ÁPRILY LAJOS:
SZÁLLJ, ÁBEL FÜSTJE
Szállj, Ábel füstje, terjedezve szállj,
mindenfelé, ahol szívet találsz.
Szűnjék harag, gyűlölség és viszály,
a béke lelkét vidd, amerre szállsz.
1965. május
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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL

A

2018. szeptember 5-én megtartott testületi
ülésen az alábbi döntések születtek:

mentesítés érdekében. Az útszóró sót a legkedvezőbb
ajánlattal rendelkező Agrárbónusz Kft-től vásárolja meg
az önkormányzat.
A 2018. szeptember 19-én megtartott testületi ülésen
az alábbi döntések születtek:

. Módosította a képviselő-testület a Lelátó
Kft-vel az önkormányzat tulajdonát képező 1 db 1624
férőhelyes, 1 db 404 férőhelyes és 1 db 220 férőhelyes TOP-STAND mobil lelátó hasznosítására, karbantartására, felújítására kötött együttműködési megállapodást. A módosítás tartalmazza egyebek mellett azt,
hogy a lelátó elemeit a jövőben a Lelátó Kft. tárolja, illetve
évi 400.000,- Ft + Áfa hozzájárulás fejében a cég vállalja
a lelátók felállítását és lebontását a Palotajátékok idején.
. Döntött a képviselő-testület arról, hogy a Visegrád,
Duna 1694,050 fkm jobb parti szelvényébe elhelyezett,
25 m2 fedélzeti területű az önkormányzat tulajdonában
lévő úszóműállás üzemeltetésével határozatlan időre, ellentételezés nélkül a Visegrád és Környéke Turisztikai és
Marketing Egyesületet bízza meg.
. Együttműködési megállapodás megkötéséről döntött
a testület az önkormányzat tulajdonában lévő 64/14
és a 85/8 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett elektromos töltőállomások kialakításával kapcsolatban
az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel., mely
szerint a területeket az önkormányzat a szolgáltatás
hozzáférhetőségének ingyenességéig, de legfeljebb 5 évig
biztosítja. A területek majdani használati díja tekintetében az öt év leteltét követően a felek előzetes egyeztetést
követően, külön megállapodásban rendelkeznek. Az
e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. saját költségén
telepíti és működteti a töltőoszlopokat és viseli azok
fenntartásával járó valamennyi költséget.
. Jóváhagyólag elfogadta a képviselő-testület a Dunabogdány és Visegrád települések határvonalának változásához szükséges ingatlan csereszerződést.
. Aljegyzői státusz létrehozásáról döntött a képviselőtestület annak érdekében, hogy az önkormányzat a
jövőben valamennyi államigazgatási és önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatát, illetve a tervezett
fejlesztések előkészítését, koordinálását és lebonyolítását
zavartalanul el tudja látni.
. Döntés született arról, hogy a Visegrád, Harangvirág
u. 24. 195/9. helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
a településrendezési terv véglegesítése során az
önkormányzat figyelembe veszi, hogy az ingatlan beépítési módja oldalhatáros legyen.

. Elfogadta a képviselő-testület a Fellegvár Óvoda
2017/2018. nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolót.
. Ugyancsak elfogadták a képviselők Visegrád Város
Önkormányzatának 2018. I. félévi beszámolóját.
. Döntött a testület Visegrád Város Önkormányzata csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. A támogatás keretösszege 475.000.- forint, a havi
támogatás összege a támogatásban résztvevők szociális
körülményeit figyelembe véve havi maximum 6.000. Ft/
fő.
. A kedvezőbb árú földgáz szolgáltatás igénybevétele
érdekében szerződéskötésről döntöttek a képviselők az
E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt-vel
a Fellegvár Óvoda-Konyha, a Visegrádi Polgármesteri
Hivatal, a Duna mozi, a Mátyás Király Művelődési Ház
és Városi Könyvtár, a Sportpálya, a Sziget utcai közösségi
ház 7. és a Harangvirág u. 22. fogyasztási helyekre.
. Elfogadta a képviselő-testület a Glass4you Kft.
árajánlatát a 11-es út mentén átépített 4 db buszmegálló
biztonsági oldalüvegeinek legyártására mindösszesen:
1.247.013,- Ft értékben.
. Ugyancsak elfogadták a képviselők a 2018. június 20.
– 2018. szeptember 19. közötti időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri
beszámolót.
. Keretmegállapodás megkötéséről döntött a képviselőtestület az ELMŰ Hálózati Kft-vel a lehetséges jövőbeni villamos hálózati fejlesztési projektek eredményes
megvalósulásának érdekében. A fejlesztések során a
22 kV-os, illetve 0,4 kV-os meglévő hálózat földkábelesítésének megvalósítását tervezik.
. Elfogadta és az államigazgatási szerveknek történő
megküldésre, valamint partnerségi egyeztetésre és
véleményezésre alkalmasnak találta a testület Visegrád
településfejlesztési koncepciójának és településrendezési
eszközeinek módosított dokumentációját.

. Bruttó: 1.615.440,- forint értékben útszóró só megvásárlásáról döntött a képviselő-testület a téli síkosság-
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VÁROSHÁZI MOZAIK

TISZTELT VISEGRÁDIAK!

E

Házszámtáblák: Nem találja meg a pizzafutár? Máshová
viszik csomagját? Mi segítünk megoldani problémáját!
Keresse kollégánkat a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban,
ahol még mindig rengeteg új házszámtábla várja gazdáját!

zúton jelezzük, hogy a Visegrádi Hírek hasábjain megjelenő hivatali és önkormányzati hírek,
tájékoztatók, közlemények összeállításába komoly és precíz munkát fektetünk. Információinkat az
ügyekhez kapcsolódó dokumentumokból, a képviselőtestületi üléseken született határozatokból, jogszabályokból, a beruházások kivitelezőitől, a közműszolgáltatóktól,
hatóságoktól stb. szerezzük, az írásokat a hivatal érintett
munkatársaival egyeztetjük. A tájékoztatókat igyekszünk
rövidre fogni, nyelvezetüket közérthetővé formálni. Az
újság mellett nagy hangsúlyt fektetünk a honlapon és a
Facebook-on keresztül történő információátadásra is,
ezért hoztuk létre többek között a honlap hírlevél funkcióját.

Az elmúlt évben lezajlott lakcímrendezést követően
elkészült új házszámtáblákat az önkormányzat továbbra is térítésmentesen biztosítja minden lakos számára.
Átvételi lehetőség a hivatal nyitva tartási idejében a Fő
utca 81. szám alatt.
A következő felsorolásból láthatja, hogy készült-e már
az Ön számára házszámtábla:
Mátyás király utca, Patak zug, Sziget utca, Szőlőskert utca, Újkert utca, Vár szer, Sirály utca, Schulek utca,
Salamontorony utca, Gizella út, Duna-parti út, Malom
köz, Török utca, Pázmány Péter utca, Temetősor utca,
Szentgyörgypuszta út, Dobos utca, Rigó köz, Esztergomi
út, Kálvária utca, Királykunyhó völgy, Lepence völgy.
Nyírfa utca, Patak sétány, Jurta szállás, Mócsai tanya,
Sibrik dűlő, Bányatelep utca, Kőbánya utca, Malomhegy
utca, Rigó utca, Újkert köz, Rév utca, Duna utca, Feketehegy utca, Zách Klára utca, Mátyás köz, Panoráma

Mindezek ellenére azt tapasztaljuk, hogy a város
folyamatban lévő ügyeivel kapcsolatban sokan vagy
egyáltalán nem rendelkeznek információval, vagy
téves információk birtokában vannak, amit – minden
bizonnyal jóhiszeműen – tovább is adnak.
Ez úton, már megújult köntösben, áttekinthetőbb
formában, színesben kínáljuk fel ismét a lehetőséget,
hogy Visegrád Város Önkormányzata és a Visegrádi
Polgármesteri Hivatal hivatalos kommunikációs csatornáin keresztül tájékozódjanak, illetve jelezzék
problémájukat, fölvetéseiket!
. Visegrádi Hírek
. Visegrád Város hivatalos honlapja
. „Város Visegrád” facebook oldal
. visegrad@visegrad.hu
. kronikas@visegrad.hu
. 26/398-255, 26/398-090
. 2025 Visegrád, Fő u. 81.

út, Nagyvillám lejtő, Nagy Lajos utca.
Iskolafejlesztés: Mint arról korábban már tájékoztattunk, az Áprily Lajos Általános Iskola úgynevezett
„kisépületének” újjáépítése állami beruházásként, a
hazai finanszírozású Nemzeti Közművelődési Infrastruktúra Fejlesztési program keretei között, a Nemzeti

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET!
/Gerstmayer Bea, Grósz Gábor/
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Sportközpontok (NSK) végrehajtásában zajlik. Tekintettel arra, hogy Visegrád Város Önkormányzatának a
fennálló helyzetről tájékoztatási jogköre nincs, levélben
kerestük meg az NSK főigazgatóját, hogy a 2018. október
17-ei testületi ülésen, vagy akadályoztatása esetén írásban
nyújtson tájékoztatást a beruházás jelenlegi állásáról.
Amint rendelkezünk hivatalos információkkal, közzé
tesszük honlapunkon, a Facebook oldalon, illetve a következő Visegrádi Hírekben.

BURSA HUNGARICA 2019

M

egjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi
pályázati fordulójának kiírása! A pályázathoz
Visegrád Város Önkormányzata idén is csatlakozott.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőfokú
tanulmányainak
támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható
az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi
területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

VVÖ
ÉRTESÍTÉS ŐSZI „LOMBTALANÍTÁSRÓL”
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld anyag
őszi, díjmentes elszállítását
2018. november 14-én, szerdán végezzük.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül
három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a
megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási
intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
185/2018. ((09.19.) számú határozatával csatlakozott a kiírt
pályázathoz.

Ezen a napon a fás szárú zöld anyagot legfeljebb 25 kilós
kötegenként, spárgával átkötve,
matrica nélkül, a nem fás szárú anyagot pedig
bármilyen zsákban, bekötve ki lehet helyezni az ingatlanok elé.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld anyagot a jelzett
napon legkésőbb reggel 7:00 óráig helyezzék ki ingatlanaik elé.
Az összegyűjtött zöld anyagot a jelzett napon elszállítjuk.

A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az
önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:
2018. november 6.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a november 14-i díjmentes
szállítást követően

A pályázati kiírás, illetve az EPER-Bursa belépési pontok
az alábbi linken találhatók:

tavaszig a zöld anyag elszállítása szünetel.

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica14/

Az újra indításról a Visegrádi Hírek hasábjain és a város
honlapján tájékoztatjuk majd Önöket.

A pályázattal kapcsolatban Visegrád Város Hivatalos
honlapján is található információ az alábbi helyeken:
http://www.visegrad.hu/palyazatok

Városgazdálkodási Csoport

http://www.visegrad.hu/visegradi-hirek-3
http://www.visegrad.hu/kronika

a jegyzői feladatokat ellátó
dr. Oláh Imre jogi-hatósági referens

Tudta-e, hogy Visegrád Város lakossága nem 1200, hanem már 1830 fő?
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
VÉDETT TERÜLETEN KÍVÜLI INGATLANOK UTCAI
HOMLOKZATAINAK ÉS KERÍTÉSEINEK FELÚJÍTÁSÁRA

2018

A pályázatot a Városházán, vagy Visegrád Város honlapján elérhető pályázati adatlapon folyamatosan lehet
benyújtani 2019. január 4. péntek 12:00-ig. Hiánypótlásra
nincs lehetőség. A benyújtás történhet elektronikus úton
a telepules@visegrad.hu címre küldve, illetve a Visegrádi Polgármesteri Hivatalba eljuttatva. A borítékon
ez utóbbi esetben kérjük az alábbi címzést feltüntetni:
"Kompenzációs utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2019".

-tól a védett területen kívüli ingatlanokra is működtet az
önkormányzat
ösztönzőrendszert, mely keretében a védelemmel nem érintett
házak tulajdonosai és használói nyújthatnak be pályázatot.
A pályázó lehet magánszemély, vállalkozás (amennyiben székhelyeként, telephelyeként szolgál az épület, illetve vállalja, hogy öt évig nem helyezi át onnan székhelyét, telephelyét), illetve közhasznú feladatokat ellátó
szervezet, intézmény, civil szervezet, valamint egyház is.

A döntéshez és a pályázat elbírálásához szükséges
legszűkebb információkat (munkanemekre bontott
költségbecslés, a tervezett felújítás rövid leírása) kell a
pályázati adatlappal benyújtani. Az elbírálására 30 napon
belül kerül sor, mely után támogatási szerződést kell kötni az önkormányzattal.

A pályázat keretösszegét Visegrád Város 2019. évi
költségvetése fogja tartalmazni. A támogatás 1. része
épületenként legfeljebb 50.000.-Ft tervezési támogatás; 2.
része épületenként a beruházás kivitelezési költségeinek
50%-áig terjedő, de maximum 350.000.-Ft kivitelezési
támogatás. A pályázatokat a keretösszeg erejéig támogatja a kiíró.

A szerződés tartalmazza a további részleteket, pl.
tervkészítési kötelezettség, folyamatos műszaki ellenőrzés, szakszerű kivitelezés, az elszámolás részletei,
stb. A szerződéskötést követő 60 napon belül a terveket
be kell adni engedélyezésre vagy véleményezésre, azaz
az engedélyezési eljárást vagy településképi bejelentési
eljárást el kell indítani. Az engedély vagy településképi
bejelentési igazolás kézhezvételétől számított legkésőbb
60 napon belül pedig a felújítást el kell kezdeni.

Előnyt jelent, ha a pályázó komplex felújítás (lábazati vízszigetelés, házgyári vagy más tájidegen ablakok
kiváltása hagyományos, osztott fa nyílászárókra,
elektromos vezeték homlokzati bekötésének kiváltása jobb megoldással, gépészeti szerelvények kiváltása, eltávolítása, Visegrádra jellemző hagyományos és
településképbe illeszkedő homlokzatkép kialakítása,
értékes kerítésszerkezetek és betétek felújítása, utcaképben tájidegen megoldások kiváltása stb.) megvalósítását
vállalja.

A pályázó által jelzett tervezési és kivitelezési költségek
alapján előleg fizetésére nincs lehetőség. A támogatási
összeg tervezéshez kapcsolódó része (1. rész) a szükséges
hatósági engedélyek vagy településképi bejelentési igazolás, valamint a tervezési díjról szóló számla bemutatása
után 15 nappal kerül átutalással kifizetésre.

A pályázatokat építészmérnökök bírálják el, a döntést
a bírálat alapján a Városfejlesztési Bizottság hozza
meg. A döntési szempontok között kiemelten fontos a
város Településképi Arculati Kézikönyvében foglaltak
érvényesülése.

A támogatási összeg kivitelezéshez kapcsolódó részének
(2. rész) kifizetése a szakszerű kivitelezés befejezését és
az elszámolását, valamint az önkormányzati ellenőrzést
követően 15 napon belül történik, szintén átutalással.

A jelen dokumentum közzétételével kiírt pályázaton
támogatott felújítások megvalósítására és elszámolására
2019. december 15-ig kell, hogy sor kerüljön. (Ha az
esetleges építési engedélyezési eljárás a támogatási szerződésben foglaltak szerint idejében megindult, és mégis
elhúzódik 60 napnál hosszabb időre, kérjük a nyertes
pályázókat, szíveskedjenek jelezni ezt a polgármesteri hivatalban. Az elszámolási határidő elmulasztása esetén a
következő két évben nem nyújthat be pályázatot az érintett építtető!)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS UTCAI HOMLOKZAT ÉS KERÍTÉS FELÚJÍTÁSÁRA

A

zathoz. A borítékra ez utóbbi esetben rá kell írni:
"Utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2019."

z elmúlt évek gyakorlatát folytatva, valamennyi
védett, a közterületekről látható, az utcaképet
meghatározó homlokzattal és kerítéssel rendelkező ház felújítására kérhető támogatás. 2019-ben is
a Város Településrendezési Terve szerinti önálló karakterű (ÖK) területeken és a műemléki jelentőségű (MJ)
területeken fekvő házak, valamint helyi egyedi védelemben részesülő házak tulajdonosai és használói nyújthatnak be pályázatot.

A döntéshez és a pályázat elbírálásához szükséges
legszűkebb információkat (munkanemekre bontott
költségbecslés, a tervezett felújítás rövid leírása) kell a
pályázati adatlappal benyújtani. Az elbírálására 30 napon
belül kerül sor, mely után támogatási szerződést kell kötni az önkormányzattal.
A szerződés tartalmazza a további részleteket, pl.
tervkészítési kötelezettség, folyamatos műszaki ellenőrzés, szakszerű kivitelezés, az elszámolás részletei,
stb. A szerződéskötést követő 60 napon belül a terveket
be kell adni engedélyezésre vagy véleményezésre, azaz
az engedélyezési eljárást vagy településképi bejelentési
eljárást el kell indítani. Az engedély vagy településképi
bejelentési igazolás kézhezvételétől számított legkésőbb
60 napon belül pedig a felújítást el kell kezdeni.

A pályázó lehet magánszemély, vállalkozás (amennyiben székhelyeként, telephelyeként szolgál az épület, illetve vállalja, hogy öt évig nem helyezi át onnan székhelyét,
telephelyét), illetve közhasznú feladatokat ellátó szervezet, intézmény, civil szervezet valamint egyház is.
A pályázat keretösszegét Visegrád Város 2019. évi
költségvetése fogja tartalmazni. A támogatás 1. része
komplex felújítás esetén épületenként legfeljebb 100.000.Ft egyéb egyszerű esetben legfeljebb 50.000.-Ft tervezési
támogatás, 2. része épületenként a beruházás kivitelezési költségeinek 50%-áig terjedő, de legfeljebb 550.000.Ft kivitelezési támogatás. A pályázatokat a keretösszeg
erejéig támogatja a kiíró.

A pályázó által jelzett tervezési és kivitelezési költségek
alapján előleg fizetésére nincs lehetőség. A támogatási
összeg tervezéshez kapcsolódó része (1. rész) a szükséges
hatósági engedélyek vagy településképi bejelentési
igazolás, valamint a tervezési díjról szóló számla bemutatása után 15 nappal kerül átutalással kifizetésre.
A támogatási összeg kivitelezéshez kapcsolódó részének
(2. rész) kifizetése a szakszerű kivitelezés befejezését és
az elszámolást, önkormányzati ellenőrzését követően 15
napon belül történik, szintén átutalással.

