerekek
a feladatokba.
Igazán szép munkák születtek, amelyeket ki is tettünk
az osztálytermek falára.
Bosnyák Endréné, történelemtanár
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Lakner Artúr: Édes
mostoha
Lázár Ervin: Csillagmajor
Hajdú-Antal Zsuzsanna:
Léggömbök
Ifjúsági ismeretterjesztő irodalom:
Farkas Róbert: Első
könyvem a fénysebességről: mitől világít
a nap?
Farkas Róbert: Első
könyvem az univerzumról: hogyan születnek a csillagok?
Mesék:
Berg Judit: Lengemesék: a Nádtenger
télen
Elekes Dóra: Dettikéről
és más istenekről
Esti mesék lázadó
lányoknak
Gimesi Dóra: A
macskaherceg kilencedik élete
Gyermekvers:
Kőrösi Zoltán: Ami a
szívedet brummja
Már tudok olvasni:
Kertész Erzsi: Helló,
felség! : Göröngyös Úti
Iskola
Hangoskönyvek:
Cserna-Szabó András:
Sömmi
Szabó T. Anna: Senki
madara

A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ROVATA
ISMÉT VENDÉGEINK VOLTAK

A kora esti órákban haza is érkeztünk, kellemesen
elfáradtunk. Szükséges volt a fáradalmak kipihenése, mivel a következő napon erdei séta, lovas-kocsikázás és soksok egyéb program várt ránk.

OBERGÜNZBURGBÓL

2018.

október 31-én, szerdán az esti
órákban érkeztek testvérvárosunkból bajor vendégeink
a Honti-panzióba egy szép, új, nagy busszal. Miután
elfoglalták szobáikat a Reneszánsz étteremben vacsoráztak a hosszú út után.

November 2-án, pénteken ½ 10-re várta a társaságot
Csizmadia Andrea a Pilisi Parkerdő kertésze a visegrádi
Bertényi Miklós Füvészkert előtt, hogy egy kellemes séta
keretében bemutassa a füvészkert történetét és legszebb
részeit. Mindenki csodálattal nézte az őszbe borult erdőt,
élvezte a szebbnél-szebb színes növényzetet. A kis séta
után lovas-kocsi várta a társaságot és aki akart, felült rá.
A frissebbek gyalog tették meg az utat a Kaán-forrásig.
Itt felfrissítettük magunkat a finom forrásvízzel és elindultunk visszafelé ki lovas-kocsin, ki gyalog. Egy nagyon
kellemesen eltöltött délelőttöt követően megérkeztünk a
vadászházhoz, ahol a Pilisi Parkerdő vendégeiként finom,
három fogásos ebéddel vártak minket. Ezúton is köszönjük a Pilisi Parkerdőnek!!

Másnap – november 1-én, csütörtökön - reggel ½ 9-kor
indultunk aznapi megszervezett kirándulásunkra, Egerbe. A mindenszentek és halottak napi nagy forgalom miatt bizony éppen, hogy időre elértünk az egri Várhoz, ott
12-re volt megrendelve a német nyelvű idegenvezetésünk.
A jegyeket megvásároltuk és az idegenvezető végigvezette a társaságot a vár legérdekesebb részein. Az időnk
csodálatos volt, így a várlátogatás után kellemes sétát tehettünk a belvárosban, a Dobó téren, ahol még egy finom
kávét vagy cappuccinót is el tudtunk fogyasztani.

Volt olyan vállalkozó szellemű vendég, aki ezek után
még felment a Fellegvárba és gyalog a Kálvárián keresztül lesétált.

Ezután a busz kivitt minket a Szépasszonyvölgybe, ahol
finomabbnál finomabb borokat tudtunk iszogatni, több
pincét meglátogatni.

Még ezen a napon, délután 5 órakor – halottak napján
– mint minden évben megemlékezést tartottunk a német
sírkerti emlékhelyen. Ebben az évben két új sírkeresztet
állíttatott fel a német önkormányzat, ezeket Dr. Györök
Tibor plébános urunk megáldotta, felszentelte. A német
énekkar részvételével ehhez az alkalomhoz illő német
nyelvű énekekkel, német imával emlékeztünk a virágokkal és mécsesekkel feldíszített sírkertben.

Innen ½ 5-kor indultunk el hazafelé, mert út közben a
60. Fogadóban vacsoráztunk, amit már előzetesen megrendeltünk. Már vártak minket svédasztalos vacsorával,
korlátlan étel és italfogyasztással. Ez a típusú étkezés
nagyon tetszett vendégeinknek és az egész napi sétálgatás
után alaposan belakott mindenki. Minden nagyon finom
volt, nagy választékkal vártak minket.
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Ebben az évben bajor társainkkal együtt tehettük ezt
meg, ők is részt vettek ezen a megemlékezésen, elhelyezték virágaikat.

Köszönjük MINDENKINEK a lehetőséget aki bármivel
is hozzájárult illetve lehetővé tette ezt a néhány csodálatos napot!!!

Utána a templomban egy német-magyar misén vettünk
részt közösen. A szentleckét német nyelven Manuela
olvasta fel, aki a német-magyar baráti társaság jelenlegi vezetője. A mise teljes liturgiája két nyelven folyt, hol
magyarul, hol németül. Nagyon megható volt a közös
ünneplésnek ez a formája.

Schandl Jánosné elnökhelyettes,
a VNNÖ nevében
WEIHNACHTSLIED
Zu Weinachten werden zahlreiche Lieder gesungen,
jeder Land hat seine eigenen Lieder zum Weihnachtsfest.
Weihnachtslieder sind nur dort bekannt, wo Weihnachten auch gefeiert wird, denn der Liedtext hat immer einen
Bezug zum Fest.

November 3-án, szombaton ismét egy nagy program
várt a társaságra. Visegrádról elindultunk 9 órakor. A nagy
busszal leparkoltunk Kaszásdűlőn a P+R parkolóban,
otthagytuk a buszt. Innen – a már előzőleg megváltott
„napi jegyekkel” – felszálltunk a HÉV-re a végállomásig.
Innen metróval átmentünk a Kossuth térre.

Wehinachtslieder werden schon in der Adventszeit im
Radio, im Fernsehen und auf den Weihnachtsmärkten zu
hören.

A megrendelt német nyelvű vezetéssel parlamenti látogatásunk ¼ 1-kor kezdődött. Addig egy kis szabad idő
keretében ezen a környéken lehetett sétálgatni, hisz az
idő megint csodálatos volt. A parlamenti séta mindenkit
elkápráztatott, ami nem csoda, hisz a világ legszebb parlamentje a mienk!!

Die bekannteste Lied im deutschsprachigen Raum
ist wohl das Stille Nacht, heilige Nacht. Erstmals aufgeführt wurde es am Heiligabend 1818 vom Arnsdorfer Dorfschullehrer und Organisten Franz Xaver Gruber
(1787-1863) und der Hilfspfarrer Joseph Mohr (17921848) in der ehemaligen Schifferkirche St.Nikola in
Oberndorf bei Salzburg.

Ezután a 2-s villamossal elmentünk a Lánchídig, innen gyalog át a siklóig. Itt már várt minket az idegenvezető, aki a Budai várban kalauzolt minket. Felmentünk
a siklóval, körbe sétáltuk a várat, megnéztük a Mátyás
templomot, Halászbástyát. Egy órás szabadidő – kávézás,
fagyizás, iszogatás – után 5 órakor a siklóval lementünk,
villamossal és HÉV-vel vissza a buszunkhoz a parkolóba. Sokan egyénileg is odajöttek hozzánk és külön-külön
is megköszönték a csodálatos élményt, a jó szervezést.
Nagyon élvezték a városi közlekedést is, a HÉV-ezést,
metrózást, villamosozást. Mindhárom nap számukra felejthetetlen élményt nyújtott, láthatóan nagyon élvezték,
jól érezték magukat.

Inzwischen wird es in zahlreichen Ländern auch in der
jeweiligen Landessprache gesungen.

EINLADUNG – MEGHÍVÓ
A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat
KÖZMEGHALLGATÁST
tart
2018. december 18-án kedden 15 órakor
a MOZIBAN.

Visszaindultunk Visegrád felé, egészen Dunabogdányig, mert ott a Forgó étteremben vártak minket nagyon
finom vacsorával. Ez egyben a búcsú vacsora is volt.
Itt bajor vendégeink nagy szeretettel megköszönték a
számukra is csodálatos 3 napot, mindenki jól érezte
magát. Utolsó alkalom volt, hogy így többen együtt voltunk, el is búcsúztunk egymástól, azzal, hogy jövőre, mi
visegrádiak látogatunk majd el hozzájuk.

Hagyományőrző nemzetiségi műsorunkat
16 órától tartjuk
óvodásaink, iskolásaink fellépéseivel,
nemzetiségi ének-és zenekarunk ad
hangulatos karácsonyi műsort.

November 4-én, vasárnap reggel 8 órakor indultak hazafelé, a vezetőség és néhány énekkari tag még ott is elbúcsúzott tőlük, hosszasan integetve a busz után.

Szokásainknak megfelelően a programok végén
meghívjuk vendégeinket egy kis eszem-iszomra,
baráti beszélgetésre.

A közülünk, visegrádiak közül résztvevők is nagyon
jól érezték magukat, nagyon jó baráti hangulatban teltek
a napok, sok szépet láttunk, átéltünk együtt, az idő is
csodálatos volt!!

Seid unsere Gäste!
VNNÖ képviselői
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait

TÖLTSÜK EGYÜTT ADVENT
HARMADIK HETÉNEK
SZOMBAT DÉLUTÁNJÁT!

2018. december 14-én, pénteken
18 órára a könyvtárba

Szeretettel várunk mindenkit
december 15-én a templomkertbe,
ahol adventi vendégségünk 17.00-kor kezdődik.

GIER GABRIEL
élőzenés blues történeti
előadás sorozatának 3. előadására,
melynek címe
LONDON BLUES A ’60-AS ÉVEKBEN
A blues az ’50-es évek végén megérkezik
Londonba Muddy Waters személyében,
és lázba hoz olyan ismert, nagy együtteseket,
mint a Rolling Stones, Eric Clapton,
John Mayall és sokan mások.
Megszületik a London blues.

18.00 Szentmise
19.00 Gyertyagyújtás és rövid műsor
a Rendezvénytéren
A templomkertben a betlehem mellett
karácsonyi ízekkel és illatokkal
szeretnénk bensőségessé tenni az együttlétet!

A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit,
gyerekeket és felnőtteket egyaránt
2018. december 8-án szombaton
15-19 óráig a művelődési házba a hagyományos

Szeretettel hívunk mindenkit

CSALÁDI JÁTSZÓDÉLUTÁNRA

a 2018. december 30-án vasárnap
megrendezésre kerülő

Most is mint minden alkalommal
közel száz játékból választhatják ki a jelen lévők,
hogy mit próbálnának ki!

VISEGRÁDI ÉVBÚCSÚZTATÓ
DISZNÓVÁGÁSRA ÉS DISZNÓTORRA
a rendezvénytérre!

A játékot Horváth Zoltán játékmester
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja.

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

A program ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

8.00 ÓRÁTÓL DISZNÓVÁGÁS
10.00 ÓRÁTÓL DISZNÓTOROS KÓSTOLÓ

GRATULÁCIÓ
Nagy örömmel értesültünk róla, hogy a Visegrádon,
visegrádi és Visegrádhoz kötődő szereplőkkel és közreműködőkkel forgatott One Last Hunt című film, melynek rendezője Földi Roland, producere pedig Németh
János - a Los Angeles Film Awards októberi versenyén
a Legjobb Független Film kategória győztese lett és
zeneszerzője, Schandl Lóránt zenei különdíjat kapott.
A film emellett bekerült a Legjobb Film kategória döntősei közé is. A város közössége nevében ezúton szeretnénk
gratulálni az alkotóknak és a film létrejöttét segítő közreműködőknek! A fiataloknak további eredményes munkát
és filmes sikereket kívánunk!

A disznókat feldolgozzák:
a Szent György Lovagrend, Visegrádi Ifjúsági Sziget
Egyesület és a „Zónás Lányok”,
valamint a Visegrádi Yetik
Az önkormányzat által finanszírozott rendezvény
megvalósítását civil szervezeteknek köszönhetjük!
Mindenkit szeretettel várunk!
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hanem a természetjáró rendezvényt végig kísérő kiváló
hangulat is. A célba érkezőket a sportcsarnokban az emléklap és jelvény átvétele után forró gulyásleves várta.

FELHÍVÁS
A korábbi évek hagyományának megfelelően 2019ben is meg kívánjuk jelentetni Visegrád Város Eseménynaptárát.
Az eseménynaptárnak most is két változata lesz, egy
olyan, melyben minden program helyet kap, és egy
olyan, melyben csak a nagyobb érdeklődésre számot
tartó, turisztikailag érdekesebb eseményeket szerepelnek majd.
Kérünk minden magánszemélyt, civil szervezetet,
céget és intézményt, hogy amennyiben olyan esemény
szervezését tervezi, melynek helye van egy nyilvános
eseménynaptárban, akkor azt időpont, helyszín, elnevezés és a szervező megadásával juttassa el

Úgy vélem az emléktúra teljes mértékben eleget tett a
kiírásban megfogalmazott célkitűzéseknek: „Célunk,
hogy a visegrádi Áprily-héthez kapcsolódóan, első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal megszervezzük
az Áprily Lajosról elnevezett emléktúrákat.
A 12 és 45 km-es túrák célja, hogy Áprily Lajos Visegrádhoz és környékéhez kötődő emlékeinek bejárásával
méltó módon emlékezzünk meg a költő életművéről, természet- és hazaszeretetéről. „
Köszönjük a szervezőknek, rendezőknek, résztvevőknek
és a támogatóknak, hogy az első Áprily-emléktúrát
sikerre vitték, egyértelművé téve a jövőbeni folytatás
szükségességét.

2019. január 20-ig
a művelődési házba!

A szervezők köszönetet mondanak mindenkinek,
aki hozzájárult a túra sikeréhez:

A naptár megjelenését 2019. február
elejére tervezzük.

Békeffy Györgyi, Burka Tünde, Cseke László és a Szent
György Lovagrend tagjai, Dobai Andrea és családja, Félegyházi András, Gróf Péter, Grósz Gábor, Hevér Gábor,
Jakab Sándor, Koller Júlia, Kovács Péter, Sipos Szabolcs,
Kovács Zsolt, Mályi József, Mezei Anna, Molnár Zsóka,
Oláh Andor, Oláh Sándor, Ónodi Olivér, Ónodi-Pák
Katalin, Szabados Ákos, Szalai Gábor, Visnyovszki András és segítői,

Előre is köszönjük mindenki közreműködését!