Előnyt jelent, ha a pályázó komplex felújítás (lábazati vízszigetelés, házgyári vagy más tájidegen ablakok
kiváltása hagyományos, osztott fa nyílászárókra, elektromos vezeték homlokzati bekötésének kiváltása jobb
megoldással, gépészeti szerelvények kiváltása, eltávolítása, Visegrádra jellemző hagyományos homlokzatkép
kialakítása, stb.) megvalósítását vállalja. A pályázatokat védett épített örökséggel végzett munkában jártas
építészmérnökök bírálják el, a döntést a bírálat alapján a
Városfejlesztési Bizottság hozza meg. A jelen dokumentum közzétételével kiírt pályázaton támogatott felújítások megvalósítására és elszámolására 2019. december
15-ig kell, hogy sor kerüljön. (Ha az esetleges építési
engedélyezési eljárás a támogatási szerződésben foglaltak
szerint idejében megindult, és mégis elhúzódik 60 napnál
hosszabb időre, kérjük a nyertes pályázókat. szíveskedjenek jelezni ezt a polgármesteri hivatalban. Az
elszámolási határidő elmulasztása esetén a következő két
évben nem nyújthat be pályázatot az érintett építtető!)
A pályázatot a Városházán, vagy Visegrád Város honlapján elérhető pályázati adatlapon folyamatosan lehet
benyújtani 2019. január 4. 12:00-ig. Hiánypótlásra nincs
lehetőség. A benyújtás történhet elektronikus úton a
telepules@visegrad.hu címre, illetve az Önkormány-
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ IFJÚSÁGI ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS
ELNYERÉSÉRE (2018. II. KÖR)

V

isegrád Város Önkormányzata pályázatot
hirdet helyi ifjúsági programok, csoportok
tevékenységének és működésének támogatására.

sor, akkor az ehhez nyújtott támogatás nem haladhatja
meg a 30.000.-Ft-ot.
A támogatásban részesült pályázókkal Visegrád Város
Önkormányzata támogatási szerződést köt.

A pályázati alap II. körét a 2019. január 1. és 2019.
május 31. között megvalósítandó programok,
események stb. megszervezésének támogatására
hirdetjük meg.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati összeg
felhasználásáról rövid tartalmi beszámolót és a pályázó
nevére kiállított számlát kér a Kulturális, Oktatási,
Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság. Az elszámolásra a
költség keletkezését (bizonylat kiállítását) követő 60
napon belül, de legkésőbb 2019. augusztus 31-ig kerül
sor. Csak olyan bizonylat fogadható el, amelyet a pályázat
benyújtását követően állítottak ki.

A pályázati felhívásban meghatározott kivételekkel
nem nyújthat be pályázatot az a szervezet, jogi személy
stb., amely Visegrád Város költségvetéséből címzetten
támogatást kap vagy a Civil Alap pályázat benyújtására
egyébként jogosult. Pályázhatnak jogi megkötés nélkül
mindazon szerveződések, közösségek és magánszemélyek, akik programjukkal a visegrádi gyermek és ifjúsági
korosztály, valamint fiatal felnőttek számára kulturális,
szabadidő- és sportprogramok, különféle célú táborok
szervezésére vállalkoznak, ideértve a Fellegvár Óvoda és
az Áprily Lajos Általános Iskola oktatói, nevelői, szülői
közösségei stb. által szervezett táborokat.

Beszámoló hiányában a bizottság az elkövetkezendő évben kizárja a pályázót a további pályázatokból, valamint
a folyósított támogatást jegybanki alapkamattal növelten
kell visszafizetni.
A pályázat előfinanszírozású, ez azt jelenti, hogy a
döntés után a támogatási szerződés aláírását követően a
pályázó hozzájuthat az elnyert összeghez.

A pályázókat arra kérjük, hogy röviden mutassák be a
pályázót és tevékenységét, röviden fejtsék ki programjuk
lényegét (a program tartalmi célja, várható eredménye,
költségvetése, közreműködők, korosztály stb.), valamint azt a konkrét feladatot, amelynek anyagi fedezetét
az ifjúsági alaptól várják, s ezt konkrét (becsült) összeg
meghatározásával tegyék.

Keretösszeg: 300.000.- Ft, mely keretösszeg Ifjúsági
programok és táborok szervezésére fordítható.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. december 3. 16 óráig beérkezően.
A határidőt követően beérkező pályázatokat nem áll
módunkban elbírálni.

Kérjük, hogy a program megvalósításának kezdeti és
befejező időpontját tartalmazza a pályázat, valamint
azt, hogy máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, illetve
kaptak-e máshonnan támogatást.

A pályázatokat postai úton Visegrád Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága, 2025 Visegrád, Fő u. 81. címre kérjük
beküldeni vagy beadni a polgármesteri hivatalba.

Az ifjúsági programokra elnyert összeg nem fordítható
30.000.-Ft feletti tárgyi eszköz vásárlására, illetve ha ennél nagyobb költség technikai eszköz beszerzésére kerül

A borítékra kérjük ráírni: IFJÚSÁGI ALAP PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TESTVÉRVÁROSI ALAPBÓL TÖRTÉNŐ
TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE (2018. II. KÖR)

V

isegrád Város Önkormányzata 2015-ben új
pályázati alapot hívott életre, annak érdeké-

Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást
nyújt évi összesen 2.000.000 Ft-os keretösszeg felosz-

ben, hogy segítse a város lakóit abban, hogy

tásával – a városban működő civil szervezeteknek és
magánszemélyeknek egyaránt (elfogadott költségvetésből gazdálkodó intézmény, cég és önkormányzat nem
pályázhat), olyan programok megvalósítására, melyeket

a testvérvárosi kapcsolatokat és az abban rejlő lehetőségeket mind jobban kihasználhassák és ezeket a
kapcsolatokat élővé és személyessé tegyék. Éppen ezért
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támogatásától eltekinteni. 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.

a bevezetőben megjelölt cél érdekében szerveznek meg,
és amennyiben tevékenységük, programjuk Visegrád és
lakosságának érdekeit szolgálja.
1. A 2019. január 1. és május 31. között megvalósuló
programok helyszíne egyaránt lehet Visegrád, Obergünzburg, Parajd, Lanciano. Tárgyi eszköz vásárlására
legfeljebb 30.000.-Ft fordítható. A pályázat keretein belül
szállásra és étkezésre támogatás nem igényelhető.

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

2. Nevezett pályázat benyújtásának határideje: 2018.
december 3. 16 óráig beérkezően.

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

3. Keretösszeg: 970.000.- Ft
4. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni:
– a megvalósítandó program részletes tervét és indoklását,

8. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésőbb 2019.
augusztus 31-ig kell elszámolni a polgármesteri hivatalban. Az elszámolásnak két részből kell állnia, egy
szöveges beszámolóból, és egy pénzügyi beszámolóból.
A szöveges beszámolónak a pályázott cél megvalósulásának
bemutatását kell az előírásnak megfelelően tartalmaznia.
A pénzügyi beszámoló a törvényi előírásoknak megfelelően, az önkormányzat pénzügyi vezetője által kidolgozott formában kell, hogy megtörténjék. A pénzügyi
beszámolóban (elszámoló lapon) külön fel kell tüntetni a programokra fordított támogatás felhasználását
bizonyító számlák számát, és csatolni kell a támogatott
nevére kiállított számlák másolatait is. Az önkormányzat
fenntartja a jogot, hogy beszámolókat és elszámolásokat
ellenőrizze, amennyiben szükséges, az érintett szervezet
bevonásával és adatszolgáltatása mellett. Amennyiben a
teljes támogatás összegéről nem tudnak elszámolni, úgy a
pályázónak a fennmaradó összeget vissza kell fizetnie az
önkormányzat részére. Ha ez nem történik meg, a következő évi támogatásból kizárja magát a szervezet.

– 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
amennyiben a program Visegrádon valósul meg azt
a helyben szokásos módon (Visegrádi Hírek, honlap,
hirdetőtábla stb.) meghirdetik, és nyilvánossá teszik.
5. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város
Önkormányzat Közművelődési, Oktatási, Nevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága bírálja el. A bizottság az
igények elbírálása során jogosult a kért támogatási összeget csökkenteni, vagy bizonyos programrészek

VVÖ

PARKOLÁSI KISOKOS
Kérjük, fogadják jó szándékkal alábbi képes összeállításunkat, melynek közzétételével minket is a jó szándék vezérelt!
A fotózáson segítségünkre volt és biztosított minket Herdics Antal őrsparancsnok, amit ezúton is köszönünk!
A tévhitek eloszlatása érdekében jelezzük, hogy a fotózás során senkit nem bírságoltak meg, hiszen ezzel az akcióval nem
ez volt a célunk. (Az összeállításban szereplő képek mindegyike illusztráció.)

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET!
FIGYELJÜNK JOBBAN EGYMÁSRA!
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EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN

A

hogyan azt a Visegrádi Hírek októberi számában
már beharangoztuk, 2018 novemberében
folytatódik az egészségmegőrzéssel kapcsolatos
kampányunk, melyet 2015 őszén indítottunk útjára.

Ennek keretében térítésmentes egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetnek részt városunk lakói (mindazon
lakosok, akik érvényes visegrádi lakcímkártyával rendelkeznek).
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nővérnél. A TAJ- kártyát minden esetben vigyék
magukkal! Az egészségügyi szűrővizsgálatok helyszíne a
háziorvosi rendelő (Fő utca 38.).

Az egészségügyi szűrések típusai és dátuma
nőgyógyászati rákszűrés
november 30. (péntek) és december 7. (péntek)
9:00-12:00

Ez úton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az
elmúlt évekhez hasonlóan a Szent Kozma és Damján
Rehabilitációs Szakkórházzal való együttműködésünk
keretében ugyancsak lesznek – a visegrádi lakcímkártyával rendelkezőknek szóló – térítésmentes szűrővizsgálatok. Ezek várható időpontjai: 2018. november 6.
és november 13. Mivel bővebb információ jelen írás
leadásakor még nem áll rendelkezésünkre, ezért kérjük, hogy a további részletekért kövessék figyelemmel a
városi hirdetőket, az orvosi rendelő faliújságát, a városi
honlapot, valamint hivatalos Facebook oldalunkat.

urológia, prosztata rákszűrés
november 20. (kedd) és december 4. (kedd)
(mindkét napon 16:00 és 18:00 óra között)
bőrgyógyászati rákszűrés
december 1. (szombat)
9:00-12:00
Az egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvétel
előzetes bejelentkezéshez kötött! Időpontot foglalni
személyesen vagy a 06 26 397-474-es telefonszámon
lehet rendelési időben, Pappné Pintér Klára körzeti

VVÖ

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ELMŰ-ÉMÁSZ-SZAL

A

z ELMŰ-ÉMÁSZ – Visegrád Város Önkormányzata együttműködésével – LED lámpa bemutató projektet indított Visegrádon,
a Fő utca Mátyás-szobortól római katolikus plébániatemplomig tartó szakaszán. A projekt keretében az
ELMŰ-ÉMÁSZ LED-es világítótest gyártókat és forgalmazókat kért fel arra, hogy a kiválasztott útszakaszon
– előre meghatározott közvilágítási előírások alapján –
javasoljanak 4-4 db LED-es világítótestet a véletlenszerűen rájuk eső szakaszra. Az alkalmazott típusokat a
gyártók, illetve forgalmazók a helyszín és az elvárások
ismeretében maguk határozhatták meg. A bemutató projektben hat gyártó vesz részt (Siteco GmbH,

Tungsram-Schreder Zrt., Hofeka Kft., Hungaro Lux
Light Kft., Tracon Budapest Kft., Tungsram Operations
Kft.), mintadarabjaikat összesen huszonkilenc villanyoszlopra helyezték ki.
Ossza meg velünk véleményét a kihelyezett világító
testekkel kapcsolatban! Levelét a visonkori@gmail.com
e-mail címre küldheti; az üzenet tárgyába kérjük, ezt
írja: „LED lámpa – Fő utca”. Határidő: 2018. december
31. Jelen tájékoztatónkat megtalálják a mintaprojektben
kijelölt oszlopokon, minden lapon feltüntettük az adott
oszlopon található LED lámpatest gyártójának nevét.
VVÖ

LAKOSSÁGI ÉRTESÍTŐ CSATORNAREKONSTRUKCIÓRÓL

É

rtesítjük a Tisztelt Lakókat, Ingatlantulajdonosokat, hogy a Duna Menti Regionális
Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.) megbízásából az
ADONYI Vagyonkezelő Kft. megkezdi a VISEGRÁD, VS-2 ÁTEMELŐ-től (városi Nagypark) a
SALAMONTORONY utcáig tartó SZENNYVÍZCSATORNA vezeték rekonstrukciós munkáit.
Munkánkkal egy üzembiztosabb, színvonalasabb
szennyvízhálózatot építünk ki. A munkavégzés folyamatos, ezért forgalomkorlátozásokra a hétvégi napokon
is számítani lehet. Ezekről a HELYSZÍNEN TARTÓZKODÓ KOLLÉGÁNK ad pontosabb felvilágosítást.
Az egyes munkavégzési fázisokkal kapcsolatban

további tájékoztatókat juttatunk el az Önök részére.
A rekonstrukció ideje alatt előforduló kellemetlenségekért megértésüket és türelmüket kérjük!
Kivitelező: ADONYI Vagyonkezelő Kft. (Budapest 1174.
Budapest Ferihegyi út 267.) Adonyi József +36 70 430 7453.
A munka várható befejezésének időpontja: 2018.
december 20-a.
Adonyi Vagyonkezelő Kft.

10

TUDTA? KÜLÖNLEGES ÉRTÉKTEREMTÉS VISEGRÁDON!

A

Visegrádi építésztábor, amely Makovecz Imre szellemi védnökségével jött létre, harminchét éve van jelen és tesz
a felnövekvő építész nemzedék szellemi fejlődésért, tervezési, kivitelezési gyakorlatának és szakmai tudásának
elmélyítéséért, nem utolsó sorban a város szellemi és építészeti értékeinek fejlesztésért.

A visegrádi építésztábor értékeinek elismeréseként - szellemi kulturális örökségként - a Pest Megyei Értéktárba került.
Ennek a nagy múltú tábornak idén is otthont adott Visegrád.
A tábor témája minden évben egy-két olyan problémára
keresi – kiválasztott helyszín és építészeti feladat formájában – a választ, amely segítheti az itt élők életét, eligazodását.
A helyszíneket és a programot a főépítész segítségével
a városvezetés adja. A meghirdetett témára a
Budapesti Műszaki Egyetem építész hallgatói, a szerves építészet tantárgy keretében – féléves munka
során – készítik el megoldási javaslataikat, terveiket.
A legjobb munkákból – az Önkormányzattal közös megbeszélés alapján – a diákok állítják össze a kivitelezésre alkalmas dokumentációt. Majd a korábbi évek hagyományát
követve önkéntes építészhallgatókkal és lelkes helybéliekkel
készül el a műalkotás. Idén a visegrádi sportpálya kapuja és
kerti pavilonja készült el.
A diákok két hetet töltöttek itt, ezalatt történt alapvetően
a kivitelezés. Esténként szellemi elmélyülésre, beszélgetésre
kínáltak lehetőséget a programok.
Ez a közösségi forma nemcsak a diákok szakmai gyarapodását szolgálja, példa a közösségi összefogásra és értékteremtésre, mely minden szempontból gazdagítja városunk.
A jövőben még nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni a
közös építésre, ami nem csak az egyetemisták összefogását
jelenti, hanem szeretnénk, ha a településen élők is mind nagyobb számban csatlakoznának a közös építkezéshez, hogy a város
szívből és lélekből egységesen, együttesen, lendületesebben gyarapodhasson. Köszönjük a résztvevők, szervezők és támogatók
segítségét. A tábor nem jöhetett volna létre Visegrád Város Önkormányzata és Nemzeti Kulturális Alap támogatása nélkül.
Továbbá a Visegrádi Építésztábor 2018. – Építő közösség szakmai program megvalósítását 2018. évben a Magyar
Művészeti Akadémia is támogatta, mint 2014 óta minden alkalommal.
Reméljük, hogy örömüket lelik az elkészült tárgyakban és büszkék arra, hogy a város egy ilyen kiemelkedő szellemi
kulturális örökségnek ad otthont, az alkotások által használhatóbbá, egyedivé és otthonosabbá is válik! Bízunk abban,
hogy jövőre még többen vesznek részt a megvalósításban, és csatlakoznak hozzánk!
Szondi Zsuzsanna városi főépítész
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2018. NOVEMBER

INDUL A FŰTÉS

F

űtési technológiától függetlenül komoly veszélyt
jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot
elmulasztották.

A http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat internetes linken lehet időpontot foglalni.
Ha valaki a telefonos ügyintézést választja, hívja a 1818-as
telefonszámot, majd a 9-es és az 1-es nyomógomb megnyomásával eléri a kéményseprőipari ügyfélszolgálatot.

Az alábbi tanácsok figyelembevételével mind a kéménytüzek, mind a szén-monoxid mérgezések elkerülhetőek:

A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében
gondoskodjanak a lakás megfelelő szellőzéséről. Az új, jól
szigetelő ajtókba és ablakokba szereltessenek résszellőzőt.
A szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű
fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és
nem biztosított a levegő-utánpótlás.

A fűtőeszköz és a kémény kialakítását és karbantartását
bízzák szakemberre, a házilag barkácsolt berendezések
életveszélyesek lehetnek.
Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a
fűtőeszközét. A lerakódott por és szennyeződés nemcsak
rontja a fűtés hatékonyságát, hanem balesetekhez is
vezethet.

Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett
vagy nedves fával, mert ezek amellett, hogy mérgező
gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány
és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt
leszűkül a kémény belseje, ami miatt visszaáramolhat a
füst a házba.

A családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, az állampolgár által foglalt időpontban végzi el az
ingyenes ellenőrzést és tisztítást.

(Forrás: BM OKF)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A

Visegrádi Polgármesterei Hivatal dolgozói nevében ezúton köszönjük Szalay Nikinek saját készítésű ajándékait,
a papírfonás-technikával készített kaspókat és egyéb dísztárgyakat!
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NOVEMBERI MOZIMŰSOR
Belépőjegy: 800,- Ft, Kedvezményes jegy: 500,- Ft (14 év alatti és nyugdíjas)
Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át.
Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel
Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
November 1. csütörtök, 19:15

November 9. péntek, 19:15

K ÉK RŐ L ÁLM O DO M

L IB AB Ő R 2 . – H U L LA J Ó H A L LO W E EN

feliratos, svájci dráma, fantasy, 97’, 2017
Rendező: Lisa Brühlmann
Főszereplők: Regula Grauwiller, Zoë Pastelle Holthuizen

magyarul beszélő, ausztrál-amerikai kaland-vígjáték, 90’, 2018
Rendező: Ari Sandel
Főszereplők: Jack Black, Madison Iseman, Ken Jeong

A 15 éves Mia mindig is úgy érezte, apja és anyja nem a vér
szerinti szülei, és valamit eltitkolnak előle. A család költözése
után igyekszik beilleszkedni új osztályába, ám környezete nem
könnyíti meg a dolgát. Mint a legtöbb tinédzser, Mia is
változásokat fedez fel a testén, ám ezek másmilyenek, mint a
vele egykorú lányoké. Kezdetben próbál tudomást sem venni
ezekről, de idővel egyre rémisztőbbé válik az átalakulás.

A horrorregényírónak van egy titka: meghökkentő és hátborzongató szülöttei életre kelve kilépnek a borítók közül, és elkövetik a gonoszságokat, amellyel felruházta őket. Ezért van minden könyvén lakat. Ha valamelyiknek sikerül megszöknie, anynyit rosszalkodik, amennyit csak tud. Az író legutóbb ifjú szomszédja segítségével zabolázta meg őket, de most még nagyobb
megpróbáltatás várja a könyvek olvasóit.
November 10. szombat, 15:00
APRÓ L ÁB

November 2. péntek, 17:00

NY I TV A
magyar romantikus komédia, 96’, 2018

November 2. péntek, 19:15

A Z E L SŐ EM B E R
magyarul beszélő, amerikai történelmi-életrajzi film, 142’, 2018
Rendező: Damien Chazelle
Főszereplők: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke

Egy lebilincselő történet, melynek középpontjában a NASA
missziója áll, hogy embert küldjenek a Holdra. A zsigeri,
szubjektív krónika Armstrong 1961 és 1969 közti időszakára
koncentrál, és feltárja, milyen áldozatokat követelt tőle és a
nemzettől a történelem egyik legveszélyesebb küldetése.
November 3. szombat, 15:00
PE L YH ES – K A L AN D RA F E L !
magyarul beszélő, izlandi-belga animációs film, 83’, 2018

November 3. szombat, 17:00

FÁK J Ú TA NÁ R Ú R 3 .
magyarul beszélő, német vígjáték, 120’, 2018
Rendező: Steven Knight
Főszereplők: Matthew McConaughey, Anne Hathaway

Zeki Miller megint egy stresszes év elé néz a Göthe középiskolában. A pályaválasztási tanácsadó sem igazán kecsegteti
fényes jövővel a káosz osztály egyetlen tagját sem, ezért a
fiatalok teljesen letörnek. Mivel csalódottságukban még több
bajt kevernek, Zekiből előtör az igazi tanár, és elhatározza, hogy
gatyába rázza a srácokat és átrugdossa őket az érettségin.
November 3. szombat, 19:15
A Z E L SŐ EM B E R
magyarul beszélő, amerikai történelmi-életrajzi film, 142’, 2018

November 8. csütörtök, 19:15

DE F EK T - DO W NR A N G E
magyarul beszélő, japán-amerikai akcióthriller, 90’, 2018
Rendező: Ryuhei Kitamura
Főszereplők: Kelly Connaire, Stephanie Pearson, Rod Hernandez

Egy fiatalokból álló csoport tagjai izgalmas ötletnek tartják,
hogy egy hosszú felfedezőútra induljanak, így szakadva el a hétköznapok unalmától, ám amikor autójuk defektet kap egy elhagyatott úton, akkor az, ami korábban még ideális kikapcsolódásnak tűnt, rémálommá válik. Térerő nincs, és kiderül, hogy a defekt okát nem a véletlen számlájára kell írni. Valahol ugyanis
egy mesterlövész figyeli őket, és pedig eldördül az első lövés,
megtapasztalják, milyen érzés űzött vadnak lenni.
November 9. péntek, 17:00
DE F EK T - DO W NR A N G E
magyarul beszélő, japán-amerikai akcióthriller, 90’, 2018

magyarul beszélő, amerikai családi animációs film, 96’, 2018
Rendező: Karey Kirkpatrick, Jason Reisig

A jetik békésen élnek vidám világukban. Boldogságukra csak
egyvalami vet árnyat: azok a titokzatos lábnyomok, amelyek
egy ismeretlen lénytől származnak. Ám egy jeti, úgy gondolja,
tudja a megoldás. Ötlete bátor, meglepő és szeszélyes: azt álltja,
a titokzatos lény egy ismeretlen, kislábú faj, mely rejtőzködő
életét él, nehéz megtalálni, de talán érdemes.
November 10. szombat, 17:00

L IB AB Ő R 2 . – H U L LA J Ó H A L LO W E EN
magyarul beszélő, ausztrál-amerikai kaland-vígjáték, 90’, 2018

November 10. szombat, 19:15

B O H ÉM RA PS ZÓ D IA
magyarul beszélő, angol-amerikai életrajzi zenés film, 134’, 2018
Rendező: Bryan Singer, Dexter Fletcher
Főszereplők: Rami Malek, Mike Myers, Ben Hardy

A film a Queen és a banda rendkívüli énekesének kirobbanó története. Freddie Mercury fittyet hányt a sztereotípiákra és ellenszegült a konvencióknak, így vált belőle a világ egyik legkedveltebb zenésze. Tanúi lehetünk a zenekar üstökösszerű felemelkedésének, Mercury féktelen életvitelének a bandára gyakorolt hatásának, és dicső visszatérésüknek a Live Aiden, ahol a
már súlyos betegséggel küzdő Mercury-val a rocktörténelem
egyik legnagyszerűbb koncertjét adják.
November 14. szerda, 19:00
COLDPLAY – A HEAD FULL OF DREAMS
VILÁGSZERTE A MOZIKBAN CSAK EGYETLEN ESTÉN!!!
színes, feliratos angol koncert-dokumentumfilm, 115’, 2018
Rendező: Matt Whitecross

A film lenyűgöző koncertfelvételeket vonultat fel az együttes
legutóbbi világturnéjáról, emellett bensőséges hangulatú
backstage interjúkkal és eddig sosem látott felvételekkel mutatja
be a tagok barátságát és össze-tartását, ami hozzásegítette őket,
hogy 20 év alatt a rockzene csúcsára érhessenek.
November 15. csütörtök, 19:15
H A L LO W E E N
magyarul beszélő, amerikai thriller-horror, 106’, 2018
Rendező: David Gordon Green
Főszereplők: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Nick Castle

Jamie Lee Curtis visszatér Laurie Strode ikonikus szerepében,
hogy még egyszer utoljára szembeszálljon Michael Myersszel,
az álarcos alakkal, aki azóta kísérti, amióta éppen hogy sikerült
elmenekülnie előle egy halloweeni mészárláskor, négy évtizeddel ezelőtt.

November 16. péntek, 17:00

November 24. szombat, 15:00

E G Y N AP

A D IÓ TÖ RŐ É S A N É G Y B IRO DA LO M

magyar játékfilm, 99’, 2018
Rendező: Szilágyi Zsófia
Főszereplők: Szamosi Zsófia, Füredi Leo, Barcza Ambrus

magyarul beszélő, amerikai családi kalandfilm, fantasy, 99’, 2018

Anna 40 körül van. Van 3 gyereke, férje, munkája, anyagi szorongása. A pénzük fillérre, a napjaik percekre vannak beosztva.
Anna odaér, elintéz, fejben tart, órát tart. Nem éri utol a férjét.
Úgy érzi, elveszti őt. És úgy érzi, nem térhet ki a mindig soron
következő feladat elől. A hétköznapi, a masszívan monoton ütközik a törékennyel, a nem ismételhetővel.
November 16. péntek, 19:15
B O H ÉM RA PS ZÓ D IA

magyarul beszélő, angol akció-vígjáték, 90’, 2018

magyarul beszélő, angol-amerikai életrajzi zenés film, 134’, 2018

November 17. szombat, 15:00

S ZAF FI
magyar rajzfilm, 76’, 1984
Rendező: Dargay Attila

Mesénk a 17. században játszódik. Hőseink Sophie, Ahmed
Pasa lánya és Jónás, Botsinkay Gáspár várúr fia. A háború alatt
mindkét családnak menekülnie kell, ezért elásnak egy láda kincset. Sophie a menekülés közben elveszik, s egy öregasszony
talál rá, aki macskája után elnevezi Szaffinak. Jónás daliás fiatalemberként tér vissza, s a kincs nyomába ered.
November 17. szombat, 17:00
E G Y N AP
magyar játékfilm, 99’, 2018

November 17. szombat, 19:15

H A L LO W E E N
magyarul beszélő, amerikai thriller-horror, 106’, 2018

November 22. csütörtök, 19:15

November 24. szombat, 17:00

B ÉR G Y I LK O S T FO G A DT AM
November 24. szombat, 19:15

A H U N T ER K I L L E R K ÜL D E T ÉS
magyarul beszélő, amerikai-kínai akcióthriller, 121’, 2018
Rendező: Donovan Marsh
Főszereplők: Gerard Butler, Gary Oldman, Linda Cardellini

Joe Glass tengeralattjáró-kapitány egy vészhelyzetbe került
tengeralattjárót próbál előkeríteni a Jeges-tenger mélyéről,
amikor tudomására jut, hogy orosz puccs készülődik, ami súlyos
fenyegetést jelent a világrendre. Összeverbuvál egy elit
tengerészgyalogosokból álló csapatot, hogy kiszabadítsák az
orosz elnököt, és az ellenséges vizekre behatolva
megakadályozzák a harmadik világháború kitörését.
November 28. szerda, 18:00
B ER GM A NN 1 0 0 – ISMERETTERJESZTŐ MOZI
feliratos, norvég-svéd dokumentumfilm, 117’, 2018
Rendező: Jane Magnusson

A film Bergman sorsfordító évére, 1957-re koncentrál. Ekkor
művészetében egy olyan intenzív időszak kezdődött, amelyben
sorra születtek a filmművészet legnagyobb klasszikusai: a Hetedik pecsét után A nap vége és a Szűzforrás, majd a trilógiaként
számon tartott Tükör által homályosan, az Úrvacsora és a
Csend. Hozzátartozók, munkatársak, kutatók próbálják megfejteni e mágikus év és Bergman titkát.
November 29. csütörtök, 19:15
G YÚJ TO G A TÓ K

G YÚJ TO G A TÓ K

feliratos, dél-koreai misztikus film, dráma, 148’, 2018

feliratos, dél-koreai misztikus film, dráma, 148’, 2018
Rendező: Chang-Dong Lee
Főszereplők: Jong-Seo Jeon, Joong-ok Lee, Steven Yeun

November 30. péntek, 17:00

A futárként dolgozó Dzsongszu véletlenül belebotlik gyerekkori szomszédjába. A lány megkéri, hogy vigyázzon a
macskájára, amíg ő távol van. Az utazásból nem egyedül tér
vissza, hanem új barátjával, a dúsgazdag és titokzatos Bennel,
aki egy naplemente során felfedi szokatlan hobbiját. A film a
cannes-i fesztiválon debütált, ahol minden idők legjobb kritikai
fogadtatását kapta a fesztivál 70 éves történetében.
November 23. péntek, 17:00
A D IÓ TÖ RŐ É S A N É G Y B IRO DA LO M
magyarul beszélő, amerikai családi kalandfilm, fantasy, 99’, 2018
Rendező: Lasse Hallström, Joe Johnston
Főszereplők: Keira Knightley, Morgan Freeman, Helen Mirren

Clarának egy kulcsra van szüksége, mely nyitja a dobozt, mely
ajándékot rejt néhai édesanyjától. Keresztapja bálján a kislány
egy aranyfonálhoz jut, ami elvezeti őt a kulcshoz, melynek rögvest nyoma is vész egy rejtelmes párhuzamos világban. Odaát
találkozik Philippel, egy sereg egérrel és három birodalom kormányzóival. Clarának és Philipnek a negyedik birodalom területére kell merészkedniük, hogy visszaszerezzék a kulcsot és
visszaállítsák a harmóniát e bizonytalan világban.
November 23. péntek, 19:15
B ÉR G Y I LK O S T FO G A DT AM
magyarul beszélő, angol akció-vígjáték, 90’, 2018
Rendező: Tom Edmunds
Főszereplők: Tom Wilkinson, Aneurin Barnard

William sikertelen öngyilkossági kísérletei után megbíz egy
idősödő bérgyilkost, aki egy hetet kap a feladat végrehajtására.
Szerződésben rögzítik, ha ennyi idő alatt nem sikerül a
túlvilágra küldenie őt, akkor visszakapja a pénzét. William
azonban váratlanul találkozik álmai nőjével, így szeretne elállni
a megállapodástól, ami nem bizonyul egyszerűnek.

A B Ű NÖ S
magyarul beszélő, dán thriller, 85’, 2018
Rendező: Gustav Möller
Főszereplők: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi

A készenléti diszpécser, felfüggesztett rendőr egy nő segélyhívását fogadja, akiről kiderül, hogy elrabolták. Amikor a hívás
megszakad, elkezdődik a hajsza az emberrabló után. A hívás az
egyetlen nyom, amin elindulhat a hatóság. A férfi versenyt fut
az idővel, de rájön, hogy egy súlyos bűncselekmény áll a háttérben. A film az év egyik meglepetéssikere, mely közönségdíjat
kapott a Sundance és a Rotterdami Fesztiválon is.
November 30. péntek, 19:15
A H U N T ER K I L L E R K ÜL D E T ÉS
magyarul beszélő, amerikai-kínai akcióthriller, 121’, 2018

December 1. szombat, 15:00

A D IÓ TÖ RŐ É S A N É G Y B IRO DA LO M
magyarul beszélő, amerikai családi kalandfilm, fantasy, 99’, 2018

December 1. szombat, 17:00

L E G ÉN YB Ú C SÚ B T.
magyarul beszélő, francia komédia, 102’, 2018
Rendező: Xavier Gens
Főszereplők: Jonathan Cohen, Manu Payet, Monsieur Poulp

Vincent és Arnaud mindig arról álmodoztak, hogy Párizs
legmenőbb üzletemberei lesznek. Túl a harmincon ez még
mindig csak ábránd, de egy félresikerült buli alkalmával őrült
ötletük támad. Alapítanak egy céget, amely legénybúcsúk
megszervezésére szakosodott. Olyan szolgáltatást kínálnak,
amely garantáltan felejthetetlen élményt nyújt Európa egyik
legszebb és egyben legbulisabb városában, Budapesten.
December 1. szombat, 19:15
A B Ű NÖ S
magyarul beszélő, dán thriller, 85’, 2018

HÉTKÖZNAPI ÜNNEP – ÜNNEP AZ ÜNNEPBEN
Ez a furcsa cím azt takarja, hogy ha megfigyeljük az éves naptár
„NAPJA”-it, mindegyikre találunk valamilyen címet, kiemelt szerepet. Így kapta Október 1. – „Az Idősek Világnapja” rangot, vagyis a 60 éven felüliekre irányuló megkülönböztetett figyelmet.
Ünnep? Mondhatjuk: „hétköznapi ünnep”!
Az időpont is aktuális, hiszen a természet egyik legszínesebb, legváltozatosabb pompáját mutatja, az elmúlás vitustáncát, és ha hozzávesszük,
hogy október 1. „A zene világnapja” is egyúttal, akkor igazi ünnepnapnak
érezhetjük. Mi időskorúak is köszöntjük egymást, köszöntenek bennünket, elfogadjuk a jókívánságokat és örülünk a megélt életünk örömeinek, a
körülöttünk zsibongó ÉLETnek és örülünk annak is, hogy figyelnek ránk,
segítenek és bókolnak az általunk érlelt TERMÉSNEK.
A visegrádi Nyugdíjas Klub ezen a napon ugyanakkor igazi Ünneppé emelte a Palotaházban rendezett hagyományos Idősek Napját! Hihetetlen és megismételhetetlen eseménnyé! A 37 éves klub
egyik alapítóját, Lázár Ferencnét, mindannyiunk Viki „nénijét” köszöntöttük közelgő 100. éves születésnapja alkalmából!!
És most mindenki álljon meg egy pillanatra! 100 év!
Egy évszázad! És milyen 100 év??!! És nézzük meg Zeller Viktóriát, Viki nénit! Nem szeretnék mézes-mázas édelgésbe kezdeni, mert
Viki néni méltósága ezt nem engedi meg! Zeller János mázolómester
és Geiger Mária hatodik (legkisebb) gyermekeként az első világháború
utolsó évében, 1918. október 27-én látta meg a napvilágot és egy viharos évszázad minden örömét és bánatát, sikerét
és kudarcát, nehézségét és küzdelmét megélhette. Mindezt szülőhelyén, Visegrádon. Szerencsecsillagának köszönhetően szeretett közegben élhette-élheti éveit; erkölcsi példát a szorgalmas család és rokonság, a felejthetetlen pillanatokat a mindenkori vidám ifjúkori barátok közössége nyújtotta. Az élete során kipróbált többféle munkában
az igényesség és pontosság irányította, tanulással, önképzéssel építette fel – ma úgy mondanánk – karrierjét.
A Visegrádi Hírek 2006. februári számában a „Családkutató klub” sorozatból ismerhetjük családi életének főbb állomásait: „…Aztán a Zoller Józsi bácsi zenekart tartott fenn, vonóst is meg fúvóst is. Operetteket is rendezett. Én is szerepeltem, a Mágnás Miskában a Marcsi voltam. Nem dicsekszem, de jó hangom volt. Ott ismerkedtem meg a férjemmel.
Minden előadáson ott volt. Az Imre nagyon szép legény volt, magas, szép férfi. Ez ’38-ban volt és ’40-ben esküdtünk. …A
lagzi az iskolában volt, ahol most a tanterem van. Az esküvő után ott laktunk az iskolában.
A férjem kántortanító volt. Akkor hétköznap is mentek a gyerekek a templomba, minden reggel fél nyolckor kellett a
templomba menni és 8-kor az iskolába. És akkor minden nap orgonálni kellett. Orgonált a templomban, és tanított az
iskolában, az 5-6 osztályban. Ilyen volt a pedagógusképzés, „kántortanító”. …1950-ig laktunk az iskolában.” Második
házasságáról így vall: „Mikor a Ferivel /Lázár Ferenc/ összeházasodtunk, már nem voltak kántorföldek, szolgálati lakás.
Mindent elvettek, teljesen megváltozott minden. Akkor építették az iskolához az új épületet, fönn tantermek lettek. Mi
meg itt laktunk. Feri ’15-ös volt, én meg ’18-as. A Feri mindig alsóban tanított, ’73-ban, 57 évesen halt meg.” /lejegyezte:
Fieszl Béláné és Pichler Gabriella/
Egy szép életút, elégedett, békés öregedés és 100 év tapasztalata áll mögötted Zeller Viktória! Szerető család, békés
szomszédok és sok-sok tisztelő, barát és rokon, idős és fiatal, megkockáztatom, hogy egész Visegrád lehet Rád büszke
Viki néni, és szívből köszönt ezen a szép, kerek születésnapon. Isten éltessen!!
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Áprily Lajos verse legyen a további évek útravalója.

ÁPRILY-HÉT

Ámulni még…
To thaümadzein
Ámulni még, ameddig még lehet,

„… azt álmodtam, hogy egy faóriás

amíg a szíved jó ütemre dobban,

betemet sűrűn szőkeszín levéllel…”

megőrizni a táguló szemet,

(Áprily Lajos: Gesztenyelomb)

mellyel csodálkoztál gyerekkorodban.

Az Áprily Lajos Általános Iskola és AMI az idei
évben is meghirdeti ünnepi programját 2018.
november 12-18-ig.

Elálmélkodni megszokottakon:
az andezitre plántált ősi váron,

A költő születésnapján, november 14-én, az Áprilynapon kerül megszervezésre vers- és prózamondó
versenyünk, s ugyanezen a napon hirdetjük ki a képzőművészeti pályázat nyerteseit is, a kiállításon és az
ünnepélyes megnyitón résztvevők körében.

virágokon, felhőkön, patakon,
az azúrban kerengő vadmadáron,
a csillagon, ha végtelen terek
S ámulva szólni: Most voltam gyerek.

A programokkal kapcsolatosan honlapunkon,
meghívónkon és plakátjainkon adunk részletes
tájékoztatást.

…

Várjuk az érdeklődőket rendezvényeinkre!

hajítják át a késő-nyári égen.

(Nevelőtestület)

Mezei Anna

A TANÉV ELEJÉN AZ ÁPRILYBAN
Szakmai-tárgyi feltételeink

. A tanév kezdetén rövid időn belül nagy mennyiségben
lezúdult csapadék okozta károkat elhárították, az ereszt
megigazították.