EGY KÖLTŐI TÚRÁRÓL

A

jó ügyet gyakran az égiek támogatása is segíti. A november 17-én megrendezett és megvalósult Áprily-emléktúra olyan szép ötlet és
tett volt, amit csak a hűvösnek induló, de aztán gyönyörű
napsütéses időjárással lehetett még jobban sikerre vinni.

Fehér Adél, Némedy Zoltán, Tisza Zoltán (Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészete),
Bene Éva, Bozóki Marianna, Gottweisz Tímea, Izsákné
Illés Gabriella, Hoffmann Ildikó, Kákai-Szabó Szilvia,
Matkovics Marianna, Scheili Éva, Szilvássy Éva, Zömbik
József (az Áprily Lajos Általános Iskola tanárai)

Moys Zoltán ötletét a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet, az Áprily Lajos Általános Iskola és az Áprily Iskoláért Alapítvány szervezésében, rendezésében,
Visegrád Város Önkormányzatának támogatásával sikerült megvalósítani. A 12 km-es útvonal az Áprily sírnál
történt tiszteletadás után a Kálvária, Fellegvár, Erdei
Művelődés Háza, Áprily-völgy, Sípálya, Mátyás-forrás, Sibrik-domb, Salamon-torony pontokat érintve tért
vissza a rajthelyszínre, a sportcsarnokhoz.

Gróf Péter

Ezen a túrán közel 200 induló, köztük sok visegrádi
gyermek és felnőtt vett részt. A 45 km-es távot mintegy
60-an választották. Ők a Mogyoró-hegy után a Vörös-kő,
Sztaravoda-forrás, Pilisszentlászló, Spartacus tanösvény,
Jenő-kunyhó, Bányatető-kilátó útvonalát járták végig a
Visegrád-hegység vadonjában.
Az első alkalommal megszervezett, de szép jövő előtt álló
túra sikerét nemcsak az indulók magas száma mutatja,
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MILYEN VOLT RÉGEN...
“…Ma már természetes, hogy minden településen van
óvoda, s már hároméves kortól várják a kicsiket az óvodapedagógusok. Elgondolkodott már esetleg azon a kedves
olvasó, hogy miképpen alakult ez így, mióta, miért van
egyáltalán óvoda? A szeptember 15.-i Városnapi Ünnepség
keretében emlékeztünk meg arról, hogy 130 évvel ezelőtt
kezdte meg működését a visegrádi Kisdedóvó. Az évfordulón a megemlékezés óvodatörténeti szempontjainak
ismertetésére engem kértek fel a szervezők, s szeretném
Önökkel megosztani a kisdedóvók, jelenlegi óvodák
kialakulásának történetét.”

Az első falusi kisdedóvó létrehozása Bezerédi Amália
nevéhez fűződik, aki célul tűzte ki, hogy a szegény sorsú
emberek gyerekeinek kellő védelmet nyújtson. 1847
végén már 89 óvoda működött az országban.

Egy 130 évet átfogó kiállítás mindenképpen arra ösztönzi az embert, hogy visszatekintsen a kezdetekre mikor,
miért és kinek jutott eszébe ezekkel a kicsi gyermekekkel
foglalkozni s aztán hogyan lett ebből a gondolatból a mai
kor igényeinek megfelelő sokoldalú óvodai nevelés.

1888. augusztus 18.-án Ferenc József születésnapját
ünnepelték Visegrádon, s ekkor volt a kisdedóvó megnyitó ünnepsége is. Az intézményt az Országos Magyar
Iskolaegyesület létesítette és szeptember 15.-től nyitotta
meg kapuit 60 kisgyermeknek. Ez az első óvoda Visegrádon a jelenlegi Polgármesteri Hivatal udvarának a belső
részén volt. Visszaemlékezésekből tudom, hogy egy nagy
teremben lócák, asztalok, némi játék volt a berendezés.
Többnyire verseltek, körjátékoztak, imádkoztak vagy
példabeszédet hallgattak. Ebédet nem kaptak, a tízórait
mindenki otthonról hozta. Ebben az időben kb. 200
versike és példabeszéd, és 150 körüli énekgyűjtemény állt
a magyar óvodák rendelkezésére.

Az első kisdedóvási törvény csak 1891-ben jelent meg
megfogalmazva a kisdedóvás célját:” A 3-6 éves gyermek ápolása, gondozása, a szülők távollétében veszélyektől óvása, rendre és tisztaságra szoktatása, valamint
ügyességük, értelmük és kedélyük korukhoz mért fejlesztése által a testi, szellemi és erkölcsi fejlődés elősegítése.”

A XIX. sz. végén XX. sz. elején a gazdasági-társadalmi fejlődés nyomán, nálunk is jelentkezett az óvodák
létesítésének igénye. A manufaktúrák egyre több munkaerőt igényeltek: férfiakat és nőket egyaránt. Megnövekedett azoknak a városi családoknak a száma, ahol az apa
és az anya is munkát vállalt. Kisgyermekeik gondozása,
nevelése megoldatlan probléma volt. A mezőgazdasággal
, állattartással foglalkozó vidéki szülők is küszködtek ezzel a gonddal, ám ők az idős családtagra vagy a pár évvel
idősebb testvérre bízták a kicsiket amíg távol voltak.

A kisdedóvó megnyitását követő év nyarán az Országos
Iskolai Egyesület tagjai Visegrádra látogattak és elégedetten állapították meg, hogy az intézménybe járó 60
gyermek szívesen és kedvvel beszéli a magyar nyelvet.
Az egyesület elnöksége üdvözlő sürgönyt küldetett Vespasiánné Mayer Amália helyi kisdedóvónőnek. A jelenlegi épületbe az 1940-es években költözött az óvoda,
amely korábban lakóházként működött.

A magyar óvoda ügy kezdeteinek meghatározó személyisége Brunszvik Teréz grófnő volt. Az óvodai nevelés
elődjeként 1828-ban Budán „Angyalkert” néven alapított kisdedóvó intézetet. Majd saját költségén Pesten,
Pozsonyban, Kolozsváron is létre hozott kisdedóvókat.
Bár a kezdetektől fogva az óvónők fontossága mellett
érvelt, mégis először férfiak látták el az óvó szerepet.

Érdekes nyomon követni a gyermekekkel való
foglalkozás dokumentumait, a játék és a tanulás majd a
kötetlenség megjelenését az óvodai nevelésben. Az első
tanterv jellegű dokumentum az 1953-as módszertani
levél, majd az 1957-es Kézikönyv.

Az óvoda szerepéről Brunszvik Teréz grófnő a következőket írta a Magyar Kisdedóvó c. folyóiratban:
„A kisdedóvó legfontosabb alapelve, hogy jutalmazzon,
nem pedig büntessen. A helyett , hogy a gyermekek hibáit
szemükre vesse, azon igyekszik, hogy azokat elfelejtse és az
egész figyelmüket a jó szeretete, a tisztaság a szorgalom a
munkásság a rend és a csend felé irányítsa úgy, hogy ne
legyen idejük rosszra gondolni még kevésbé rosszat cselekedni” . A kisdedóvónőktől legfőképpen igazságosságot
és vidámságot vártak el, így a nagy létszámú , intézményenkénti mintegy 100 körüli gyermek jellemére hatni óriási feladat volt.