A tanév megkezdése mindig az előző év zárásával és a tanulságok levonásával kezdődik, mint ahogyan tettük ezt
mi is az új tanév kezdetén. A tanév menetét alapvetően két
dolog befolyásolja hátrányosan: az egyik, hogy továbbra
is sok energiát és időt von el és számos veszélyhelyzetet,
konfrontációs felületet nyit a szétszabdaltság – főépület,
konténerek, csarnok, étkező –, valamint a zsúfoltság; s ez
a helyzet alapvetően a tanév végéig várhatóan jobb nem
lesz. Tegyük hozzá, hogy a fenntartó Váci Tankerületi
Központ és a tulajdonos Visegrád Város Önkormányzata
minden olyan feladatot megoldott, amelyek alapvetően
szükségesek a tanév biztonságos folytatásához:

. A csarnok külső lámpái segítségükkel újra világítanak.
. A fenntartó másfél millió forinttal támogatta a karbantartásokat, javításokat. A csarnokban elvégezték a festést,
a javításokat, új öltözőpadokat, zeneiskolai szekrényt,
hulladékgyűjtő konténereket vettünk, a főépületbe karnisokat, új függönyöket, árnyékolókat (rolókat és reluxákat) szereztünk be. A hőségben mobil klímát tudunk
majd használni a legmelegebb napokon, s ezen kívül több
szükséges, bár nem feltűnő pótlást, beszerzést végeztünk.

. Az önkormányzat és a műszaki csoport segítségével
a játszótér újra használható, hiszen azt gyöngykaviccsal
ellátták. Mellette az átjáró sáros időben is járható lesz,
hiszen kővel borították, s a kaput is megjavították.

A kezdéshez tehát alapvetően minden feltétel rendelkezésre áll. Az osztálytermek tágasak, a bútorzatuk jó
állapotú, a digitális technika, AV eszközök rendelkezésre
állnak. Tiszták, rendezettek a tereink. Átlagosnál mindenképpen jobbak a feltételek.

. A kerített udvarunkon gyönyörű, gondozott általuk a
gyep.

A zeneiskola – bár a helyhiány leginkább őket sújtja – a
tanév elején új hangszereket kapott, így a hangszerpark
állapota jelentősen javult, s a karbantartási keret is nőtt.
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jukra igényesek. Bízom benne, hogy éves terveinket mindenki megelégedésére teljesítjük.

A befektetés költsége nagyságrendileg kétmillió forintra
tehető.
Az iskolai munka minőségét döntő módon befolyásoló
tényező a megfelelő végzettségű és képzettségű szakemberek alkalmazása, jó összetételű pedagógus közösség.
Ezen a téren rengeteg tennivaló volt a nyár folyamán
és a tanév kezdetekor is. Nyugdíjba vonult Schmidt
Anna némettanár kollégánk, az iskola volt igazgatója, a nemzetiségi hagyományok lelkes és szakavatott
ápolója, valamint Nagy Lászlóné technikai alkalmazott, a munkakörét messze túlhaladó figyelemmel és
lojalitással. Mindketten hosszú időn keresztül, a maguk
területén megbecsült, megbízható munkát végeztek
intézményünkben. Emellett tartós betegállományban van
két kollégánk is, akiknek visszaérkeztére ebben a naptári
évben biztosan nem számíthatunk. Ezen felül is voltak
betöltetlen álláshelyeink. Kollégák alkalmazása tekintetében az elmúlt 10 éve legnehezebb tanévet kezdtük.
A csapat azonban az évkezdésre összeállt, s nagy elvárásokkal tekinthetünk az új tanév elébe. S kik is azok, akik az
idei évtől erősítik a csapatot? Lángné Budai Zsuzsanna
német nemzetiségi tanító kisgyermekei megszületését
követően tért vissza újult erővel az alsó tagozatba, a felsőben pedig Szentivánszki Katalin folytatja a német tanítást.
Draxlerné Kiss Eszter testnevelő a felső tagozaton helyettesíti tartósan távollévő kollégánkat, akinek osztályfőnöki feladatait Gyetvai Ildikó magyar-történelem-rajz
szakos tanár vette át. Fenyvesiné Mechler Eszter tanító
a második osztályos napközis csoportot vezeti, hiszen
az eddig e feladatot ellátó Váradi Krisztina fejlesztőpedagógus a tartósan távollévő gyógypedagógus kollégánktól kényszerült feladatokat átvenni. Kákai-Szabó Szilvia
angoltanár érkezésével pedig régi törekvésünk valósult
meg: minden évfolyamon sikerült megbontanunk az
angol nyelvi órákat.

Nevelő – oktató tevékenység, mérési eredmények
A tavalyi tanévben iskolánk tanulóinak, csoportjainak
teljesítménye az átlagosnál is jobb volt. Ezekről az eredményekről a tanév folyamán általában beszámoltunk.
Amiről nem esett szó, az iskolánk mérési eredményeinek
elemzése a nagyközönség számára. E hiányt pótolom
most röviden.
A 2016-2017. tanév kompetenciamérési eredményei
2018 februárjának utolsó napjaiban jelentek meg az
Oktatási Hivatal oldalán. Az iskolánk eredményei iránt
érdeklődők már megszokhatták, hogy nagyon kevés
kivételtől eltekintve eredményeink évről évre az országos
átlagot és a városi iskolák átlagát is meghaladják, nem
beszélve az ennél is alacsonyabb községi átlagról. Nos, az
idei évi eredményeink az iskolánktól megszokott eredményekhez képest is kiemelkedőek, a mérésben szereplő
nyolcadikosok (ma tizedikesek) esetében különösen
kiválóak voltak (esetükben már két mérési eredményt, a
hatodikban és nyolcadikban elért eredményt is ismerjük).
Nézzük mindezt számokban:
6. osztály

6. osztály

8. osztály

8. osztály

matematika

szövegértés

matematika

szövegértés

országos
átlag

1497

1503

1612

1571

az Áprily
átlaga

1598

1605

1760

1662

Néhány fontos megállapítás röviden, a megjelent eredmények elemzése után (megállapításaink a hivatalos oldalakon ellenőrizhetők):

Rácz Tamás zenetanár kollégánk az idei évtől óraadóként
dolgozik iskolánkban, óráinak döntő többségét Kenézné
Csizmadia Ilona oboatanár vette át.

Nyolcadik osztályos eredményünk megegyezik a 8 évfolyamos gimnáziumok eredményével, s 5 ponttal meghaladjuk a 6 évfolyamos gimnáziumokéit.

A szabadidős tevékenységek kínálatának növelésére
Veres Mónika szakedzőt hívtuk sorainkba.
Nagy előrelépésként tartjuk számon, hogy szeptembertől félállású iskolapszichológus dolgozik a csapatunkban Temesi Dóra személyében (elődje, Nieberl Ákos nem
tudott a tavalyinál több órát vállalni).

Nyolcadik osztályra jelentősen tudtuk fejleszteni (saját
átlagukhoz képest) tanulóinkat.
Nálunk a továbblépéshez szükséges minimumszint
alatt mindössze a tanulók 4-5 %-a áll (1-3 tanuló), míg
országos illetve az ehhez hasonló városi szinten ez az
arány a miénknek 5-10-szerese!

A technikai alkalmazottak között Bognár Líviát üdvözölhetjük.
Nagyon örülök annak, hogy – bár sok új kollégánk van
– az iskolai élet nagy lendülettel és összefogással indult
meg, túl vagyunk már számos programon és versenyeken
is. A kollégák együttműködőek, készségesek, munká-

A fejlesztő hatás általánosan is jól látható, s nagy eredmény a minimumszint alatt lévők minimális aránya, de
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megfigyelhető, hogy mindkét vizsgált évfolyamon található tanulónk a legmagasabb (7.) képességszinten is.

Az iskola saját mérései alátámasztják a központi mérési
eredményeket.

A kompetenciamérések eredményei önmagukban nem
mutatják hitelesen egy iskola teljesítményét. Számos
egyéb eredményt, mutatót, tapasztalatot kell együttesen
vizsgálnunk. Itt, a teljesség igénye nélkül sorolok fel
néhány összetevőt, amely egy tanulócsoport eredményességét mutatja, illetve a csoportot eredményessé
teszi.

Az érintett osztályokban általánosan elmondva is
érték volt a tanulás, a tanulók többsége szorgalmasan,
képességei szerint tanult, jól motiválható volt.
A szülők és a pedagógusok kapcsolata általánosságban
optimális volt.
A pedagógus közösség együttműködésben végezte feladatát.

Az érintett visegrádi nyolcadik (jelenleg 10.) osztály nyolcadikos felvételi eredményei magyarból
6,6 %-kal, matematikából 15,4 %-kal voltak magasabbak az országos átlagnál. Ezt annál is fontosabb megjegyeznünk, mert iskolánk minden tanulója évről évre
megírja a központi írásbeli felvételit annak ellenére, hogy
vannak olyan tanulók, akik számára ez nem kötelező, s a
legtöbb esetben az ő eredményeik az osztályátlagot nem
növelik. (Az iskolák döntő többségében más a gyakorlat.)
A tanulók túlnyomó többsége gimnáziumban illetve erős
szakgimnáziumban tanult tovább.

Azt, hogy milyen eredményeket érnek el az iskola tanulói, döntő módon határozza meg, hogy a gyerekek
képességei és szorgalma milyen, s hogy szakértelemmel,
következetes tenniakarással hogyan fog össze érdekükben a szakmailag jól felkészült pedagógusok és a szülők
közössége. Kívánom, hogy a következő években is olyan
optimális helyzetben folyhassék az iskolai tevékenység,
mint ez látható a vizsgált osztályok tekintetében. Erre a
feladatra az iskola nevelőtestülete továbbra is készen áll.
Sikeres együttműködést kívánok tanulóink érdekében
mindenkinek!

Iskolánkban az év végi osztályzatok általában összhangot
mutatnak a felvételi és kompetenciamérési eredményekkel.Az érintett osztályok tagjainak több tantárgyból
országos jegyzett tantárgyi eredményeik is voltak.

Bozóki Marianna intézményvezető

KÖSZÖNET AZ 1% FELAJÁNLÁSÁÉRT
Az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki Mindazoknak, akik 2017 évi adó-felajánlásukkal gyarapították az alapítvány számláját, ezzel is kifejezve egyetértésüket céljainkkal, munkánkkal. Az alapítvány továbbra is
arra törekszik, hogy Visegrád nagy múltjára méltán büszke iskoláját tárgyi-technikai eszközök bővítésével, tartalmi-szellemi lehetőségekkel, nevelők-gyermekek-szülők együttműködésével segítse. Az Önöknek köszönhetően beérkezett
201 353, Ft összeget az alapítvány elkülönítetten kezeli a 2018/19-es tanévben kifejezetten a teljes közösséget érintő
események támogatásával.
Köszönjük és örömmel fogadjuk további támogatásukat!
Áprily Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma

TÖRTÉNELEM VERSENY VISEGRÁDON
A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola és a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás
Király Múzeuma Történelmi Tanulmányi Versenyt hirdet, melynek témája az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc története és Görgei Artúr élete, működése.
A verseny célja méltó módon megemlékezni az 1848.
március 15-i forradalomról és az azt követő szabadságharcról, valamint a 170 éve megszületett magyar honvédségről. A Görgei- emlékév keretében tisztelegni a
szabadságharc fővezére, Görgei Artúr előtt, aki életének
utolsó 4 évtizedét Visegrádon töltötte. A versenyt hetedik-és nyolcadik osztályos diákok számára rendezzük,

akik 3 fős csapatokban mérhetik össze tudásukat 2018.
november 29-én a királyi palota lovagtermében.
A vetélkedő nyertesei értékes díjakkal térhetnek majd
haza, amelyek a következők: Visegrádi szállodák, intézmények által felajánlott szabadidős tevékenységek,
értékes könyvjutalmak, kulturális programok ingyenes
látogatása, a Mozaik Kiadó által biztosított online platform használata (több mint 1000 3D-s modell, több száz
oktatási videó, képek, hangok, tantárgyakhoz, tananyaghoz kapcsolódó alkalmazások és játékok) az 1-3. helyezett csapat tanulóinak és felkészítő tanárainak.
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tegye a történettudomány és a történelemtanítás kapcsolatát valamint érdekes és újszerű terepet biztosítson a tehetséges diákok képességeinek kibontakoztatására.

A versenyt szervező két intézmény kiemelten fontosnak
tartja azt, hogy egy ilyen történelmi múlttal rendelkező
városban, mint Visegrád, elsődleges feladat hazánk
történelmének, nemzeti értékeinek megismertetése. A
vetélkedő színtere pedig alkalmas arra, hogy intenzívebbé

Bosnyák Endréné versenyszervező

A VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA VISEGRÁDON
tenni tudjunk helyi szinten is a megismert célok elérése
érdekében.

A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és AMI diákjaival csatlakozott a „Világ legnagyobb tanórájához”
(https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu). A 2018.
szeptember 24-28-i héten zajló program során megismertük az ENSZ által 2015 szeptemberében indított
kampány fontosabb momentumait. A 17 megfogalmazott globális céllal egy oktatóprojekt keretében a
gyermekek világszerte egy időben foglalkozhattak. A
fenntartható fejlődést szolgáló célok a társadalom kiemelt problémáira kívánnak megoldást nyújtani, így
a mélyszegénység felszámolására, az esélyegyenlőség
megteremtésére, a minőségi oktatás biztosítására és
környezetünk védelmére.

Think global, act local. Gondolkodj globálisan, cselekedj
lokálisan
A globális célokra helyi közösség figyelemét is fel kívánjuk hívni, ennek érdekében az iskolások plakátkiállítást
szerveznek, sőt a közösségi médiát felhasználva üzenetet
indítottak útjára a világhálón keresztül, kíváncsian várva, hogy az üzenet egy hónap alatt a világ mely részeit
járja be. A kisebbek pedig igyekeznek a szépséges visegrádi Dunapart tisztán tartásában is aktív szerepet vállalni azzal, hogy a program pályázata keretében október,
november és december hónapban az iskola melletti Duna-szakaszt örökbe szeretnék fogadni, havonta egyszer
énekszóval, szorgos kezekkel Duna-napot tartani.

KOMOLY KÉRDÉSEK JÁTÉKOS FORMÁBAN
A globális célok megismerése játékos formában zajlott,
a gyerekek szorgalmasan dolgoztak az angol nyelvórákon
egész héten át. ANGOLUL!

Reméljük, hogy ennek az egy hétnek a hatása hosszan
tartó lesz mind a gyermekekben, mind a városi közösségben. Make a change, make it happen. Segíts Te is, hogy
megtörténjen!

Plakátokat készítettek, a Duna-parton tettek kirándulást,
itt énekszóval is felhívták a figyelmet élőhelyeink, és az
élővilág védelmére, és nem kerülhette el figyelmüket az
itt található hulladék sem. Ennek a helyzetnek a javításán
további akciókkal igyekeznek ők is segíteni.

A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és AMI angol
nyelvtanári csapata

A nagyobbak aszfaltrajzokat készítettek, és megmérték a
világ különböző pontjain lakó társaik, majd a saját ökológiai lábnyomukat is. Kérdés, tudunk-e csökkenteni rajta?
A tudatosság felismerése az első lépés azon az úton, hogy

Kálmánné Dénes Viktória
Szilvássy Éva
Kákai-Szabó Szilvia

ZENEISKOLA KÉT KERÉKEN
san helytálltak, könnyedén teljesítették a körülbelül 20
km-es távot. Pedig nagyon sok alsó tagozatos kisdiák is
velünk tartott. A túra végén a gyerekek elmondták, hogy
nagyon élvezték a tekerést, és kérték, hogy máskor is
szervezzünk számukra hasonló programot.
Köszönettel tartozunk Jung Vilmosnak, aki ismét lehetőséget adott arra, hogy a visegrádi diákok ingyenesen
keljenek át a Dunán, valamint a zenetanár kollégáknak
is, akik részt vállaltak a program szervezésében és megvalósításában.

A tanévkezdés óta eltelt másfél hónapban már két
zeneiskolai program megvalósításán vagyunk túl.
Az egyik a zebegényi kerekezés volt, a másik pedig a
Zene világnapja alkalmából rendezett koncert.
Zeneiskolás növendékeinkkel szeptember 10-én kerékpárra ültünk. Komppal átkeltünk a Dunán, majd eltekertünk Zebegénybe, ahol a helyi cukrászdába betérve
fagylaltoztunk egyet. A kis pihenő után ismét bicajra
pattantunk és visszaindultunk Visegrádra. Szerencsések
voltunk, mert az időjárás igazán kegyes volt hozzánk.
Verőfényes napsütésben kerekeztünk. A gyerekek dereka-

Bosnyák Endréné intézményegység-vezető
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A ZENE VILÁGNAPJA VISEGRÁDON
„Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”
Ezzel a Babits idézettel köszöntöttük a visegrádi általános iskolás gyermekeket a zene világnapja alkalmából rendezett
előadáson 2018 október 2-án.
Erre az alkalomra a Napnyugattól napkeletig című mesekoncertünket hoztuk: “Elindul a legény s megy hetedhét határon,
megy-megy jó messzire, mert akkoriban még nem volt annyi bolond, mint a mai világban!”
Az ismert Kis ködmön népmesénk főhőse ezúttal hosszabb útra indult, bejárt ismeretlen, messzi földeket, távoli tájakat.
Hagyományos magyar és varázslatos keleti hangszereink segítségével elröpíthettük a hallgatóságot a karcsú mecsetek, az
utcán sétáló tehenek, ugrándozó majmok, valamint a pagodák világába.
Mind a gyerekek, mind az őket kísérő tanárok örömmel fogadták az előadást és lelkesen kapcsolódtak be a közös
éneklésekbe.

ENGREAD 2018 ORSZÁGOS ANGOL VERSENY
Iskolánk 8. osztályából 4-en is jelentkeztek az országos szervezésű olvasási versenyre, amit a debreceni Szoboszlói úti
Általános Iskola rendezett meg.
A megadott Intermediate (középfokú) szintű rövidített olvasmányok közül kellett egyet elolvasni diákjainknak.
A verseny 3 fordulóból áll. Az első fordulóban egy feladatlapot kellett kitölteni a jelentkezőknek a történettel kapcsolatban. A következő fordulóba azok juthattak, akik ezt a feladatlapot több mint 85%-ra teljesítették.
Kovács Luca, Karakas Emese és Mucsi Réka a 2. fordulóba jutottak. A következő megmérettetésre egy Power Point
prezentációt kell készíteniük az olvasott könyvről. Jó felkészülést Lányok!
Kálmánné Dénes Viktória angol nyelvtanár
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CSÚCSTÁMADÁS 2018
2018. október 14-én (vasárnap), annak ellenére, hogy igen hosszú
hetünk volt, szép számban gyűltünk össze iskolánkból (23 fő és két
kis ovis tesó) a visegrádi II. Fellegvár Csúcstámadás 1 km-es gyermek futására. Az időjárás is kedvezett a versenyhangulat megteremtéséhez. Izgalommal és reményekkel álltunk 11 órakor a rajthoz, amit az Apródképzősök dobszója és ágyúja indított el. Nagyon
ügyesek voltak az iskola gyerekei, s végül 3. helyen Izsák Eszter,
2. helyen Csékei Patrik, 1. helyen Draxler Alexia végzett.
A felnőtt mezőnyben az 5,5 km-es távot két tanulónk tette meg:
Staberecz Levente (8. osztály) 33 perc alatt, míg Szendrey Zalán (6.
osztály) 44 perc alatt ért fel az embert próbáló, kemény hegymenetben. Levi az élmezőnyben, a top 20-ban (kb. 6 és fél perccel az első
helyezett után) ért célba, ami fantasztikus teljesítmény, nem különben Zaláné, aki a második legfiatalabb induló volt a
felnőtt távon, s a középmezőnyben futott be.
Gratulálunk minden résztvevőnek, szép teljesítmény volt. Reméljük, legközelebb is ilyen lelkesek leszünk.
Draxlerné Kiss Eszter testnevelő

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA AZ ÁPRILYBAN
mindennapokban. Az ember felelős állattartással, gondoskodással, szeretettel hálálhatja meg négylábú barátja
élethosszig tartó ragaszkodását, hűségét.
Iskolánk idén rendhagyó módon emlékezett meg
az állatok világnapjáról, a NEO Magyar Segítőkutya
Közhasznú Egyesület segítségével. Rá szerettük volna
irányítani a figyelmet arra, hogy a körülöttünk élő állatokért felelősek vagyunk. Az állatokat gondozni és
szeretni kell. Diákjaink megtudhatták, hogy egy segítőkutya az élet számtalan területén tud a gazdájának a
támasza lenni. Megismerkedhettünk Bogyóval, aki egy
autista kisfiú segítője, Márkkal, aki hallássérült gazdájának a “halló füle”, Teklával, aki a mozgássérült gazdájának a “meghosszabbított” keze is tud lenni.

Október 4. Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének emléknapja, s egy olaszországi kezdeményezésre
1931-től az állatok világnapja is. Az állatok világnapjával kapcsolatosan a kezdeti cél az volt, hogy a vadon
élő állatfajok pusztulásának megfékezésére szólítson fel.
Napjainkban általánosságban minden állatfaj védelmére,
az ember és az állatok barátságára, egymás kölcsönös
segítésére, az együttélés számos előnyére hívja fel e nap
a figyelmet.

Remélem, hogy tanulóinkban a vidám, tartalmas
délután folyamán sikerült elmélyíteni az állatok szeretete
mellett a körülöttünk élők elfogadásának és segítésének
fontosságát is.
Ezúton fejezem ki köszönetemet az Áprily Iskoláért
Alapítványnak, a Szent Korona Pékségnek és a PET-PAC
Kft-nek, hogy támogatták nagy sikerű rendezvényünket.

Az állatok nemcsak boldoggá, teljessé tehetik az emberi életet, hanem az ember hű társaként, munkavégzésben szövetségeseként, betegségben, kiszolgáltatott
állapotában nélkülözhetetlen támaszaként lehet jelen a

Váradi Krisztina fejlesztőpedagógus, a rendezvény
szervezője
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AUGUSZTUSI NOSZTALGIA – AVAGY KELL EGY CSAPAT!
játék közben ismerszik meg az ember. Ezt nem is bíztuk
a véletlenre. Volt pingpong, activity, kocka- és kártyajátékok, és persze véget nem érő éjszakai beszélgetések,
rövid túrák a környéken. S ne feledjük: a tűzrakás bonyodalmaival is meg kellett küzdenünk a közös vacsora előtt.
Az erdei iskolában nem csak szállást kaptunk, hanem
fantasztikus közösségi programokra is invitáltak minket.
Részt vehettünk az agárdi H2O Akváriumházban egy
előadáson, amely a Velencei-tó állat- és növényvilágát
ismertette meg velünk, szakvezetővel kenuzhattunk
az úszólápot megcsodálva, és, nem utolsó sorban, egy
hajóban evezhettünk, méghozzá sárkányhajóban. Felemelő érzés volt együtt, egy ritmusra hasítani a vizet. Miután a rengeteg evezéstől kifáradtunk, újabb vízi utazás
következett a Szúnyog-szigetre, ahol újra mindenki a saját útját járta. Voltak, akik az arborétumi sétát, s voltak,
akik a Halászcsárda árnyas udvarát választották.

Az idei tanév kezdetekor, hasonlóan az előző tanévhez,
újfent útra keltek iskolánk dolgozói, hogy két napot
együtt tölthessenek szakmai közösségükben. Ez alkalommal is egészen izgatott készülődés és rengeteg szervező
munka előzte meg tanulmányi kirándulásunkat. Célunk
volt olyan programot és folyamattervet összeállítani,
amely az osztályfőnökök és szaktanárok számára mintául
szolgálhat természetvédelemmel, honismerettel kapcsolatos osztálykirándulások kapcsán (szakmai program,
pénzügyi terv, utazás tervezése stb.), hiszen e két cél
munkatervünkben is kiemelt szerepet kap az idei tanévben. E fő cél mellett szerettük volna bővülő dolgozói csapatunkat is jobban összekovácsolni a tanév kezdete előtt.
Első megállónk a Pákozdi Katonai Emlékpark
volt, ahol egy látványos kiállítást megtekintve fejet
hajthattunk a minden korban becsületesen küzdő, és ha
kellett, életüket is áldozó magyar honvédek emléke előtt.
Ezután Székesfehérváron álltunk meg, ahol szakmai
felkészülés és a történelmi városrész közös megtekintése
után ki-ki a maga útját járva barangolhatta be a várost.
Itt is rengeteg látnivalóban volt részünk, de azt gondolom, nem meglepő, hogy a legközelebbi harangszó az
Építőipari Nívódíjjal is jutalmazott történelmi órajáték
alatt érte a szinte teljes csapatot.

Úgy érzem, mindenki számára hasznos volt az együtt
eltöltött két nap. Sokat tanultunk, fejlődött önismeretünk,
megújultak társas kapcsolataink. Ezután már egyáltalán
nem okozott gondot az új kollégáknak sem a tanév elején, hogy hogyan is álljanak be a csapatba – elsősorban
bizalommal, nevetéssel. Biztos, hogy jobb csapat lett
belőlünk, és sikerült erőt gyűjtenünk az előttünk álló
feladatok elvégzéséhez. Remélem, jövőre is nekiindulhatunk egy újabb kalandnak, mert mindig kellenek az új
ismeretek, a jó ötletek és mindig kell egy csapat!

Végső úti célunk, szálláshelyünk, a seregélyesi
Pelikán-ház Erdei Iskola volt, ahol igazán szeretetteljes fogadtatásban volt részünk. Miután mindenki
elfoglalta a szobáját, indult a felfedező túra. Meseszép
kert, és számos lehetőség állt előttünk. Kezdetét vette
az ismerkedés. A közhelynek számító mondás itt is elhangozhatott volna – lehet el is hangzott –, miszerint

Muckstadt-Juhász Veronika
munkaközösség-vezető

ÁPRILYS PAMPALINIK AZ ÁLLATKERTBEN
másztunk egy teknőspáncélba is. Ezután az őstengert látogattuk meg. A leghosszabb terembe befért egy húsz méter
hosszú ámbrás cet is. Itt minden óriási volt. Meghallgattuk
a cetek énekét is.

Október elején felkerekedett az iskola négy osztálya és
a Budapesti Állatkert felé vette az irányt. Az addig szeles,
hideg idő is kiderült a sokadalom láttán.
Az ott töltött időről vallanak a gyerekek írásai, a
képaláírások és az ott készült fotók:

Megnézünk két 3D filmet is. Az első címe: Gerinctelen
gengszterek. Arról szólt, hogy milyen élőlények vannak a
tavakban, folyókban. A másik a Körösök kincse.

A hatodik osztályosok élménybeszámolója:
“Kirándulás az állatkertbe

Láttunk elefántetetést, és mi is etethettünk tevéket!
Játszottunk a játszótéren is. Nagyon tetszett a sok alagút,
mászóka, létra. Olyan volt, mint egy labirintus.

Miután megérkeztünk, megbeszéltük, hogy a szavanna
élővilágát nézzük meg. Láttunk páviánokat, hegyi juhokat
és szurikátákat. Nagyon aranyos volt a kis gorilla, Bongó.
Ezután felfedeztük a Varázshegyet. Először az időalagútban mentünk végig. Ott megnéztük az ősök ösvényét. Be-

Végül a Holnemvolt Várban állatokat simogattunk.”
“Nagyon jól éreztük magunkat, fáradtan és jó élmények-
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lessel –, aki játszott és pacsizott velünk az ablakon
keresztül, míg a standard állatkerti maci a köreit rótta a
sziklákon.

kel értünk haza.” (Waldman Lili, Visnyovszki Lara (6.osztályos tanulók)
A másodikosok is élményekkel gazdagon tértek haza,
sőt még a természetfotósok munkájába is belekóstoltak
saját fényképezőgépüket használva.

Az Állatszeretet Fesztivál különleges elektromos
autóverseny pályáján szobabicikli meghajtással száguldottak a lányok kisautói a cél felé.

A pár nyolcadikossal kiegészült ötödikes csapat
rögtön összebarátkozott a jegesmedvével – a kivéte-

Mindannyian fantasztikusan éreztük magunkat!

PINCESORI VIGASSÁG (2018)
Immár hagyomány, hogy iskolánk gyermekei színesítik kis városunk szüreti mulatságát. A fúvós zenekar után a
4. osztályos tanulók sváb és német népi játékokkal és tánccal kedveskedtek az érdeklődőknek.
A családias ünnepségen finomságokkal kínáltak minket a helyi sváb asszonyok. Köszönjük a szülőknek, hogy jelenlétükkel erősítették gyermekük kis közösségünkért vállalt szereplését.
Igazán szép őszi délutánt tölthettünk együtt.
Bene Éva és Izsákné Illés Gabriella (nemzetiségi tanítók)
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KISMAROSON JÁRTUNK, RÉZIT KÖSZÖNTÖTTÜK
Szintén a felhívásnak eleget téve, iskolánk 3. osztályos tanulói a Piroska és a farkas című mesét játszották
el német nyelven, énekes körjátékokkal színesítve az
előadást. A gyerekeket tanítójuk, Bene Éva készítette fel
a fellépésre, s a kíséretben Lengyel Rita tanárnő segítette.
Külön kérésre érkezett a rendezvényre igényesen előadott műsorával a Zöldág néptánccsoport
Bozóki Marianna és Borkó Bálint vezetésével, akik mátyusföldi játékokat és táncokat, valamint somogyi eszközös és
páros táncokat mutattak be szintén nagy sikerrel. Csoportunk tagjai annak is örülhettek, hogy három negyedikes
tanuló egy hónapja került be a csoportba és máris színpadra állhattak a többiek támogatásával. A műsort
követően a program kezdeményezői vendégül láttak minden gyermeket és felnőttet: finom sütiket készítettek a
kismarosi asszonyok, s hozzá üdítő is járt a kemény munka után. A bemutatókat követően kézműves foglalkozáson vehettek részt a szorgos kezű gyerekek, ahol többek
között dióhéj babát készíthettek. A Rézi-napot végül egy
nagy közös táncházzal kerekítettük le, s aztán jó hangulatban nekivágtunk a hazafelé vezető útnak.

2018. október 13-án Kismarosra igyekeztünk iskolánk
két csoportjával az okból, hogy a helyi német nemzetiségi
önkormányzat hagyományteremtő szándékkal meghívta a környékbeli iskolákat Rézi köszöntésére. A közelgő Teréz-nap ihlette meg a kismarosi nemzetiséget,
hogy közösségüket megerősítsék és erre az ünnepségre
vendégeket is hívjanak. Ez alkalomból Nagyanyáink
öröksége címmel gyermekrajzpályázatot is írtak ki.
A Lengyel Rita tanárnő által felkészített tanulók szép
alkotásokkal képviselték iskolánkat a versengésben,
s munkájukat a zsűri is díjazta: Karakas Emese (8.o.)
alkotása 3. helyezést kapott, a Kisorosziból beérkező
pályamunkák pedig az alsó tagozatosok különdíját hozták el.

Aki nem hiszi, járjon utána!
Bene Éva Rita nyelvi munkaközösség-vezető

QUADRIBURGIUM JÁTÉKOK VISEGRÁDON
A komáromi Legio Brigetio Egyesület a római kor
katonaságát, ebből is a IV. századi hadsereg öltözékét,
fegyvereit, kiképzését, harcmodorát mutatta be.

A Soproni Sándor Egyesület szervezésében idén ősszel
is Qudriburgium játékoknak lehettek résztvevői az
érdeklődők. A rendezvény az ókori római kort eleveníti
fel.

A rendezvény végén korabeli orvosi eszközöket ismerhettünk meg, és a szervezők gyümölccsel, lepénnyel, friss
forrásvízzel kínáltak minket.

Szeptember 8-án a sportpályán gyülekeztek a korhű ruhákba öltözött szervezők és szereplők. Katonák,
Vesta-szüzek, gladiátorok indultak el, hogy végigvonuljanak a város utcáin. Iskolánkból is több tanuló
csatlakozott hozzájuk.

Tartalmas, szórakoztató délutánt tölthettünk a Soproni
Sándor Egyesületnek köszönhetően szeptember 8-án a
sportpályán.

Visszaérkezésük után a váci Familia Gladiatoria
Egyesület előadásában először a játékokra áldást kérő
szertartást láttunk, majd izgalmas harci jelenetekben
gladiátorok összecsapásait.

Jeneiné Vörös Margit történelemtanár

Következett a Legio Secunda Adiutrix hagyományőrző
csapat gyakorlatozása. Ez a légió több száz évig állomásozott a Duna mentén az ókorban. Izgalmas Előadásukban
még Marcus Aurelius császár is szerepet kapott.
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NEMZETISÉGI OLDAL
SZERKESZTI A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
wünschte, versteckte er sich in einem Gänsestall, denn er
fühlte sich für dieses Amt nicht würdig genug. Die Gänse
verrieten ihn allerdings mit ihrem lauten Geschnatter.

Utólagos beszámolónk: Gyereknapi előadás 2018.
június 14.-én a moziban.
Idén is megörvendeztettük az ovisokat és a kisiskolásokat gyereknap alkalmából egy kis színházi előadással. A német önkormányzat már sok éve folytatja ezt
a szokását, hogy „házhoz hozza” a színházat. Ebben
az évben bűvész volt a vendégünk, aki sok-sok ügyes,
vicces trükköt mutatott be kis nebulóinknak, akik mindezt nagy vidámsággal és örömmel fogadták. Interaktív
játékba is bevonta őket, melyet szemmel láthatóan nagyon
szerettek. A nagy sikerre tekintettel más alkalmakra is
meghívjuk ezt a kedves fiatalembert, aki egy pillanat alatt
belopta magát a gyerekek és a felnőttek szívébe!

Als strafe ließ Martin sie dann braten.
Später wurde Martin trotzdem noch Bischof und bekleidete diesen Posten 30 Jahre lang.
Er hat viele Heilungen und Wundertaten gemacht.
Martin starb am 8. November 397 und wurde am 11.
November beigesetzt. Martin ist Schutzpatron für viele
Berufe: für Winzer, Fassmacher, Weber, Schneider, Gerber, Müller, Soldaten sowie alle Haustiere.
Warum machen wir die Laternenumzüge? Zum einen
soll es an Martins Grab oft Lichterprozessionen gegeben haben, aus denen sich dann die heutigen Laternenumzüge entwickelten. Zum anderen hatten die Bauern auf den Feldern die Erntearbeit beendet, so hatten
sie Fackeln aus Stroh entzündet. Mit ausgehöhlten Kürbissen sind dann die Kinder durch den Ort gezogen und
haben Obst und Gebäck erbettelt.

Martin: Soldat – Bischof – Heiliger
Der 11. November ist der Tag des heiligen Martin. Er
ist geboren im Jahre 316, mit 15 Jahre alt wurde er schon
Soldat und bald darauf Offizier. Er war ein hilfsbereiter
Mensch, und nachdem Jesus ihm im Traum erschienen
war, ließ er sich taufen und ging nach Poitiers zu Bischof
Hilarius.

VNNÖ képviselői

Da er jedoch nicht Bischof von Tours werden wollte,
wie es die Bevölkerüng wegen seiner Hilfsbereitschaft

BESZÁMOLÓ A 2018. SZEPTEMBER 9-ÉN, VASÁRNAP MEGTARTOTT
MÁRIA-KÁPOLNAI BÚCSÚSRÓL
Ebből az alkalomból minden évben a kápolna búcsúját is megtartjuk. A misén nagyon sok hívő vett részt,
idén ez volt egyben az iskolások „Veni Sancte” miséje is.
A misén hagyományosan a német énekkar szerepelt.

2018. szeptember 09én vasárnap, gyönyörű
tiszta, napsütéses időre
ébredtünk. Aztán reggel 8 órakor az énekkar
ráérő tagjai gyülekeztek a Mária-kápolnánál, hogy előkészítsék a 9 órakor kezdődő miséhez a
helyszínt és ezzel segítséget nyújtsanak a kápolna gondnokának; kihelyezésre kerültek a hívek részére a székek, a
hangosítás is elkészült.

A mise után, mint évek óta mindig a Visegrádi Német
Nemzetiségi Önkormányzat kis pogácsával, borral,
üdítővel megvendégelte a hívőket.
A falatozgatás, italozgatás közben mindenki kellemesen elbeszélgetett, élvezte a nap melengető simogatását,
miközben hallgatta a német nemzetiségi zenekar játékát,
majd közeledve a déli harangszóhoz a zenekar abbahagyta a zenélést ás a hívők lassan eltávoztak.

Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének ünnepe
katolikus egyházi ünnep, amelyet minden év szeptember
8-án, vagy valamelyik hozzá közel eső vasárnapon tartanak.

Megint egy kellemes, meghitt élménnyel gazdagodott
mindenki, aki ott volt a helyszínen.
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
KOSZORÚZÁS
Az “Együtt” Kulturális Egyesület
2018. november 4-én,
a nemzeti gyásznapon
17 órai kezdettel
rövid megemlékezést tart
a Rév utcai Scheili-ház falán lévő
‘56-os emléktáblánál.
A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit,
gyerekeket és felnőtteket egyaránt
2018. november 10-én
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.

Szeretettel invitáljuk Visegrád lakosait
2018. november 23-án, pénteken
18 órára a könyvtárba
GRIEL GABRIEL
élőzenés blues történeti
előadás sorozatának 2. előadására,
melyek címe
MUDDY WATERS CHICAGÓBAN,
ahol megalakítja a legendás
Muddy Waters Blues Band-et,
és beírja nevét a világ blues/rock történetébe.

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!
KERÁMIA SZAKKÖR
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

A Mátyás Király Művelődési Ház tisztelettel hívja
Visegrád lakosságát 2018. november 24-én szombaton
16 órára a művelődési házba
„ARCKÉP ÉS KÉZÍRÁS”
László Gyula rajzai Visegrádhoz kötődő írókról,
művészekről, régészekről című kiállításának megnyitójára.
A kiállítást megnyitja Péterfy László Kossuth-díjas szobrászművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.
A kiállítás 2019. január 15-ig tekinthető meg a könyvtár
nyitva tartása szerint.