Az Óvodai nevelés programja 1971-ben így fogalmazta meg legfőbb célját: a 3-6 éves gyermekek sokoldalú,
harmónikus fejlődésének elősegítése. Itt már azonban
korcsoportokra bontva a foglalkozások anyaga, és az év
végére elérendő követelményszint is megfogalmazásra
került. Ezt a szigorúságot a ’89-ben megjelent módosított változat kicsit oldja, nagyobb szabadságot és kötetlenséget biztosítva az óvónőknek és a gyerekeknek.
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„Brunszvik Teréz olyan kornak volt a szülötte, mely a
gyermekekre nem áldozott kellő figyelmet” –írja róla
Hornyák Mária aki Brunszvik Teréz élettörténetét dolgozta fel. Vekerdy Tamás gyermekpszichológus pedig ezt
mondja: „Az utóbbi 100 évben többet változott a világ a
gyerekek körül, mint azelőtt több ezer év alatt, mivel már
nem működnek a régi módszerek a tudás elsajátítására.”
A brunszviki nevelés és a mai óvodai nevelés is a gyermek érzelmi biztonságára, harmónikus fejlődésére törekedett és törekszik. Weöres Sándor gondolatával kívánok
további jó munkát az óvoda dolgozóinak, hogy majd a
150.-ik évfordulón büszkén nézhessenek vissza:

A német nemzetiségi foglalkozásokat 1981 szeptemberétől kezdték el, az akkor még két csoportos óvodában.
Gercsák Katalin kedves kollégám volt a felelőse a német
foglalkozások bevezetésének.
Magyarország első óvodai kerettanterve, tartalmi szabályzója 1996-ban készült el. Ennek iránymutatásai alapján dolgozták ki az óvodák a saját nevelési programjukat.
Ekkor az intézmény neve már Fellegvár Óvoda volt, s
megfogalmaztuk pedagógiai hitvallásunkat:
„Hogy elérd a Felleget, fogom a kezed
S ha mered elengedheted!”

„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

Jelenleg az óvoda pedagógusai a 2013-ban megjelent
Kompetencia alapú programcsomag útmutatásait figyelembe véve dolgoznak.

A megemlékezés után a Városháza udvarán ünnepi műsor keretében került sor a városi kitüntetések
átadására. Örömmel láttuk az ünnepeltek sorában kedves
kollégámat Szalai Dórát aki Niedermüller József életpálya
közi kitüntetést kapott. Szeretettel, szívből gratulálok s
továbbra is arra biztatom vigyázzon a “legkisebb csavarra a gépezetben.”

Nekem emlékeim 1979-től vannak, amióta nagyon sok
változás történt az óvoda életében. Kialakításra került a
harmadik csoportszoba, két alkalommal volt teljes kert
felújítás, felépült az új konyha, felújítottuk a teljes óvodai berendezést, modern tálalókonyhát létesítettünk és
logopédiai szobát is kialakítottunk. Lehetőség nyílt rá,
hogy mindhárom csoportban két óvónő és egy dajka
néni dolgozhasson. Míg a 80-as évek végén és a 90-es
évek elején óriási volt a fluktuáció /sok képesítés nélküli visegrádi dolgozott itt/ ezt követően 2011-ig nem volt
változás a nevelési testület összetételében. Pedagógiai
asszisztens és két új óvodapedagógus lett tagja a testületnek, a nyugdíjba ment kollégák helyett. Sok-sok program
és élmény éri óvodásainkat, de azért nincs egyszerű dolga
a ma pedagógusának: A XXI. sz. digitális generációja már
a Z generáció, s jól látszik, hogy jelentős változás előtt áll
a pedagógia, ezek a változások a kisgyermeknevelést is
érintik. Megváltozóban van a gyermeki gondolkodás s
megváltoznak a gyermeki képességek is.

A Fellegvár Óvoda minden dolgozójának az óvodába
járó gyerekeknek és szüleiknek békés-boldog karácsonyi
ünnepeket kívánok, s kívánom, hogy minden család,
minden kisgyermek érezze karácsonyeste ennek a kis
versikének az üzenet:
“A karácsony mindig olyan jó,
az sem baj, ha nem esik a hó!
Fontos az, hogy velem legyenek,
akiket nagyon szeretek!”
Dobó Judit

A VARÁZSSZÓ: TELEPÜLÉS

É

s nem pusztán abból az okból, hogy – legalábbis az
általam ismert - újabb jogszabályok leginkább ezt
a szót használják. Bár kétségtelenül van néhány
kivétel. Hanem azért – nyilván a jogalkotó is tudja ezt
-, mert azok a korábban beidegződött keretek, melyek
bennünk éltek a város és a község (falu) kapcsán, mára
gyakorlatilag megszűntek, kiüresedtek. Nincs jelentős
különbség víz, csatorna, áram, gáz, telefon (internet)
szolgáltatásban, de még csak a szilárd útburkolatok tekintetében sem. Ha pedig az egészségügyet, vagy az oktatást
nézzük, azok komolyabb része a bekerülési és fenntartási összegek miatt centralizálásra került, így még sokszor
a 25-30 ezres városoknak is csak az alapellátás jut, lásd

Szentendrének is csak egy rendelőintézete van. A fent
említett okok miatt a törvények zöme településről beszél,
és a kötelezően nyújtandó szolgáltatások és ellátások,
valamint a hozzájuk kapcsolódó állami finanszírozást is
a lélekszám alapján határozza meg, csúnya szóval normatívában. Éppen ezért a városi rangnak ma már nincs
különösebb előnye, igaz hátránya sincs, hiába emlegetik
ezt oly sokszor néhányan.
Jól látja tehát Abonyi Géza, hogy egy helyi önkormányzatnak – jelesül a visegrádinak is - viszonylag
szűkek a lehetőségei akkor, ha „városfejlesztési programot”
hirdet. Valóban elsősorban kulturális szolgáltatásról,
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óvodai ellátásról, és némi településképi (pl. homlokzat
felújítás, vagy arculat), üzemeltetési (pl. a belső területeken az autóforgalom csillapítása és parkoló építés) és fejlesztési (pl. az ún. Községkerti területek rendezése)
feladatról beszélhetünk. De ezek „városi léptékkel” mérve
nem jelentősek. Nekünk persze azok!

kérdése csak részben ellátási kérdés (erről még később
lesz szó), részben városképi szempontokat is felvet. Mint
közismert, itt is bírósági eljárásokat eredményezett az
önkormányzat rendezési kezdeményezése. Aztán nézzük
a Duna-parti „városfejlesztést”! A rév környéki állapotok
kapcsán a több éve tartó állóháború közismert. Három
példa, de ízelítőnek ennyi is elég. Nekem szent meggyőződésem, hogy az önkormányzat a város érdekében
lépett fel mindannyiszor, és soha sem erőből. Mindig
tárgyalás kezdeményezése és egyeztetések előzték meg
a lépéseket. Véleményem szerint soha sem akart az
önkormányzat lehetetlent. Hogy ki mit állít, azzal nem
az én tisztem foglalkozni. A tisztelt olvasó el tudja dönteni, hogy helyesen járt-e el az önkormányzat, amikor
ezekkel a kérdésekkel elkezdett foglalkozni. Én nagyon
remélem, hogy a város központi területeinek végleges
rendezése középtávon meg tud valósulni, ami óriási lépés
lenne. De azért van pozitív példa is: Akik a homlokzat
felújítási pályázaton támogatást nyertek az ingatlanjaik
csinosításához, azok pozitívan viszonyulnak az önkormányzat ezen kezdeményezéséhez.

Valós különbség mutatkozhat a városok javára „szép
üzletek, nívós szolgáltatások” tekintetében, beleértve az
idegenforgalmi és turisztikai szolgáltatásokat is. Továbbá
a közbiztonságot és a sportolási lehetőségeket említi helyesen, valamint az „olyan munka lehetőségek, amelyek
vonzóak a helyi pályakezdő fiatalok számára”. Lehetne
beszélni ipari, helyi közlekedés, stb. vonatkozásokról is,
de ez Visegrádon nem aktuális kérdés.
Nézzük, hogy is állunk mi mindezek tekintetében?
Kulturális szolgáltatások (múzeum, művelődési ház
- könyvtár, mozi, palotajátékok, nyár programok, civil
szervezetek és a különböző intézmények rendezvényei,
stb.) terén úgy gondolom, magasan felette vagyunk
a hasonló méretű magyar települések átlagának, sőt
felvesszük a versenyt a 6-8, sőt akár egy-egy 10 ezer fős
településsel is, csak ki kell használni a rendelkezésre álló
alkalmakat. Az ennél nagyobbakkal viszont nem reális
az összevetés. Sőt úgy vélem, hogy a mai infrastrukturális, pénzügyi és személyi feltételek mellett közelítünk a
lehetőségeink határához, ha ugyan el nem értük azt.
Hasonlókat gondolok a sportolási lehetőségekről is, bár
ebben nem érzem magam teljesen kompetensnek. Kicsit
távolról nézve lényegesen jobbnak látom a helyzetet itt,
mint a hasonló méretű településeken. A közbiztonságunkat pedig szerintem még ennél is többen irigylik.
Összességében tehát szerintem Visegrád nem érdemel
olyan rossz osztályzatot, mint ami a cikkben szerepel.
Az óvodafejlesztés nagy falat: a tervek elkészültek, de a
finanszírozás ennél bonyolultabb, de erről az előző számban írtam, így nem ismételném magam.

Lépjünk tehát tovább! Most nézzük mi a helyzet a „szép
üzletek, nívós szolgáltatások” témakörrel?
Milyen jó lenne „egy tizenöt vagy húsz asztalos, virággal szegélyezett terasz”-os cukrászda, több és szélesebb
választékot kínáló szép bolt, olvasom. Igen, jó lenne.
Mindez azonban az állami és önkormányzati szektoron
kívül eső gazdasági tevékenység. Nem állítom, hogy az
önkormányzatnak nem kell segítő, támogató módon
viszonyulni ezekhez, de alapvetően befolyásolni nem
tudja. Ha nem létesülnek ilyenek, akkor azt kell gondolnom, hogy vélhetően nem éri meg ilyet üzemeltetni,
hiszen senki sem ellensége a saját zsebének. Nyilván a
befektetők, tulajdonosok pontosan végiggondolják, hogy
megéri-e boltot nyitni, visszajön-e egy esetleges felújítás,
csinosítás ára? De az is előfordulhat, hogy valaki így gondolkozik: Miért kellene ezt meglépnem, hiszen a városban ezt vagy azt csak én árulom, tehát mindenképpen
bejön a vevő. De lehet, hogy nincs igazam.

A településkép, városfejlesztés és üzemeltetés szép és
összetett feladat. A hely szűke miatt, éppen ezért csak
néhány példát hoznék fel, melyből kiderül, ráadásul
milyen „hálás” is. Sőt talán még az is kiderül, hogy az
önkormányzat nem csak a napelemekkel van elfoglalva,
amiről ráadásul most egy szót sem fogok írni. Lássuk tehát: A gondolkozási fázison már túljutott a belső területek
közlekedési rendjének kérdése (forgalmi rend, parkolás,
kerékpárosok helyzete, stb.), mely témakörben vélhetően
rövidesen „társadalmi vita” is lesz. Ehhez kapcsolódva
az ún. Községkerti területek rendezése is komolyabbra
fordult. Néhány alapozó lépést tettünk meg csupán eddig, és máris a napelemhez hasonló érzéssel szembesülhetünk, csak kisebb mértékben, és itt nem a CBA kisajátításról beszélek. Ha már CBA: Az élelmiszer áruház

De hogy néz ki mindez a gyakorlatban?
Csak egy példa. Az önkormányzat városfejlesztési és
városképi okok miatt, de mégis csak beleállt az élelmiszer
áruház fejlesztési programba. Amikor az ügy komolyra
fordult, érdekes módon a tulajdonos – aki egészen addig
mindig a fejlesztést ígérgette – gyorsan kihátrált a dologból. (Erről mindenki értesülhetett a korábban megjelent
cikkekből.) De ez akár még érthető is lehet, hiszen az ő
pénzéről is szó van. Ennél sokkal meglepőbb viszont,
hogy ha van, aki az arcát adja ehhez a „harchoz”, akkor annak válogatott ocsmányságokat vágnak az arcába
az „egyszerű” városlakók (és nemcsak a – véleményem
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szerint alaptalanul - állásukat féltő alkalmazottak), a
facebookon hazugságokat állítanak róla, a köszönését
pedig nem fogadják az utcán. Azt nem állíthatom, hogy
ez nem zavar, de aki ilyen dolgokra adta a fejét – értsd
képviselőség – az jobb esetben nem az olcsó népszerűségért vállalta azt. De térjünk vissza a CBA-hoz: tehát
láthatjuk, hogy a tulajdonos valami miatt nem érdekelt
a fejlesztésben, beruházásban. A választ én az előző
bekezdésben keresném.

Talán a fent leírtakból is kiolvasható, hogy az önkormányzat nem mindenható, de nem is béna kacsa, akivel bármit meg lehet etetni. Az önkormányzat is csak
egy része a nagy közös puzzle játéknak, nem a legkisebb
és legjelentéktelenebb darabja a kirakónak, de csak egy
darabja. Ebből adódóan csak olyan lépéseket tehet meg,
amire jogköre és felhatalmazása van. Így például nem
végezhet magánnyomozói tevékenységet sem, éppen
ezért azt sem tudhatjuk még mindig, hogy ki az a Rózsa
úr!

Már hallom, hogy az önkormányzat sem tesz semmit
a saját „boltjaiban”. Nekik üzenem, hogy testületi döntés
született arról, hogy a patika 2019-ben közel 30 millió
forintért teljesen fel lesz újítva.

Mikesy Tamás

FONTOS DOLGAINK

De hogy van ez más boltok esetében? Én úgy látom, hogy
ott sem állunk valami jól. Olcsó burkolatok, látszó betonfödém, egyszerű berendezés. A kínálatbővítés pedig nem
a papír-írószer, ruházat, háztartási eszközök, elektronikai
cikkek vagy éppen az ajándéktárgy választékában érhető
tetten, hanem a kifizetődőbb szerencsejáték vagy a rövidital polcon. A félreértések elkerülése végett, nekem ezzel
semmi problémám sincs, nyilván a gazdasági logika diktálja ezt, de nem is én hoztam fel a témát.

I

gazuk van mindazoknak, akik a korábbi „Három
kívánság” cikkemet a jövőre esedékes helyhatósági
választásokkal hozzák kapcsolatba. Valóban ezért
írtam, mert azt gondolom, hogy mindenkinek szíve
joga, hogy megfogalmazza és a nyilvánosság elé tárja
véleményét egy ilyen közügyben. Főképpen akkor, ha
személy szerint is érinti a dolog. Merthogy én is itt élek,
mint minden visegrádi lakos, így – mint bárki másnak nekem sem mindegy, hogy merrefelé tart a város szekere.