Minden pénteken 17 órától szeretettel várjuk azokat,
akiket érdekel a különböző kézi technikákkal készített
kerámiák készítése, és azok díszítése, festése.
A szakkör díja havi 15.000.-Ft, ami tartalmazza:
az agyag, az égetés, a festés, a szerszám használat és a
díszítő elemek árát is. Érdeklődni lehet: 06-20/545-4788,
banyatelep75@gmail.com
Králik Liza

24

járatja. A költő felejthetetlen gyermekkori parajdi évei
után tanulmányait párizsi ösztöndíjjal fejezi be, majd
hazatérve a nagyenyedi kollégium tanára lesz. Ekkor
már Áprily Lajos néven megjelent versei széles körben
ismertek. Megházasodik, családjával Kolozsváron él,
1929-től pedig budapesti tanár, előbb a Lónyai utcai, majd a Baár-Madas Református Gimnáziumban.
1943-tól élt feleségével Visegrádon, Szent György pusztán.

A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendő
előadássorozatra, mely
2018. november 30-án, pénteken
18 órától lesz a könyvtárban

Több fejezetben verseket elemez az írónő, közelebb hozva olvasóit azokhoz a mélységekhez, amelyek a versekben
kibontakoznak.

Ez alkalommal
KADA ERIKA
TÜNDÉR-HATÁRON TÚL

Már elismert, élvonalban álló költő Áprily Lajos, mégis
mélységesen szerény. Személyesen ismerhettem meg
elbeszélésében azt az eseményt, amikor Kolozsvárról
Pestre utazva vonattal Ady Endrét pillantotta meg, amint
Csucsán felszállt a vonatra és a szomszédos fülkében
foglalt helyet. Bár minden bizonnyal Ady szívesen elbeszélgetett volna vele, mégis – ahogy ő elmondta -, nem
merte volna megszólítana az általa nagyon tisztelt Adyt.

– ÁPRILY LAJOS VALLÁSOS KÖLTÉSZETE
című
kötetét mutatjuk be az érdeklődőknek
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

NÉHÁNY MONDAT KADA ERIKA
KÖNYVÉHEZ

Megismerkedhetünk a könyvből a költő tevékenysége
mellett korának kiemelkedő irodalmi személyiségeivel. Külön tanulmány foglalkozik Áprily mélységes
Isten-hitével. Adyéval rokon ez a hit, valósággal személyes kapcsolata van Istennel. Így vall erről: „Hívő
keresztyénként magától értetődő számomra, hogy az
Örökkévaló Isten ma is jelen van. Akkor is, ha nem
tudunk róla. Még nyilvánvalóbb mindez, ha vezetését,
segítségét magunk keressük és kérjük.”

A

szívet azért rejtette el az Isten, hogy senki se lássa – Ez az utolsó, befejező mondata Gárdonyi
Géza Isten rabjai című gyönyörű regényének.
Természetesen nem biológiai értelemben említi a szívet,
hanem az ember belső világaként. Megismerhető-e teljesen ez a belső világ? Nem tudjuk a választ.

Talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy a Mindenható
ezt a nagy embert zenéből szőtte. Hol Beethoven dübörög
verseiben, hol Mozart csillog játékosan, vagy éppen
Bartók imádkozik egy szép magyar népdal világában.
Ugyanakkor a szépség mellett ott van a szédítő gondolati
mélység.

Hogyan áll előttünk halhatatlan költőnk, Áprily Lajos
emberi alakja? Szikár, barátságos öregúrként, hosszú,
szürke lódenkabátban, napi teendőit intézve. Tudtuk-e
akkor, hogy lángelmével találkozunk, beszélgethetünk?
Tudtuk, hogy gyönyörű verseket ír, irányítja, segíti
családját, szereti a tájat, gyönyörködik a természetben,
eljár a bogdányi református templomba, mivel helyben
nincs ennek a felekezetnek temploma.

Köszönjük a Teremtőnek, hogy kortársai lehettünk,
láthattuk, beszélhettünk vele.

A könyv írója arra tesz kísérletet, hogy bemutassa,
verseiben olyan szédítő mélységek vannak, amelyeket
kortársai még teljes mértékben feltárni sem tudtak, bőven
hagyva erre lehetőséget az utókornak is.

Ezzel a pár sorral ajánlom elolvasásra Kada Erika
Tündér – Határon túl című könyvét.

Kada Erika írónő azt a feladatot tűzte maga elé Tündér
– Határon túl című művében, hogy közelebb hozza a
magyar költészet egyik legnagyobb alakját nemzetéhez.
Életrajzi összefoglalójában ír a költő édesapjáról,
Jékely János Lajos gyári magántisztviselőről, édesanyjáról, a szelíd és jóságos Ziegler Bertáról, aki jóval fiatalabb férjénél. A zeneszerető apa gyermekét hegedűórákra

Cseke Lászlóné
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KÖNYVTÁRI HÍREK
ÚJ KÖNYVEINK:

Krüss, James: Florentine
Le Joly, Edward: Jézusért tesszük

Szakirodalom:

Lindgren, Astrid: Britta kiönti a szívét

Carnegie, Dale: Sikerkalauz 1.

Nast, Clara: Csöpike az iskolában

Hogyan szerezzünk barátokat, hogy bánjunk az emberekkel? (pszichológia, lélektan)

Wéber Anikó: Az osztály vesztese

Le Joly, Edward: Jézusért tesszük (vallás)

Új DVD-k:

Peterson-Mountfort: Európa madarai (biológia)

Árvák hercege

Zsidó Budapest (honismeret)

A jófiúk egyedül hálnak
Minden végzet nehéz

Szépirodalom, bestseller:

Az ördög Pradát visel

Csáth Géza: Úr volt rajtam a vágy (szépirodalom)
Donoghue, Emma: A szoba (bestseller)

Új hangoskönyv:

Dumas, Alexandre: Ange Pitou (szépirodalom)

Durrell, G.: Léghajóval a dinoszauruszok földjén

Egbeme, Choga Regina: Aranyrácsok mögött:
2018. október 1-7. között idén is megrendezésre került
az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat, melyhez könyvtárunk idén is csatlakozott. 2018. október
2-án vendégünk volt a Csillangó Meseműhely, akik
A papucsszaggató királykisasszonyok című mesét adták
elő. Ez alkalomból az Áprily Lajos Általános Iskola
harmadik, negyedik osztályos tanulói látogattak el
hozzánk. A játékba a gyerekeket is bevonták. Volt ősz
öregember, szegény juhászlegény, legelésző bárányok,
tizenkét királylány. A gyerekek nagyon aktívak, ügyesek voltak, végig figyeltek, és amikor szerepelni kellett,
bátran kapcsolódtak be a történetbe. Összességében egy
jól sikerült előadás volt, amely mind a gyermekeknek,
mind az őket kísérő pedagógusoknak elnyerte a tetszését.

háremben születtem (szépirodalom)
Fábián Janka: Az angyalos ház (szépirodalom)
Fábián Janka: Az utolsó boszorkány történetei
második könyv (szépirodalom)
Moretti, Melissa: Örvények (bestseller)
Munro, Alice: Ifjúkori barátnőm
- tíz történet (bestseller)
Smith, Wilbur: Arany Róka (bestseller)
Smith, Wilbur: Kiálts rá az ördögre! (bestseller)
Smith, Wilbur: A leopárd sötétben vadászik (bestseller)
Smith, Wilbur: Most kell meghalnod (bestseller)

2018. október 5-én vendégünk volt Marcellus Mihály
író. Beszélgetőpartnere Urbán Ágnes volt. A beszélgetés
során kiderült, hogy Michael Mansfield néven sci-fit,
thrillert írt, majd elkanyarodott a római történelem felé.
Pannonia Romanum című sorozatában kiemelkedő
szerepet kap Marcus Aurelius császár, majd később fia,
Comodus. Az est második felében bemutatta, hogy néz
ki egy római katona, milyen ruházatot visel, és mit kell
ezekről a ruhadarabokról tudnunk.

Smith, Wilbur: Vad igazság (bestseller)
Stone, Katherine: Hamis csillogás (bestseller)
Vujity T., Nógrádi G.: Tizenkét pokoli történet
Wander, M.: Jó reggelt, szépségem! (szépirodalom)
Ifjúsági irodalom:
Doyle, C.: Sherlock Holmes Félelem völgye és más elbeszélések

Az Országos Könyvtári Napok városunkban is a
Könyves Vasárnappal zárult, mely programnak a
„Legyél te is könyvtáros!” címet adtam. Rendkívüli nyitva
tartással vártam az olvasókat.

Gripe, Maria: Elvis! Elvis!
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Kedves Gyerekek!
Könyvtárunk olvasópályázatot hirdet 2018. november 5. és december 10. között .
Játékos feladatlapokat állítottam össze, melynek megfejtéséért a legügyesebbek könyvjutalmat kapnak!
Feladat az 1-2. osztályosoknak: Víg Balázs: A rettegő fogorvos
Feladat a 3-4-5. osztályosoknak: Bálint Ágnes: Szeleburdi család
Feladat a 6-7-8. osztályosoknak: Bosnyák Viktória: Elképesztő
című művek elolvasása és a könyvekhez kapcsolódó feladatlapok kitöltése
Az eredményhirdetés
2018. december 15-én 17 órakor lesz a könyvtárban!
Szeretettel várom a pályázaton résztvevő gyermekeket!

A 823. SZÁMÚ MÁTYÁS KIRÁLY CSERKÉSZCSAPAT
BESZÁMOLÓJA
tábortüzekről nem is beszélve. Ilyenkor érezzük át mi
is legszorosabban cserkész hagyományainkat. 2018-ban
Bernecebarátin táboroztunk, 2017-ben pedig Gödöllőn,
a Teleki Pál Cserkészpark területén. Fontos számunkra a
vezetők képzése és utánpótlása is, így idén 3 cserkészünk
végezte el az I. és X. kerület Őrsvezetőképzését.
Név szerint: Muckstadt Andrea, Bényei Bíborka és
Schäffer Noémi. Nekik ezúton is gratulálunk!
Minden év különleges, azonban a 2019-es év csapatunk
életében rendkívül különleges lesz. 2019-ben fogjuk a
csapat fennállásának 30 éves évfordulóját ünnepelni.
E szép kerek szám nem csak a visegrádi cserkészcsapat
életében fontos, hanem az összes magyar cserkész életében az. 30 évvel ezelőtt kezdték ugyanis újjá szervezni
a betiltás után az egész szövetséget, így kettős ünnep
lesz ez számunkra. Méltóképpen szeretnénk ünnepelni,
ezért többek között a régi időket is megidéző regös bált
fogunk szervezni. Sok olyan programmal is készülünk,
ami a családtagok, visegrádiak és minden érdeklődő előtt
nyitottak lesznek. A regös bál mellett előadásokat, túrát
is tervezünk. Pontos információkról és időpontokról
hamarosan tájékoztatjuk Önöket!

Cs

apatunk évről évre igyekszik a visegrádi lakosokat tájékoztatni a csapat életéről,
programjairól. A tavalyi (2017/2018as) cserkészévünk igen mozgalmasra sikerült.
Egy csapat életében a heti rendszerességű őrsgyűlések
mellett nagyon fontosak a közös programok. Ilyenkor
vagyunk mind együtt, ezeken az alkalmakon találkoznak
egymással az őrsök, kicsik és nagyok. Ezek a közös csapatprogramok a következők: kirándulások, portya (egész
hétvégés program), csapatnap, csapat misék, adventi előadások/betlehemes, tábor. Ezek közül talán a tábor a legfontosabb, hiszen ilyenkor nagyjából 10 napig
táborozunk közösen az erdőben. A cserkészet nomád
jellege itt jelenik meg a legerősebben. Mindent erdei
körülmények között csinálunk: programok, főzés, étkezések, alvás stb. Időnként természetesen elhagyjuk a
tábor területét, például egy strand, vagy valamilyen városi/falusi látnivaló kedvéért. Ezek a táborok a közösség
szempontjából hihetetlen erővel bírnak, A gyerekek
és a vezetők együtt élnek át életre szóló élményeket,
mint például a közös építkezések, főzések és játékok, a

Addig is, aki teheti, kövessen minket bátran
a Facebookon: Mátyás király Cserkészcsapat néven találnak meg minket. Továbbá pedig néhány képet szeretnénk
még megosztani a tavalyi cserkészévről. Valamint ezutón
is köszönetet mondunk mindenkinek, aki anyagi, vagy
bármilyen más formában segítette, támogatta eddigi
munkánkat!
Gróf Boglárka st.
csapatparancsok
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TALÁLKOZÁSOM A VISEGRÁDI
KERESZTELŐ SZENT JÁNOS OLTÁRKÉPPEL

V

isegrád barokk kori emlékei után kutatva
2015 nyarán megpróbáltam kideríteni, hogy
a plébániatemplom korábbi, Keresztelő Szent
Jánost ábrázoló főoltárképének mi lett a sorsa, elpusztult-e vagy megőrződött valahol. A helyi idősebb lakosok
emlékezete szerint az 1940-es években a kép még látható
volt a templom előcsarnokában.
A legegyszerűbb az volt, hogy kérdésemmel
megkeressem Kalász István plébános urat, aki örömmel
fogadta érdeklődésemet, mert szerinte a legalkalmasabb
pillanatban jelentkeztem. Elmondta ugyanis, hogy a
plébánia tetőzetének teljes felújítása miatt a padláson
tárolt lomokat lehordták az udvaron álló garázsba, és a
lomok közt talált egy kb. 3 m hosszú régi vászonképet.
Hogy a további pusztulástól mentse, egy papírhengerre
feltekerve a plébánia egyik irodahelyiségében őrzi, és
örömmel venné, ha megtekinteném. A meghívásnak
eleget téve 2015. augusztus 5-én a MNM Mátyás Király
Múzeuma restaurátor munkatársával, Grósz Zsuzsa
kolléganővel módunkban állt a Kalász atya által őrzött
festményt alaposabban szemügyre venni.
Az iszonyatos állapotban lévő szakadt és gyűrött festményről már a kezdetekben megállapítható volt, hogy
azonos a keresett barokk kori főoltárképpel, ugyanis a
kolléganő szakszerű és óvatos tisztítómunkájával talán
a kép legfontosabb bizonyító részlete vált újra láthatóvá.
Előtűnt Keresztelő Szent János attribútuma, a botokból
készült kereszt és az arra tekeredő írásszalagon az Ecce
Agnus DEI szavak. Ezután az előzetes szemle után fontos
volt, hogy a képet szakember, vagyis festőrestaurátor is
lássa, és az ő véleménye után kerüljön sor a döntésre a
kép további sorsáról. A plébános úr meghívására 2015.
szeptember közepén Győri Lajos festőrestaurátor a festmény megtekintése után megállapította, hogy az valóban
azonos a barokk kori főoltárképpel. Az állapotát illetően
az volt a véleménye, hogy a kép még megmenthető, ha a
restaurátori munkafolyamatok minél előbb megkezdődnek. A költségeket illetően nem nyilatkozott, de sejtette,
hogy az újrakeretezéssel együtt valószínűleg több milliós
kiadást jelent.
Tekintettel a plébánia szűkös anyagi helyzetére a
plébános úrnak azt javasoltam, hogy vegyük fel a
kapcsolatot a Magyar Képzőművészeti Egyetem
Restaurátor Tanszékével, és kérjünk tőlük támogatást az
oltárkép megmentéséhez. Ahhoz, hogy ez a kapcsolat
létrejöjjön, volt anyaintézményem, a Magyar Nemzeti
Múzeum korábbi főigazgatójától, Csorba Lászlótól

kértem segítséget. A főigazgató úr révén rövidesen ismeretségbe kerültünk a Restaurátor Tanszék korábbi és jelenlegi tanszékvezetőjével, Görbe Katalinnal és
Heitler Andrással. Mindketten érdeklődést mutattak az
oltárkép iránt, és Kalász atya meghívására 2017 januárjában a tanszék munkatársaival kilátogattak Visegrádra,
majd felmérték és fotódokumentációt készítettek a festményről. Plébános úr kérésére elkészítették a kép állapotleírását és a helyreállítás költségvetését. A rövidesen megküldött dokumentációból kitűnt, hogy a Tanszék csak a
kép helyreállításához szükséges anyag- és eszközigények
fedezését és a hiányzó díszkeret rekonstrukciójának
költségét kéri. Ennek az összegnek az előteremtése már
reálisnak tűnt, és a plébános úr engedelmével itt, helyben
megpróbáltam támogatókat találni. Fáradozásaim váratlanul sikeresnek bizonyultak, mert Hintenberger András
kezdeményezésére több önkormányzati képviselő felajánlotta tiszteletdíja egy részét a célra. Cseke László, a Szent
György Lovagrend kancellárja pedig jelentős adományt
hozott a lovagrend német ágától. Anyagi támogatásáról
biztosított Bánó László, az Utilis Kft. tulajdonosa is.
A kezdeti sikeres pénzügyi támogatások megszerzése
után célszerűnek tűnt, hogy a Restaurátor Tanszékkel
a megállapodás megkötését, a pénzügyek kezelését a
plébános úr az évek óta már sikeresen működő Keresztelő Szent János Visegrád Alapítványra bízta. Sajnos 2017.
március 8-án Kalász István atya váratlanul elhunyt, és
így nem érhette meg, hogy az általa oly gondosan őrzött
kép további sorsát követhesse. A visegrádi alapítvány
tevékenysége folytán a kép megmentésére a helyi hívek
közül is számosan tettek adományt. A legnagyobb
segítséget Áder János köztársasági elnöktől kapta az
alapítvány. A Köztársasági Elnöki Hivatal 1 millió Ft
támogatást nyújtott a kép restaurálási költségeihez.
Ez a támogatás lehetővé tette, hogy a helyi képviselők
tiszteletdíjából származó felajánlás egy részét a kálvária
helyreállítási munkáinak fedezésére fordíthassák.
A Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány és a
Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékének
Donátor Alapítványa között létrejött megállapodás alapján a 2017–2018-as tanévben megtörtént a festmény restaurálása és díszkerettel való ellátása. A kép 2018. július
30-án került vissza a visegrádi Keresztelő Szent János
plébániatemplom szentélyébe.
Budapest, 2018. augusztus 10.
Szőke Mátyás
(a Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király
Múzeumának ny. igazgatója)
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ELFOGULT KIEGÉSZÍTÉS SZŐKE MÁTYÁS
TALÁLKOZÁSAIHOZ

A

nemiség, bujaság), a falánkság (torkosság, élvhajhászás),
a kapzsiság (mohóság, pénzsóvárság), a harag (gyűlölet,
düh), az irigység (féltékenység) és a gőg (kevélység,
dölyf, fennhéjázás). De érthető a pszichológiailag jól motivált indoklás: ezek ugyan nem halálos bűnök (ezért is
találkozhatott elkövetőikkel a Pokol helyett a Purgatóriumban a költő), ám olyan, mindenkiben meglévő negatív
hajlamok, melyek ugyanakkor más bűnök forrásává válhatnak, vagyis a keresztény emberkép szerint könnyen
rossz cselekedetekre bujtogathatják a természetében eredendően romlásra hajlamos emberfiát.

ki sok éven át egy szépséges gótikus-reneszánsz
királyi palota múzeumának sikeres igazgatója, óhatatlanul elfogja a vágy, hogy mélyebben
megértse azok lelki világát, akiknek az épített örökségét,
tárgyi emlékeit, szellemi alkotásait őrzi, kutatja, tanítja a
ma emberének. Ha munkája során alapos kalauzt keres,
hamar megtalálja a középkor legnagyobb költőjének
lenyűgöző alkotását. És már látjuk is Szőke Mátyást a
visegrádi palota Mátyás-kori kútjának udvarában, amint
nem a kék Duna habjait csodálja, szemben a nagymarosi templom tornyával, hanem a kötettel a kezében éppen a Purgatórium hegyén, a Negyedik Párkányon kissé
elpilledő Dantét figyeli, aki így dünnyög magában:

Akik ismerik Szőke Mátyást, azt hiszem, azonnal kitalálják, miért képzelem el olyan Dante-olvasóként, aki épp
az idézett textust tanulmányozza szeretett múzeumának
palotateraszán. Azért, mert ő az az ember Visegrád múltjának kutatásában és az eredmények bemutatásában, aki
sohasem rest a jóra. Minden ember tudja, mi a helyes,
ám ezer okot talál rá, hogy mégsem tegye. A régész,
történész és helytörténész Szőke Mátyás azonban – ha
kedvenc városáról és környékéről van szó –, akkor tudja és teszi. Amíg 1984–2011 között a palotamúzeumot
vezette, nemcsak a gótikus és reneszánsz architektúra
pompájának újjászületésében játszott kulcsszerepet,
hanem a mellette folyó középkori város-, templom- és
várkutatások révén igazi komplex régészeti műhellyé
fejlesztette az intézményt. De mivel a restség helyett a
mindig jóra törekvés nem hivatali munkájából, hanem
az egyéniségéből fakad, amikor szembetalálkozott a
Duna-kanyar gazdag Görgei Artúr-hagyományának
ellentmondásaival, ugyanezzel a rá jellemző, tudományosan igényes, egyszerre találékony és lankadatlan szorgalommal eredt a nyomába és közlemények sorában tájékoztatta a nyilvánosságot eredményeiről.