Ha már gazdasági logika és racionalitás, akkor ide
csatlakozik a mai utolsó gondolatom. Az elmúlt 26 évben nem telt el úgy fél év, hogy ne hallanám valakitől,
hogy el kell érni, hogy kialakuljanak „olyan munka lehetőségek, amelyek vonzóak a helyi pályakezdő fiatalok
számára”. Azonban még senkitől se hallottam, hogy ezt
hogyan képzeli el. Milyen lépéseket kellene tenni? Az
önkormányzatra milyen szerep hárulhat e tekintetben?
Én sokat gondolkozom a folyamatosan öregedő visegrádi fiatalok helyzetén. Valóban nagyon érdekes téma
– amibe most nem is mennék bele részletesen -, de e
tekintetben (munkahelyteremtés) elég kilátástalannak
látom a helyzetet. Arra van valós esély, hogy a helyben
maradásukat, lakhatásukat előmozdítsuk, például építési
telkek kialakításával. Ez sem egyszerű, de nem reménytelen. De hogy a foglalkoztatásukat „tömegesen” meg lehessen oldani, szerintem lehetetlen. Ennek talán az a legfőbb akadálya, hogy Visegrádon még mindig általánosan
elfogadott a tudás és ezzel együtt a tanulás megbecsülése.

Nos, mint ahogyan azt leírtam, nem vagyok túl elégedett a jelenlegi városvezetés elmúlt több mint hat éves
működésével és ezért úgy gondolom, hogy jövőre egy
teljesen más gondolkodású, más irányultságú testületnek kellene átvennie ügyeink vitelét. Még azt is megosztom Önökkel, hogy milyen beállítottságú testületre
gondolnék szívesen. Legelső sorban is a helyi lakosok
problémáira érzékeny, segítőkész, empatikus, visegrádi
lakosokból álló testületre. Nem véletlenül használtam
ezeket a jelzőket. Azt gondolom, hogy egy képviselőnek
nem a múltat, nem a köveket, nem az ideológiákat és
nem a saját érdeket kell képviselnie elsősorban, hanem
azoknak a települési embereknek az érdekeit, akik őt
bizalmukkal megajándékozták. Ez pedig nem megy
másképpen, mint itt lakva, beleérezve magát az itt élők
helyzetébe, jó szándékkal és segítőkészen fordulva minden lakossági probléma felé.

A szülők – és velük karöltve az önkormányzat és az iskola – nagyon helyesen ösztönzik a fiatalokat a továbbtanulásra. Ennek eredményeként azonban a visegrádi fiatalok
lényegesebben képzettebben, mint az országos átlag,
aminek nagyon kell örülni, de végső soron ennek az az
eredménye, hogy a mi kis 1800 fős városkánk képtelen
„felszívni” ezt a sok „túlképzett pályakezdő fiatalt”.

Az együttérzés, a segítőkészség és a gondoskodás olyan
tulajdonságok, amelyek természetüknél fogva inkább
a nőket jellemzik, így meggyőződésem, hogy nagyon
üdvözítő hatással lenne a testület munkájára, ha minél
több hölgy vállalna képviselői tisztséget és feladatot a
következő testületben. Természetesen ezeken felül egy
képviselő esetében jól jönnek a jogi, közgazdasági, vagy
más egyéb hasznos szakmai ismeretek, de a képviselő
testület kiválóan működhet ezek nélkül is, hiszen min-

Mi a megoldás? Fogalmam sincs, de tanulni biztosan jó
dolog és kell!
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szellemiségéhez és a helyi lakosságra, az emberekre kell
koncentrálni, rájuk gondolni és olyan döntéseket hozni,
amelyek közvetlen hasznot jelentenek a helyieknek a
beruházások megvalósítása során. Hogy közelebbről
mire is gondolnék, arra hamarosan rátérek egy másik alkalommal.

den ilyen irányú segítséget igénybe vehet a megfelelő
végzettségű hivatali szakemberektől, vagy akár külső
szakértőtől, amennyiben ennek szükségét látja. Szerintem
az lenne ideális, ha egy minél változatosabb összetételű
képviselő testület tudna felállni, amelyet életkor, nem,
végzettség, világnézet és habitus szerint is többféle ember alkot. Hiszen mi, polgárok is ezerfélék vagyunk és
valahogyan mindannyiunknak bele kellene férnie abba a
zsákba, amelyből a képviseletet osztják.

De lépjünk vissza a mába. Most Visegrádra tekintve,
nekem valahogy olyan érzésem van, mintha ez a kisváros
az elmúlt évek során valahol elvesztette volna a lelkét.
Azt a lelket, amely történelménél, fekvésénél és barátságos
lakóinál fogva annyi embert megérintett a múltban,
és amiért annyi más ide települt lakos mellett, én is itt
ragadtam közel negyven évvel ezelőtt. Akik régóta élnek itt, bizonyára tudják és értik, hogy miről beszélek,
a fiatalok, akik nem éltek még akkor, jó lenne, ha meg
tudnák tapasztalni milyen is az, amikor egy kis település
szinte egy igazi kis közösség, mindenki köszön mindenkinek az utcán és karácsonykor, vagy május elsején, vagy
bármilyen más ünnepen az egész város együtt van és jó
hangulatban, barátságban együtt ünnepel.

A jövő évi választás azért is különösen fontos lehet,
mert a következő testületre – ha a jelzett állami fejlesztések beindulnak – a szokványostól eltérő feladatok is
várhatnak.
Reménykedünk a fejlesztésekben, de hogy lesznek-e és
mikor, ez még egyelőre a jövő titka. Valóban nagy dolog
lenne, ha létrejönne a régi lepusztult strand helyén egy
modern wellness központ, ha végre teljesen felépülne a
félbe maradt „Hilton szálló”, ha a Fellegvár és a Salamon
torony újra a régi fényében ragyogna, és ha minden más
fejlesztés is megvalósulna, amelyet a jelenlegi testület
megfogalmazott és elküldött az ország kormányának.
Számunkra egyedül elérhetetlen fejlesztésekről van szó,
amelyek valóban hatalmas lépést jelentenének városunk
történetében. De itt különösképpen oda kell figyelnünk,
mert van némi különbség a Madas László féle régebbi
fejlesztések és a mostaniak között. A Lepencei strand
létesítése, ahol minden visegrádi kedvére fürödhetett, az
általa idehozott munkahelyteremtés, az akkori Erdészet
által adott juttatások, építési telkek és sok más egyéb közvetlenül a visegrádi lakosságnak nyújtott kedvezmények
Laci bácsi ember központú, természet központú, Visegrád központú gondolkodásának voltak köszönhetőek.
A most kilátásba helyezett beruházásokra - noha igazán
nagy kaliberűek és költségesek – sok esetben inkább a
kőkemény üzleti érdekek jellemzőek, mint városunknak
és lakosságának a java és előnye.