„De álmosságomból hamar kitépett
a hegyen körben rohanó csapat,
akik a hátunk mögül közeledtek.
S mint régen az Iszménosz s az Aszóposz
látott a partján őrjöngőket éjjel,
mikor Thébában Bacchust ünepelték,
úgy rohantak itt (ha jól láttam őket)
ezek, akiket ívelt útjukon
jó szándék hajtott s helyes szeretet.”
(Nádasdy Ádám fordítása)
Útikalauza, Vergilius meg is mondta mindjárt, kikből
áll ez a rohanó csapat:
„Ti, akik lángoló igyekezettel

Amikor azután 2016 decemberében megcsörrent a
telefon és tudós barátom részletezni kezdte a plébánia
padlásáról előkerülő kép történetét, azonnal tudtam, hogy megint valami nagyon fontosat talált meg
– és a maga jóra sosem rest lendületével fogott hozzá
a megoldás kereséséhez, a közben adódó nehézségek legyőzéséhez. Az esélyeket latolgatva hamar szóba került,
hogy a Magyar Nemzeti Múzeumnak nagyon szorosak a
kapcsolatai a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel, mivel az iparművész tárgyrestaurátor szakirány hallgatóinak
képzése a múzeum megfelelő főosztályán történik. Sőt,
igen gyümölcsöző együttműködés zajlik a képzőművész
festőrestaurátorokkal is, mivel a hallgatók tanulmányaik
részeként – kellő szaktanári felügyelettel – rendszeresen

teszitek jóvá most a lustaságot,
mert lanyhán cselekedtétek a jót.”
(Nádasdy Ádám fordítása)
„Mert lanyhán cselekedtétek a jót…” A túlvilági rohanás tehát az evilági lustaságot hivatott ellensúlyozni, mégpedig a jócselekedetre való restséget – ez az
a bűn, amelyet a holtan loholók életükben elkövettek.
Manapság talán meglepő, hogy mintegy 1400 évvel ezelőtt
Nagy Szent Gergely pápa a lusta viselkedést a hét főbűn
közé sorolta – olyanok mellé, mint a paráznaság (túlzott
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állítanak helyre olyan sérült képeket, amelyek a múzeum
Történelmi Képcsarnokából valók. Ma is megvan az
a 2016 karácsonyán drótpostával elküldött levelem,
amelyben először fölvetettem Görbe Katalin professzor
asszonynak, a Restaurátor Tanszék korábbi vezetőjének, hogy volna-e kedve részt venni a kép állapotának
fölmérésében és egy olyan konstrukció kialakításában,
amely a helyreállításhoz vezethet? Tudtam ugyanis, hogy
ha két olyan jeles szakember, mint Görbe Katalin és
Szőke Mátyás összefog, akkor reális út nyílik a sikerhez.

Erasmus-hallgató. Köszönet a vezető tanároknak: Görbe Katalin egyetemi tanár és Heitler András egyetemi
adjunktus, a Restaurátor Tanszék jelenlegi vezetője.
Köszönet az adakozóknak, akik a maguk jó szívére –
továbbá Szőke Mátyás ékes szavára – hallgatva hozzájárultak a pénzügyi háttér megteremtéséhez. Ez a köszönetmondás azonban nemcsak udvariassági formula
részemről, hanem személyes ügy is. Én azt köszönöm
mindnyájuknak, hogy a társuk lehettem egy esztétikai
és szakrális értékekben gazdag, szépséges műtárgy megmentésében.

A többit ismerjük: miután – Szőke Mátyás
fundraiser-tehetségének is köszönhetően, amit szintén külön méltathatnék! – elhárultak az anyagköltség
finanszírozásának akadályai, kezdetét vette a nagyszerű munkafolyamat, melynek varázslatos eredménye
ma újra a visegrádi plébániatemplom falán függ és
fogadja csodálóit. Köszönet azoknak a festőrestaurátor növendékeknek, akik a munkában részt vettek:
Szák-Kocsis Réka, Szentirmai Boglárka, Szűcs Hajnalka, Tamási Alexandra; Radványiová Ida szlovákiai

Az elmúlás elleni örök háborút persze végső soron
elveszítjük – de azért időnként megnyerhetünk egy-egy
csatát.
Budapest, 2018. augusztus 10.
Csorba László
egyetemi tanár
(a Magyar Nemzeti Múzeum volt főigazgatója)

EGYETLEN EGY KÍVÁNSÁG
AVAGY EZT MÉG DÉVÉNYI TIBI BÁCSI IS MEGIRIGYELNÉ

Ú

A konkrétumok közül persze az első, mint mindig, az
árvízvédelmi beruházás. Azt már korábban megírtam,
hogy ezt a beruházást nem a sír széléről, de a sírból hozta vissza a mostani városvezetés. (Utólag is borzongató
belegondolni, hogy mi történt volna, ha ez nem sikerül:
nem csak hogy nem valósul meg a beruházás célja, de
teljes fizetésképtelenségbe sodorta volna a Várost, hiszen
az addig felhasznált összegeket kamatostól vissza kellett
volna fizetni, nem beszélve arról, a presztízsveszteségről,
ami ezzel jár!) Sőt: arról is értekeztem már, hogy Abonyi
Gézának elévülhetetlen érdemei vannak a sírba lökést
illetően, hiszen másfél év alatt semmit, de szó
szerint semmit sem tett a gát építése ügyében (tartok
tőle, hogy nem is értette, föl sem fogta az egész helyzetet), így véleményem szerint nincs is erkölcsi alapja
arra, hogy egyáltalán ezt a kérdést megemlítse. Ja, és
továbbra sem tudta ennek az ellenkezőjét bebizonyítani,
bár már többször kértem rá. De vissza a gáthoz, mert van
egy jó hírem: ha tetszik, ha nem, az első ütem 100%-ban
elkészült. A második ütem szerződése is alá van írva –
többek között ezért készülhetett el a rév és a Palotaház
közötti szakasz védműve idén nyáron, ennek kiegészítő
munkái pedig az ősszel folytatódnak, azaz: a mobilfalas
szakasz elkészült.

gy tűnik elérkezett az idő, hogy Abonyi Géza
megindítsa választási kampányát.

Nekem ezzel semmi problémám sincs. Sőt,
örülök, hogy még mindig ég benne a tűz, és még mindig érdeklik a város dolgai. Éppen úgy, mint rég. Sajnos:
éppen úgy. Kevéssé tájékozódik, helyenként rosszul
emlékszik, szeret negyed-féligazságokat írni, de határozott véleménye van. Közérthetően, jól fogyaszthatóan ír
igaznak tűnő valótlanságokat.
Azt nem állíthatom, hogy minden úgy alakult az elmúlt
hat évben, ahogy elképzeltem, de egy dolgot bizton és,
tiszta lelkiismerettel állíthatok: sok munkát tettünk le
az asztalra (és engedjék meg, hogy itt most ne részletezzem, mennyi időt és energiát emésztett fel a hátrahagyott
zűrös ügyek lezárása, meg az, hogy még évek múltán is
„csontvázak potyogtak a szekrényből”).
A Három kívánság című cikkben másként vélekedik a
szerző, ezért úgy érzem, reagálnom kell újfent.
Nézzük tehát a kívánságlistát:
Az első és második kívánságot egybe veszem, mert
bár az első „kedves, szép, rendezett, biztonságos város”ról szól, a felsorolás csupa fejlesztést takar, ami elvileg a
második kívánság lenne.
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se költöttek soha egy fillért sem. És mi történt az elmúlt
években? A patikaház jogi helyzete rendbe lett téve, és
működik a társasház. Hogy mikor lesz teljes felújítás, azt
még nem lehet tudni, hiszen az önkormányzat csupán
egy tulajdonos a hat közül. De azt, hogy mikor lesz az
önkormányzat tulajdonában lévő patika felújítva, azt
tudni lehet: ha valaki valóban figyeli a testületi üléseket,
akkor értesülhetett arról, hogy az önkormányzat döntött
a patika teljen felújításáról, mely jövő tavasszal lesz, és
közel 30 millió forintba fog kerülni, melyre a pénzt is
elkülönítettük. A Zöld ház („hentesház”) kicsit nehezebb
kérdés, hiszen ott – hasonlóan a Patikaházhoz – a teljes
épületnek csak egy része az önkormányzaté, de teljesen
más jogi konstrukcióban. Itt a nem önkormányzati tulajdonrész – szintén hasonlóan a Patikaházhoz – lényegesen
nagyobb, mint az önkormányzati, épületszerkezetileg
viszont itt is össze vagyunk kötve a magántulajdonosokkal. A kérdés valódi – nem csak felszínes – megoldásához
nagyon sok pénz lenne szükséges; erre az alább még
taglalandó Virágzó Visegrád Programban javasoltunk
megoldást. (Lásd még lentebb: „kipattanó gondolat”.)

A rendezvénytér és az új Városháza felépítése sem volt
sokkal egyszerűbb a fentebb leírt okok miatt, azt is a sírból kellett visszahozni, de szerencsére ez is sikerült.
Egy új élelmiszer áruház (CBA) építése ügyében
pont annyit tett Abonyi Géza, mint a gát tekintetében.
Azt most nem kívánom leírni, hogy mi történ azóta, hogy ez a városvezetés. Aki figyelmesen olvassa a
Visegrádi Híreket, illetve figyelemmel kíséri a tájékoztatásokat, pontosan tisztában van ezzel.
Az óvoda kérdése valóban érdekes: egyrészt örököltünk
egy kényszer szülte, rossz, és kevéssé finanszírozható
tervet, valamint egy olyan pályázati konstrukciót, ami
összességében Visegrád számára erős ráfizetés lett volna. Újragondoltuk az egész fejlesztést, ehhez megszereztük a szomszéd rendőrségi ingatlant, és elkészíttettük
az új terveket. Folyamatosan pályáztunk, de ezek eddig
nem jártak eredménnyel. Fel kell készülnünk egy önerős
fejlesztésre, melynek első ütemére lassan talán a fedezet is
rendelkezésre áll. (Például erre tartalékol az önkormányzat, amit Abonyi Géza nem vett észre.) Egy több száz
milliós beruházásba nem olyan egyszerű belevágni!

A volt kemping területéről több mint egy millió forint
volt a 2011-es bontás után otthagyott szemét elszállíttatása. (Tényleg, ez akkor miért is nem történt meg? Nem azt
hallottuk a polgármesteri tájékoztatóban, hogy a bontást
végzők az anyagért cserében rendet hagynak maguk
után…?)

Hasonlóan érdekes az iskola kérdése. Az Abonyi Géza
vezetette önkormányzat odáig el sem jutott, hogy ezzel
foglalkozzon, amit önmagában talán nem kellene zokon
venni tőle, de az azért mégiscsak furcsa, hogy Abonyi
Gézának fel sem tűnt, hogy az önkormányzat tavaly
nyáron az öreg épületet teljes egészében és kb. 95%-ban
saját forrásból, mintegy 90 millió forintért felújította!

A Tornacsarnok felújítása egy kicsit más. Bár a
kormány átutalt 200 millió forintot, ez azonban a mostani elszabadult építőipari árak mellett nem elegendő a
beruházásra. A valós kivitelezés csak akkor kezdődhet
meg, ha többletforráshoz jutunk. Ez sok munkát igényel
még, de dolgozunk rajta.

Sajnálom, hogy Abonyi Géza nem tájékozódott a
Virágzó Visegrád programról, mert akkor megismerhette volna azt a „saját testületi fejből kipattant új fejlesztési gondolatot, … mely nagy ívű, egyszóval amely méltó
Visegrádhoz”. Amúgy maga a program több mint 130
oldal, és ugyan még nem ért teljesen célba, de azért már
vannak ennek köszönhető eredmények: Kormánydöntés
van arról, hogy 2 milliárd forintért fejlesztik a várhegy
közlekedését, 2 milliárd forintot kívánnak költeni a turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó látogatómenedzsment
feladatok fejlesztésére (ezen fejlesztések kidolgozásába természetesen a visegrádi turisztikai vállalkozókat is
bevontuk), várhatóan mintegy 600 milliót kap a sípálya
fejlesztése, és 2 milliárd jut a lepencei strand fejlesztésére.
Apropó Lepencei strand: Nem kis győzelem volt, hogy
visszaszereztük a lepencei kút fölötti rendelkezési jogot!
Egyszóval szerintem, már most látszik, hogy volt értelme
a tanulmány elkészítésének, és remélhetőleg még hosszú
távon segítségére lesz mindazoknak, akik Visegrádot
fejleszteni szeretnék.

A városközponti épületek (Zöld ház, Patikaház) is
örök téma, de az is örök e tekintetben, hogy a korábbi városvezetések mindig csak a szavakig jutottak el,
illetve addig, hogy beszedték a bérleti díjakat, de egyikre

Annak azonban örülök, hogy Abonyi Géza legalább
a „rövidke Schulek utca” építését észrevette. Bár ezt Ő
ígérte (a Facebookon így írt erről: önerőből szorgalmazta), de mi meg is csináltuk. Amúgy körülbelül 30 millió

A kis épület kálváriája, az építkezés elhúzódása – bár
tőlünk független körülmények miatt történik, mégis
– nagyon szomorú. Tisztában vagyok azzal, hogy
nagyon nehéz így iskolát működtetni, de – tekintettel arra, hogy az iskola megépítése az ezzel foglalkozó
kormányprogram része – abban viszont biztos vagyok,
hogy be fog fejeződni. Az pedig teljesen világos, hogy
egy ekkora beruházásra a városnak soha sem lett volna
anyagi ereje. A városvezetés feladata az volt, hogy elérje a kormányzatnál, hogy megvalósuljon a beruházás.
Ezt pedig – ha tetszik, ha nem – valamennyi elődjével
ellentétben: elérte.
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egy forintot ad az állam minden egyes adó forint mellé.
Ez is jelentős kiesés. Az a kijelentés, hogy most meg csak
az óvoda és a hivatal maradt, mint kötelező kiadás, finoman szólva tájékozatlanságra vall. A Város költségvetése
nyilvános, mindenki számára elérhető. Áttanulmányozva azt, véleményem szerint mindenki láthatja, hogy
ennél sokkal összetettebb, mint ahogy azt Abonyi Géza
elintézte egy mondattal. De egy ilyen cikk nem alkalmas
arra, hogy erről bővebben elmélkedjünk. Azt azonban
leszögezhetjük, hogy az nem árt, ha a város vezetése
átlátja a pénzügyi folyamatokat, és kezelni is tudja azokat
a megfelelő módon. Ez általában eredményre visz.

forintba került. A „néhány száz méter járda”, mely valójában kb. 1,2 km, szintén kb. 30 milliót kóstál együttesen.
A „pár buszmegállónak, padoknak, a szemeteseknek és
házszámtábláknak” az együttes értéke pedig több mint 15
millió forint.
A Schulek utcán kívül egyébként – összesen több mint
67 millió forint értékben – számos további utca burkolata újulhatott meg részben vagy egészben: Tölgyfa utca,
Malomhegy utca, Somfa utca, Berkenye utca, Duna utca,
Bányatelep utca, Dobos utca.
Amint azt írtam, az egy kicsit fájt, hogy Abonyi Géza
az iskola öreg épületének felújítását nem vette észre,
pedig „röpke” 90 milliót tett ki. De elfelejtette megemlíteni (vagy nem vette észre?), hogy – részben pályázati
támogatással – teljesen fel lett újítva a rendőrség épülete.
Komoly fejlesztés valósult meg a Sziget utcai közösségi házban, a művelődési ház összes nyílászárója ki lett
cserélve és – ahol lehetett – megtörtént a hőszigetelés is.
És ha figyelemmel kísérte volna a testületi üléseket, akkor tudnia kellene, hogy alá lett írva a homlokzati felújítási szerződés is 33 millió forint értékben, 2019 nyár
eleji befejezéssel. Mellékesen a Városgazdálkodási
csoport leromlott gépállományát megerősítettük: öt éve
egy Mercedes Unimog teherautóval (18 millióért), az
idén pedig egy új kis traktort (Antonio Carraro) vásároltunk 15 millióért. Ezek azért eléggé észrevehető dolgok.
A kisebb fejlesztések közül csak egyet említek: azért,
hogy a mozi újra indulhasson, teljes gépészeti felújítás
kellett, ezért a pályázati támogatás mellé 5,5 millió forint
önerőt biztosítottunk.

Azt olvasom Abonyi Géza cikkében, hogy Hadházy
Sándor különböző hitelekkel és ingatlan eladásokkal
oldotta meg a helyzetet, és mire Ő oda került, az eladható
ingatlanok elfogytak. Én erre nem egészen így emlékszem! Volt ott egy ingatlan eladás, mely nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy a testület felállt, és végső
soron időközi választásokra került sor. Majd ezt követően
hónapokig jártunk a dunakeszi Rendőrkapitányságra
tanúkihallgatásra. Ha jól tudom a nyomozást vádemelési
javaslattal zárta le a rendőrség, és átadta az ügyészségnek.
(Nem igazán lényeges, de azért megjegyezném, Visegrád lakossága hivatalosan kb. 1840 fő. A tapasztalat az,
hogy ennél többen laknak itt, hiszen sok olyan ember
van, aki életvitelszerűen Visegrádon lakik, de nincs ide
bejelentve, mint pl. Abonyi Géza. Így nekem az 1200
fő értelmezhetetlen. Lehet, hogy Abonyi Géza azt sem
tudja, hogy hányan laknak Visegrádon…?)
A harmadik kívánság tekintetében kicsit csalódott
vagyok. Csupán a vasárnapi piac és a mozi jelentené a
közösségi helyszíneket? (Apropó mozi! 2011-ben ki is
záratta be a mozi? És miért is? Nem lehettek megalapozott
gazdaságossági okai, hiszen az épület kiadásai nem csökkentek semmivel a bezárást követően, ahogy azt előre
tudni is lehetett. Ha már mozi, egy kicsit dicsekszem:
2016. október 8-a, az újra nyitás óta, 17.449 db jegyet
adtunk el, és 11.616.200.-Ft bevétele volt a mozinak.)
De térjünk vissza a közösségi színterekhez. Nekem úgy
tűnt az idei évben is, hogy egész jól működött a Visegrádi Nyár rendezvénysorozata. Májustól szeptember
végéig elég sok programon vehettek részt az érdeklődők.
Ja, és erre is elköltöttünk a Város költségvetéséből
5,5 millió forintot. De szintén 5,5 millió forintot adott
át az önkormányzat a civil szervezeteknek működésre és
programok szervezésére. Szerintem a civil szervezetek is
közösségi színterek – talán a legfontosabbak. Működik
a Sportcentrum – és persze ez is pénzbe, valamint az
üzemeltető rengeteg munkájába kerül. És hát működik a
művelődési ház is! (Amúgy ez is kötelező feladat!) Ez is
csak viszi a pénzt. De itt nem szeretnék hosszasan időzni.