És most én úgy érzem, mintha ez a jó érzés, ez a barátság,
ez a lélek elveszett volna. Elveszett a sok kiabálásban,
vádaskodásban, rosszindulatban, ellenségkeresésben,
megosztásban és közönyben.
Vissza kellene szereznünk ezt a lelket, és újra egy
barátságos és szerethető kis települést teremtenünk.
Ez most a legfontosabb dolgunk. Ezért is gondolom,
hogy egy olyan új vezetői rétegre lenne szüksége ennek
a városnak, amelynek elsőrendű a visegrádi lakosság
összességének békéje, összetartása, jó kedve és barátsága.
Mert ezek a dolgok azok, amelyek igazán fontosak egy
ilyen kisváros életében, mint a mienk, és minden más
csak ezután következik.
Abonyi Géza

Annak a képviselő testületnek, amely a következő években az érdekeinket képviseli az esetleg megvalósuló
fejlesztések ideje alatt, vissza kell térnie Madas László

MEGCSAPOTT AZ IDŐK SZAVA
AVAGY MI A BAJOM VISEGRÁDDAL ÉS MILYEN VÁROST SZERETNÉK HELYETTE

A

z utóbbi egy évben úgy éreztem, hogy valami
nincs rendben ezzel a csodálatos faluval (miket
beszélek VÁROS!), ahová a rendszerváltás hajnalán letelepedtünk. Pedig annak idején annyira szépnek
találtam az itteni erdőket-hegyeket, a Dunát, a kilátást,
a Várat és az akkor még romos Palotát. Mikor elkezdtük
“vegyülni” a helyiek között, hamar barátokra leltünk és

ezek a barátok már a felcseperedett - több mint, három de
kevesebb mint 7 - gyerekünk barátai is.
De aztán az elmúlt pár évben elkezdett piszkálni a gondolat, hogy én nem ilyen faluban akarok élni. Hiányzik a
soha nem ismert földszagú élet, ahol a látóhatár a végtelenbe veszve várja, hogy felfedezzem. Ahol a folyó nem csak
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unalmasan folydogál - mikor az északi szomszédjaink
engednek bele vizet - hanem kanyarog kiszámíthatatlanul és veszélyesen.

amit a jövőben elnéznék nekik, ha megtanulják rendesen
az új énekeket és táncokat. Természetesen szeretném, ha
az addigra olyan tájidegen csacskaságokat is elfelejtenék,,
mint a drindli, meg a léderhóze, mert ha nekem jó a 30
alsószoknya a fehér blúzzal és a hímzett kendővel, akkor
nekik is jó a posztónadrág vászon dudaszájú inggel, nem
kell urizálni itten a bőrnadrággal. A tangóharmonika és
a - számomra Wagnert idéző - fúvósok is lecserélhetőek
hegedűre, furulyára és dorombra. Azt is szeretném, ha
egy nyelvet beszélnénk, így a jövőben készülök kiadni
egy új szavak és kifejezések szótárát, amiben megtalálhatóak lennének a hónapok új-régi ezen a tájon még
ismeretlen nevei, illetve a használati tárgyak új-régi elnevezései is. A közérthetőség jegyében hasznos lenne, ha
a szótár tartalmát mindenki bemagolná, és a köznyelvben meghonosodna.

Aztán már nem csak a táj nem tetszett, ami körülvesz,
hanem az eddig ebben a számomra tetszetős városkában
is kezdtem komoly hibákat találni. Túlságosan modern
nekem az, ahogy itt a XXI. századi lakosok élnek. Mert ha
100 éve nem volt hőszigetelés és az emberek mégis boldogan éltek heveny tuberkulózissal a földes padlójú házakban, akkor az miért nem jó nekünk? Vagy egyáltalán,
minek nekünk áram? Öregeste gyertyát is lehet gyújtani, vagy petróleumlámpát, sokkal hangulatosabbak
úgy a családi esték. Ennél a pontnál elszégyelltem magam, mert szeretem a mosógépem, nevet is adtam neki és
beszélek is hozzá. De rájöttem, hogy mennyire jót tenne a
városkánk asszonyainak, ha együtt mosnánk. Évente 2X
a nagymosásra összegyűlnénk az Apátkúti-patak partján
és dalolva, a környezetvédelmi szempontoknak megfelelve lúgban kimosnánk a család szennyesét. Oldanánk a
fehérítőt az ég vizében, miközben a lányaink játszanak a
szalmababáikkal, fiaink pedig falovacskákon csatáznak.

Már a hegyekkel is bajom van. Télen megfogják a napot
és én szeretném látni, ahogy a végtelenbe vesző keleten feldúsul a nap, majd a távoli nyugaton lenyugszik.
Ezekkel a hegyekkel amúgy sem lehet mit kezdeni, csak
foglalják a helyet. El kell hordani őket, hogy ne rondítsanak bele a látóhatárba. Aztán ha már minden lapos mint
a pékné tepsije, akkor végre rohanhatna a sok szürkemarha a gémeskutas tájba. A gémes kutakba a Dunából kéne
vizet hordani, mert a termálvízbe beledöglenek. Lovakkal, ökrökkel felszántanánk a földet és vetnénk-aratnánk.

Legjobban városunk jelenlegi szerkezete böki a szemem.
Már nem tetszik. Mindenhol házak, egymás hegyénhátán. Sehol egy tágas tér templommal, kocsmával,
vegyesbolttal. Ha parkot, vagy zöldterületet szeretnék
látni, akkor kénytelen vagyok elmenni a Mogyoró-hegyre (10 perc gyalog) vagy az Apátkúti völgybe (12 perc
gyalog), ahol sétálhatok az árnyas erdőben, ősszel hallgatva a szarvasok bőgését. De mit nekem egy falu főtere,
ha a hegyeket is elhordtuk és a Dunát is megtekertük!
Javaslom, hogy a falu felét romboljuk le. Igaz tudom,
hogy a környéken a Dunakanyarban nem jellemző az
ilyen tágas-teres település, de szerintem szép lenne és az
újdonság varázsával hatna a környéken. Tehát azt kommendálom, hogy a 11-es úttól kezdve, a tágas rendezvény-tér határáig a templom felé romboljunk le mindent.
Építsünk egy tágas teret és parkot (mivel addigra már
nem lesznek hegyek és erdők a környéken, csak szántó,
meg legelésző gulya), az iskola helyét foglalja el egy
szökőkút (szeretem a szökőkutakat, de csak a nagyokat).
A patika jelenlegi épülete lehetne a vegyesbolt, a szemben
lévő hentes bolt pedig a kocsma. Szerintem jól mutatna,
ahogy a városunkba kanyarodva rögtön egy tágas térre
érkezik a látogató, ahol a szökőkutat megkerülve a templom látványa az első élmény amivel találkozik. A hozzánk
jövő idegen amúgy is a Duna-parton hagyná a kocsiját,
mert a falun belül kizárólag gyalogosan, lóháton, vagy
szekéren lehetne közlekedni.

Telente a városkánk lakói összegyűlhetnének a fonóban,
ahol mi asszonyok énekelve hajtanánk a rokkát, a vidám
hegedű és nyenyere hangja pedig adná az urainknak a
talpalávalót. Itt szeretnék közbevetni valamit. Tudom,
hogy kicsiny városkánkban jelentős Sváb kisebbség lakik,

A Vár-hegyet meghagynám, mert szerintem jól mutatna
egy hegy a faluban, tetején a Várral. A turisták a jelenlegi
Újkert utcán keresztül közelíthetnék meg, ahol a házak
helyén pihenőket, szalonnasütőket, illetve kemencéket
építenék. Az ottani lakók házai sajnálatosan áldozatul
esnének ezeknek a kényelmi szempontokat szolgáló, a

A gyerekek is elkezdték szúrni a szemem, ahogy kezükben telefonokkal lófrálnak a faluban. Fogalmuk sincs
milyen jó dolguk van a hűtött-fűtött konténerekben ahol
tanulnak. Pedig milyen szép is az, mikor a pedellus befűti a cserépkályhát az osztályteremben, ahol aztán együtt
tanulnak az alsósok vagy a felsősök. Az órákon hátratett
kézzel kéne ülni és tintába mártogatott pennával gyakorolni a szépírást és a matematikát. Szerintem elég lenne,
ha azok a gyerekek akik szegény családból valók, csak
írni-olvasni és számolni tanulnak meg és utána mehetnek is segíteni a szüleiknek.
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turisták igényeit figyelembe vevő új létesítményeknek.
De a jelenleg ott élő háztulajdonosok biztos nem bánnák, ha az otthonaikat lerombolnák. Hiszen ezek a változások a fejlődést szolgálnák és az idelátogató turisták
kényelmét. A vendégek kényelme pedig olyan nemes cél,
ami megér ily csekély áldozatot.