Abban teljesen egyetértek, hogy ma egészen más a gazdasági helyzet, mint 2011-ben. Össze sem lehet hasonlítani, és nem is kell. Hiszen ahogy mondani szokták:
almát almával, körtét körtével kell összevetni. Abonyi
Géza felsorolása viszont kissé túlzottan leegyszerűsítő.
A Kormány által konszolidált hitelállomány évi mintegy 28 millió forint terhet jelentett a költségvetésünknek, ami bár valóban felesleges kiadás volt, de nem
teljesíthetetlen. Az intézményi fenntartások mellé pedig
volt állami normatíva, ami persze nem fedezte az összes kiadást: az iskola fenntartására az utolsó esztendőben
(2012) kb. 68 millió forintot kellet az önkormányzatnak
saját forrásból költenie. Látható, hogy a hitelállomány
terhe és az iskola fenntartásának terhe összesen nem érte
el a 100 millió forintot – ennyi költségvetési tartaléka az
utóbbi években szinte minden évben volt a költségvetésnek a fejlesztéseken felett, még úgy is, hogy mindemellett
számos adóbevételi lehetőségtől - közel 30 millió forint
értékben - elesett Visegrád. Továbbá az elmúlt években
a valóban örvendetesen növekedő idegenforgalmi adó
állami kiegészítése is jelentősen csökkent – ma már csak
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ahol jól érzi magát az ide érező vendég (amúgy persze,
és főként: a helyiek is). Nyilván, ha ezt nem vesszük
komolyan, rövid időn belül semmit sem fogunk érezni,
de szent meggyőződésem, hogy hosszú távon nagyon
káros következményei lesznek. Meg kell csak figyelni
az országban és a világban zajló tendenciákat. Gyorsan
ki lehet esni a versenyből. Ha még prózaibbra akarom
fordítani a dolgot, akkor: megkérdezte-e már valaki a
szomszédjától, mit szólna ahhoz, hogy a korábban szép
„vár kilátásos” háza az „örök panoráma” elvesztése miatt mondjuk egy millióval kevesebbet ér a piacon. Lehet,
hogy károgó varjú vagyok, de valóban azt gondolom, a
közösségi érdekeket lehetőség szerint időnként összhangba kell állítani a személyes érdekkel. Főleg, ha ezek nem
is üti egymást. De ha ütik: a közösségi érték az erősebb.
A másik kérdés a szabályozás jogi háttere. Szomorúan
olvasom, hogy Abonyi Géza csak a településrendezési tervet hozza fel szabályzóként. Ma Magyarországon
– és ez nem visegrádi hóbort – az alábbi szabályzókat
kell figyelembevenni csak a település képével összefüggésben: településkép védelmi törvény, településrendezési eszközök (különösen: Szabályozási Terv, Helyi
Építési Szabályzat), illetve a 2018. január elsejétől hatályos
Településkép Védelmi Rendelet (TKR), mely tartalmazza
az azt megelőzően hatályos településképpel kapcsolatos véleményezési eljárásról, bejelentési eljárásról, valamint a kötelezési eljárásról szóló rendeletek előírásait.
Ehhez jön még az örökségvédelmi törvény és kormányrendelet, ami Visegrádon – mint műemlék jelentőségű
terület és műemléki környezet – egy átlag magyar kistelepülésnél komolyabb terhet ró az építtetőkre, de a helyi rendelet alkotóira is. Az egy más kérdés, hogy sok
településen ezekkel – beleértve a települések vezetőit is
– senki sem foglalkozik. Nyilván, hiszen arra gondolhatnak, hogy ha betartatják a szabályokat, az nem mindig népszerű, és akkor esetleg nem választják meg őket
újra. Ilyen a jó megélhetési politikus. De lehet, hogy ez
Piripócson nem is kardinális kérdés. Visegrádon viszont
a jövőnket éljük fel, ha tönkre tesszük a várost. De térjünk
vissza a rendeletek birodalmába. Általában azt tapasztalom, hogy bárkivel – cikke alapján ide sorolom Abonyi
Gézát is, hiszen az írja, „nem tiltással és megkötésekkel
kell állni ezekhez a dolgokhoz” – beszélek, nem olvasta el
a szabályokat, csak véleménye van róla. Ugyanis a visegrádi településkép-védelmi rendeletben, mely a közhiedelemmel ellentétben nem a napelemről szól, hanem a
városképről, nincs tiltva tehát a napelem kihelyezése.
(Ellentétben mondjuk Tihany Ófaluval ahol valóban tilos a
napelem, napkollektor, klíma külső egység, és bármi más
kihelyezése.) Visegrádon nem tilos! Nehéz jó helyet találni, engedélyeztetni kell, de nem tilos! Kerültek föl házakra
napelemes rendszerek engedéllyel is, csak ez senkit sem

Összességében azt gondolom – és főleg ha összevetjük
magunkat más hasonló méretű településsel – működő
közösségi terek tekintetében nem állunk rosszul.
Befejezésképpen most térjünk rá az „ízlésbeli diktátum”-ra és a könnyű népszerűséggel kecsegtető
napelem ügyre. Elöljáróban le szeretném szögezni,
Abonyi Géza polgármestersége alatt is volt főépítész,
hiába írja, hogy nem volt. (Persze lehet, hogy ez nem tűnt
fel a polgármester úrnak.) Borosházi Tamásnak hívták.
Sőt abban az időben több építésügyi előadó is volt.
Mi a helyzet ma? A főépítész – lassan másfél éve – heti egy
napot van Visegrádon, és egy főállású településfejlesztéssel foglalkozó építésügyi előadó van. Építő művészek
pedig egyáltalán nincsenek alkalmazva. (Az, hogy a polgármesternek van értelmezhető és használható szakmája,
az a polgármesteri állás betöltésénél nem kizáró tényező,
és nem minősül építőművész alkalmazásának.) Ebben
a témakörben amúgy a legpikánsabb az, hogy Abonyi
Géza igenis foglalkozott a kérdéssel, hiszen felajánlotta a
mai polgármesternek, Félegyházi Andrásnak a főépítészi
állást.
Rátérve az érdemi részre, véleményem szerint kétfelé kell bontani a kérdést. Egyrészt foglalkozni kell a
városképpel, másrészt ennek a jogi hátterével.
Nézzük a városképet. Az építészek és hozzáértő
szakemberek hosszasan és cizelláltan le tudják írni azt,
amit én röviden magamnak így fogalmaztam meg: Nem
szabad a várost „szétépíteni”, mert az közös értékünk.
Ez így nagyon egyszerű, de mit értek ezalatt? Meg kell
őrizni Visegrád tradicionális városképét. Nem skanzent
építünk, hanem településképről beszélünk. Aki skanzent emleget, nyilván még nem járt az új városházán.
Kérdezem én ilyen egy skanzen? Hát nem ilyen! Viszont
amíg Visegrád a turizmusból él, és ha abból szeretne
élni hosszú távon, akkor nem engedheti meg magának,
hogy olyan várost hagyjon az utódaira, ahová a vendégek
nem szívesen jönnek. Amikor Abonyi Géza azt írja, hogy
„Visegrád utcaképe és házai semmiben sem különböznek
egy átlagos magyar falu, vagy kisváros utcaképétől és
házaitól”, hatalmasat téved. Továbbá azt gondolom, hogy
egyáltalán nem érti Visegrád jelentőségét, és egyáltalán
nem érti azt sem, hogy mit jelent Visegrád nekünk,
Magyarországnak és a világnak. Mindezt átültetve
„praktikusba”: ha tönkre tesszük a városképet, akkor legfeljebb olyan turizmusunk lesz, mely megnézi a várat, a
palotát, jó esetben a Salamon-tornyot, majd elmegy, és
nem kíván itt tölteni hosszabb időt. Ahhoz, hogy Visegrád, mint idegenforgalmi célpont, versenyben maradjon,
természetesen programok, attrakciók is kellenek, melyek
bővülő tendenciát mutatnak, de olyan városi környezet
is kell hozzá (erre kell vigyáznunk, ahol megvan!),
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Most, hogy lassan az írásom végéhez közeledek, talán
kíváncsiak arra, hogy mi is az én egyetlen kívánságom.
Én csak egyvalamit szeretnék: választ kapni a kérdéseimre, melyeket oly sokszor feltettem Abonyi Gézának,
és melyekre mindig az volt a reakció, hogy írásban
válaszolok. De soha sem jött válasz. Én továbbra is várok.
Mire vagyok kíváncsi? Például ezekre:

érdekel, hiszen az, hogy lehet, nem elég „bulváros” hír.
Sőt: az önkormányzat kb. egy fél éve még enyhített is a
szabályon. Az viszont kétségtelen, hogy a szabályokat be
kell tartani.
Személy szerint szomorúsággal élem meg, hogy sok
száz ügy fut végig az önkormányzaton minden évben,
ezek túlnyomó többsége sikeresen végződik, és soha
senkit sem érdekel a mögötte lévő hatalmas munka.
A közmeghallgatások, kérdőívek, igényfelmérések,
vagy a honlapon lévő társadalmi egyeztetések rendre
érdektelenségről árulkodnak. Nem jó ez így, de hát: ez van.
A „sikerpropaganda” nem erős oldalunk. Most viszont
van egy helyzet, ami felkeltette a lakók érdeklődését.
Érthető, hiszen vannak, akik kárvallottnak érzik magukat.
Kinek van igaza? Ezt vélhetően majd a bíróság eldönti.
De itt sem ez a legnagyobb baj. Sokkal inkább az, hogy
azt kell tapasztalnom, hogy ezt a helyzetet sokan arra
használják, hogy valótlan állításokkal, híresztelésekkel,
ilyen vagy olyan okkal, az emberi méltóságában sértenek
meg másokat. A tisztességét vonják kétségbe egyeseknek,
és valójában nem a probléma objektív megoldására (mert
lett volna erre mód) törekszenek, hanem a „hangulat”
fenntartásában. Mindenkinek lelke rajta.

. Szeretném végre tudni ki is az a Rózsa úr, aki Visegrád
nevében tárgyalt önkormányzat nevében sok tíz és százmilliót érő ingatlanok sorsáról?
. Miért kellett Abonyi Gézának hamis igazolást kiadni a
Mercedes busz kapcsán, és ezzel egy biztosítási csaláshoz
segítő kezet nyújtani?
. Tudta-e Abonyi Géza, hogy a polgármestersége alatt a
visegrádi Polgármesteri Hivatal valótlan tartalmú hatósági bizonyítványt állított ki, és – micsoda véletlen! – pont
abban az ügyben, amelyhez Ő is támogató nyilatkozatot
adott az testület megkérdezése és tájékoztatása nélkül?
Megtisztelve érezném magamat, ha teljesülne a
kívánságom.
Mikesy Tamás

SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY
Hajdú András „Napelem probléma” címmel eljuttatott egy írást szerkesztőségünkbe.
Tudomásunkra jutott, hogy az írást egy bírósági keresetlevélhez mellékletként is csatolta.
Folyamatban lévő peres eljárás iratanyagát, így a keresetlevél mellékletét, az eljárás jogerős befejezéséig nem áll
módunkban leközölni.
Ezzel összefüggésben továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy többen megkerestek azzal a kérdéssel
minket, hogy a Visegrádi Hírek miért közöl le közpénzen olyan írásokat, melyek az önkormányzatról valótlanságot állítanak, és így szándékosan rossz fényben tüntetik fel.
A szerkesztőség véleménye korábban is az volt, és most is az, hogy a különböző véleményeket meg kell ismertetni a lakossággal. Az írásokban foglaltakért pedig mindenki maga viseli a felelősséget. Meggyőződésünk,
hogy a Visegrádi Hírek olvasói ki tudják alakítani saját véleményüket – többek között a folyamatos tájékoztatás
okán –, el tudják dönteni, hogy melyik írásnak higgyenek, és melyiket fogadják el objektív tájékoztatásnak.

FALU VAGY VÁROS

E

lehetőségek minden korosztálynak, szép üzletek, nívós
szolgáltatások, tiszta és ízléses környezet, modern nevelési és oktatási intézmények, korszerű egészségügyi ellátás,
továbbképző tanfolyamok, kellemes és megfizethető
szórakozó helyek, kerékpár utak, környezetkímélő életmód és megoldások, közbiztonság minden területen,

l kellene végre döntenünk, hogy valóban egy mai
kor szerinti város szeretnénk-e lenni, vagy maradunk mint most, egy kis üdülő falu. Kétségtelenül mindkettőnek megvannak az előnyei és hátrányai.
Mire gondolok, amikor a mai kor szerinti városról
beszélek? Aktív társadalmi élet, kulturális és szórakozási
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városi strand, sportolási lehetőségek, és nem utolsó
sorban olyan munka lehetőségek, amelyek vonzóak
a helyi pályakezdő fiatalok számára. És mindenek felett egymást tisztelő és barátságos lakosokra gondolok,
olyan „földiekre”, olyan közösségre, akikre jólesik emlékezni akkor is, amikor máshová veti az embert a sorsa.

Városunkban az utóbbi évtizedben évről-évre folyamatosan nőtt a kiadó szálláshelyek száma. Még ma is épülnek Visegrádon az újabb panziók. Szinte napról-napra
egyre több itt megszálló vendég él közöttünk. Előbb
vagy utóbb így is be fog következni a városiasodás, mert
a megnövekedett vendég létszám kiszolgálására nyílnak
majd új üzletek, szórakozóhelyek. De egyáltalán nem
mindegy, hogy magunk által eltervezetten és irányítottan, saját városi haszonra, vagy egyszer csak itt megjelenő
idegen üzletemberek irányítása alatt, az ő zsebükre úgy,
hogy mi semmit nem tehetünk ellene. Ugye most elég
csak a lepencei strand példájára emlékeztetnem!

Ha kihagytam volna valamit, kérem elnézésüket, de
talán érdemes feltenni a kérdést, hogy Visegrád mennyiben felel meg ezeknek az ismérveknek. Tartok tőle, hogy
nem érnénk el még a hármas osztályzatot sem egy képzeletbeli iskolában.
Tudom, hogy lakosságunk nem kis része egy csöndes,
nyugodt, szinte bezárt világot szeretne tudni maga körül
legszívesebben, amelyet nem háborgatnak idegenek és
amely éli a maga békés belső életét.

Egy szó, mint száz, kis településünk életfeltételeit a megnövekedett turizmus átalakította az elmúlt évek során.
Egyrészt az ebből befolyt adók révén pénzügyi téren, másrészt a szinte megduplázódott fogyasztói létszám következtében jóval előnyösebbé vált a helyzetünk a múlthoz
viszonyítva. Most az lenne a legfőbb dolgunk, hogy mindezek okos kihasználásával hogyan tudnánk javítani saját
lakosságunk életminőségén, életkörülményein.

Igen, valóban ilyen is volt valamikor 40 évvel ezelőtt
és azt megelőzőleg ez a falu. De azok az idők úgy tűnik
végérvényesen elmúltak. A helyi hagyományos álláslehetőségek jószerével teljesen megszűntek. Maradt,
mint gazdasági ágazat az idegenforgalom, amelynek
folyamatos növekedése és minden ami vele jár átalakította ezt a települést. Nem tudunk és nem is akarhatunk
ellene semmit tenni, hiszen közvetlenül, vagy közvetve
mára már lakosságunk igen nagy része a turizmusból
él. Amennyire lehet azért törekednünk kell megőrizni
belső világunkat, de mégsem zárhatjuk ki a városból
azokat a szállóvendégeinket, akik délután, estefelé kint az
utcán sétálgatnak városközpontot, üzleteket, szórakozó
helyeket keresve. Mindez ellen nem tehetünk, de ki kellene használnunk mindent, ami pozitív hozadéka lehet.
Itt nem kizárólag csak a pénzről beszélek hanem arról,
hogy a szállodák a panziók és a magán kiadók vendégei
által megnövekedett (fizetőképes) létszám megfelelő és
nívós kínálat esetén már lehetőséget teremt arra, hogy
valódi városi környezetet teremtsünk magunknak és
élvezzük ennek hasznát.

De én úgy látom, hogy mára valami nagyon félrement!
Ügyeink vitelére választott városvezetőségünk inkább a
falusias utat járja a városi helyett. Elmúlt idők színeit és
formáit őrizgeti és saját lakosságát szekírozza napelem
és egyéb „tájidegen” ügyekben, városfejlesztés címén.
A város pedig nem fejlődik az adottságainak megfelelően, a lakosság meg jogosan háborog a zaklatásokért.
Meg kellene érteni, hogy a lakók fontosabbak mint az
épületek és hogy a vezetők vannak a lakosságért és nem
fordítva.
Úgy vélem, ha továbbra is ezen a múltat idéző úton haladunk, akkor előbb-utóbb valóban oda jutunk, hogy egy
befelé forduló, 1930-ból származó kis falu képét tudjuk
az idelátogató szeme elé tárni korabeli nívójú üzletekkel
és szolgáltatásokkal.

Hogy egy szemléletes példát hozzak: A Rév utcai
cukrászda a maga három kicsi kiülő asztalával a keskeny
járdán szinte komikusan hat akkor, amikor még kb. húsz
ember szorong állva a házfalhoz szorulva másfél méterre
az autó forgalomtól és nyalja a fagylaltját. Ugye inkább
el lehetne képzelni egy tizenöt vagy húsz asztalos, virággal szegélyezett teraszt tele vendéggel egy szép tér egyik
sarkában ugyanezzel a cukrászdával a háttérben. És még
ha a megnövekedett idegenforgalom teszi is gazdaságossá
az üzemeltetését, akkor is elsősorban mi, visegrádiak
élvezhetnénk legtöbbet és bármikor a kellemes környezetet, a kulturált körülményeket.

Márpedig ha már választani lehet, akkor a jövőre nézve
én inkább élek itt egy XXI. század elejének megfelelő
színvonalú városban, mint egy múlt századi faluban.
Abonyi Géza
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2018. NOVEMBER
Hirdessen
a VISEGRÁDI HÍREK-ben
immár színesben!
Kedvező tarifák!
Ha többször hirdet, kedvezményt kap!

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.

Anyagleadási határidő minden hó 15-e,
e-mail cím: mikesytamas@freemail.hu
További információ: 06-30/210-8580

Megértésüket köszönjük!

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

36
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