tem, ősszel rugdostam az avart az erdőkben, majd télen
korcsolyáztam a tükörsima borospalack színű tavon, ha
szerencsém volt és simára fagyott. A falusi porták dísze
volt a nádtető, a tisztaszoba és a fapadló. Tehát nem értem magam sem, honnan ered ez a vágyódás egy olyan
életre és környezetre, amit soha nem ismertem. Pedig az
utóbbi időben, mint egy szirén hív engem ez a földszagú
világ. Biztos lesznek olyanok, akik megtisztelnek azzal,
hogy elolvassák soraimat (köszönöm) és azt mondják hogyaszongya: „El lehet innen költözni oda, ahol
a látóhatárt felfedezheted és a kemencédben sütöd a
kenyered, miközben hegedűszóra ropod a fonóban, arról
nem is beszélve, hogy a - nagyon tisztelt – Jó Édesanyád
házát rombolod te le, kérlekalássan.” A válaszom ezeknek
az embereknek az, hogy mindig nyitottnak kell lenni az
újdonságokra, a kihívásokra. Mennyivel jobb középkorúként új vállalkozásba kezdeni, vagy hajlottidejűként
egy új és végső otthont teremteni, ahol majd élvezhetik
életük alkonyát, mint egy nyugodt, kihívásoktól mentes
környezetben morzsolni életük napjait. Ez az életstílus
csak a tőlünk nyugatra élő elpuhult társadalomra jellemző, akik több mint 60 éve élnek kiszámítható létbiztonságban és a 300 éves házaikban. Lássuk be a háborús
nemzedék még mindig közöttünk van, mert embert
próbáló nehézségekkel és új célokkal kellett szembesülnie. Véleményem szerint ezek a változások kizökkentik
majd a nyugalomba belefásult visegrádi lakosokat, akik
belepunnyadtak a háborúban-kommunizmusban átélt
gyerekkorba, majd a hirtelen jött szabadságba.

Ami a visegrádi házakat illeti. Jól mutatna, ha a megmaradt házakat is átépítenénk. Nagyon romantikus látványt nyújtanak a vályogból, zsúpfedéllel épített otthonok. Kicsiny konyhakertek színesítenék a portákat, ahol
tyúkok csipegetik a tyúkhúrt és a nagymamák morzsolják nekik a kukoricát a kapuk előtt ülve, beszélgetve a
szomszédokkal. Nem kellene végeláthatatlan csatákat
vívni a napelemekkel, mert ember legyen a talpán, aki
egy zsúptetőre napelemet szerel, és mint fentebb írtam,
áram sem kell. Sokkal többet spórolnánk, ha egyáltalán
nem használnánk áramot, mintha napelemmel gyűjtenénk az energiát. Tehát ez a sokakat megosztó konfliktus is lekerülne a napirendről. Szeretem, ha az emberek
békében élnek egymással, így ez jó megoldásnak tűnik.

Vacsora közben felvázoltam elképzeléseimet az uramnak, aki boldogan majszolgatta az indukciós főzőlapon
készített vacsoráját. Kíváncsian vártam mit gondol,
hiszen több mint 30 éve vagyunk házasok és ezt az oldalamat még nem ismerte. Megtörölte a száját, felhörpintette a vörösborát, majd így szólt: “Jól van. Jövőre veszek
neked egy bérletet a Szentendrei Skanzenbe és azzal ezt a
témát elfelejtjük.”
Nagyné Kati

Egy vallomással tartozom. Soha nem éltem olyan
vidéken, ahol a látóhatár a végtelenbe fut. A múlt
században születtem Szent Mihály (Székelyül Földanya)
havában. (Jut eszembe kiegészítéseket kell majd raknom
a szótáramba, hogy az új visegrádi magyar-magyarmagyart mindenki értse.) A Bakonyban láttam meg a
napvilágot egy egyszer volt kicsiny faluban, ami addigra
hatalmas bányászváros lett. Naiv szüleim a jó levegőt és
a természetet keresve költöztek oda a fővárosból, hogy
én majd a Bakony hegyei között az erdőket járva és az
avart rugdosva nőjek fel. Tévedni emberi dolog, ezért
gyorsan a Balaton északi partjára költöztek. Így tavasszal
a hegyekben barangoltam hol gyalog, hol lóháton, a
nyarakat teniszezéssel és Balaton-parti henyéléssel töltöt-

SZERKESZTŐSÉGI HELYESBÍTÉS
A Visegrádi Hírek 2018. novemberi számában
megjelent Szerkesztőségi közleményben tévesen
írtuk azt, hogy a „Napelem probléma” című írást
Hajdú András juttatta el hozzánk. A valóság az,
hogy a cikket Bánk András küldte be, Hajdú András
pedig ugyanezt az írást egy bírósági keresetlevélhez
csatolta mellékletként, ahogy ezt megírtuk.
A közlemény többi része továbbra is helytálló,
és a szerkesztőség véleményét tükrözi.
A hibáért az érintettek elnézését kérjük!
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2018. DECEMBER

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Baleset, segélyhívás, bejelentés esetén ELSŐKÉNT
HÍVANDÓ segélyhívószám............................................112
MENTŐK..........................................................................104
RENDŐRSÉG...................................................................107
TŰZOLTÓSÁG.................................................................105

Szent Kozma és Damján Reh. Szakkórh. 06- 26/801-700
Áprily Lajos Általános Iskola.......................06-26/398-312
Fellegvár Óvoda............................................06-26/398-130
Városi Konyha................................................06-26/398-100

Szentendrei Rendőrkapitányság..................06-26/502-400
Mátyás Király Művelődési Ház...................06-26/398-128
Visegrádi Rendőrőrs, tel/fax........................06-26/398-273
Visegrádi Turisztikai Információs Iroda....06-26/397-188
Herdics Antal megb.őrsparancsnok.........06-70/492-0803
Visegrádi Révátkelő.......................................06-26/398-344
illetve Bátka Szabolcs körz. megbízott....06-70/942- 9210
Plébániahivatal..............................................06-26/398-006
Visegrádi Polgármesteri Hivatal................ 06-26/398-255
06-26/398-090
Kormányablak (Tahitótfalu)........................06-26/585-036
06-26/585-038

Karakas Temetkezési és Szolg. Kft. ............06-26/390-813
Postahivatal (1. számú).............................. .06-26/398-099
06-26/398-020

Orvosi rendelő...............................................06-26/397-474
Dunakanyar Takaréksz. ...............................06-26/398-150
Orvosi ügyelet...............................................06-26/387-030
Védőnő: .......................................................06-20/236-8569

DMRV hibabejelentő....................................06-27/511-511
06-40/881-188

Fogorvos.................................................06-26/397-574

ELMŰ hibabejelentő.....................................06-80/383-940

SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk mindazokat, akik a
Visegrádi Hírekben írást kívánnak leközölni,
hogy aktuális témákban
– havi lap lévén –
mindig a két lapzárta közötti eseményekről
(értelmezhető ráhagyással)
szóló anyagokat fogjuk ezután leközölni.
Megértésüket köszönjük!
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Hirdessen
a VISEGRÁDI HÍREK-ben immár színesben!
Kedvező tarifák!
Ha többször hirdet, kedvezményt kap!
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Anyagleadási határidő minden hó 15-e,
e-mail cím: mikesytamas@freemail.hu
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További információ: 06-30/210-8580
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