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A PUSZTA, TÉLEN
Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!
Mert az az ősz olyan gondatlan rosz gazda;
Amit a kikelet
És a nyár gyüjtöget,
Ez nagy könnyelmüen mind elfecséreli,
A sok kincsnek a tél csak hült helyét leli.

Üres most a halászkunyhó és a csőszház;
Csendesek a tanyák, a jószág benn szénáz;
Mikor vályú elé
Hajtják estefelé,
Egy-egy bozontos bús tinó el-elbődül,
Jobb szeretne inni kinn a tó vizébül.

Most uralkodnak a szelek, a viharok,
Egyik fönn a légben magasan kavarog,
Másik alant nyargal
Szikrázó haraggal,
Szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő,
A harmadik velök birkozni szemközt jő.

Nincs ott kinn a juhnyáj méla kolompjával,
Sem a pásztorlegény kesergő sípjával,
S a dalos madarak
Mind elnémultanak,
Nem szól a harsogó haris a fű közűl,
Még csak egy kicsiny kis prücsök sem hegedűl.

Leveles dohányát a béres leveszi
A gerendáról, és a küszöbre teszi,
Megvágja nagyjábul;
S a csizmaszárábul
Pipát húz ki, rátölt, és lomhán szipákol,
S oda-odanéz: nem üres-e a jászol?

Alkonyat felé ha fáradtan elűlnek,
A rónára halvány ködök telepűlnek,
S csak félig mutatják
A betyár alakját,
Kit éji szállásra prüsszögve visz a ló...
Háta mögött farkas, feje fölött holló.

Mint befagyott tenger, olyan a sík határ,
Alant röpül a nap, mint a fáradt madár,
Vagy hogy rövidlátó
Már öregkorától,
S le kell hajolnia, hogy valamit lásson...
Igy sem igen sokat lát a pusztaságon.

De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak,
Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak,
Mert a pince kulcsát
Akár elhajítsák,
Senki sem fordítja feléjök a rudat,
Hóval söpörték be a szelek az utat.

Mint kiűzött király országa széléről,
Visszapillant a nap a föld pereméről,
Visszanéz még egyszer
Mérges tekintettel,
S mire elér a szeme a tulsó határra,
Leesik fejéről véres koronája.
(Pest, 1848. január.)
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Tájékoztató a testületi ülésen történtekről
2017. november 15-én tartott testületi ülésen
 Módosult a képviselő-testület és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III.24.) számú rendelet a bizottsági struktúrában történt változás
miatt. 2017. november 15-i hatállyal a Településüzemeltetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az alábbi
tagokkal működik: Mikesy Tamás elnök, Schüszterl
Károly, bizottsági tag és ifj Gerstmayer János külső
bizottsági tag. Szintén e dátumtól hatályos, hogy a Városfejlesztési Bizottság tagjainak száma öt főről négy
főre csökkent az alábbi összetétellel: Hintenberger
András elnök, Mikesy Tamás, Bártfai István bizottsági
tagok, Ábrahám Péter külső bizottsági tag.
 Elfogadásra került az önkormányzat 2017. évi I-III.
negyedévi gazdálkodásról szóló beszámoló. Az önkormányzat az első háromnegyed évben 1.024.060 eFt
bevételt és 492.458 eFt kiadást teljesített. Ez a bevételi
összeg tartalmazza az év eleji nyitó 431.000 eFt pénzkészletet, de nem tartalmazza a harmadik negyedév
adóbevételét, mert ez könyveléstechnikailag csak félévente kerül lekönyvelésre. Az önkormányzat pénzkészlete a tárgyidőszak végén 449.976 eFt volt. Bevételi oldalon látható, hogy mind a működési, mind a
közhatalmi bevételek időarányos szint felett alakultak,
a kiadási oldalon valamennyi intézmény a tervezetten
belül maradt. A harmadik negyedévben 116.000 eFt
értékben valósultak meg beruházások, ezek közül a
legjelentősebb az iskola öreg épületének valamint a
Sziget utcai társasház felújítása.
 Módosította a képviselő-testület a 2017. évi
költségvetést, melynek főösszege 1.812.467.677 Ft, a
tartalék összege pedig 104.057.746 Ft
 A hivatal 2018. január 1-től a kötelezően előírt ASP
központhoz való csatlakozás kapcsán a rendszerhez
kompatibilis informatikai eszközök (fénymásolók,
nyomtatók, számítógépek, monitorok, valamint
kártyaolvasók) beszerzéséről döntött a képviselőtestület 2.700.705,- Ft + Áfa összegben, mely a
korábban elnyert pályázatban elszámolható. Az
önkormányzat 2017. évi költségvetését ebből
129.900.-Ft terheli.
 Szintén az ASP pályázat keretében döntött arról a
testület, hogy a működésfejlesztés és szabályozási
keretek kialakításával a Közinformatika Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Központ Nonprofit
Kft-t bízza meg 614.173.-Ft+áfa azaz összesen bruttó
780.000.-Ft díj ellenében.
 Megbízást adott a testület a Craft Benson Kft. részére
a Fellegvár óvoda felújításának és bővítésének engedélyezési tervei elkészítésére 3.900.000.-Ft+áfa bruttó
4.953.000.-Ft összegben, a 2017. évi költségvetés tartalék sora terhére.
 A képviselő-testület, mint a Visegrádi Városfejlesztő
Kft. taggyűlési jogait gyakorló szerve elfogadta
Bozzay Péter ügyvezetői tisztségéről történő lemondá-

sát 2017. november 20-val és egyúttal 2017. november 20-tól 2019. február 28-ig terjedő időszakra megválasztotta Szabados Ákost a Kft. ügyvezetőjévé.
 Egyszeri 300.000,- Ft összegű támogatásban részesítette a képviselő-testület a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzatot a jövő évi támogatás terhére.
 Elfogadta az önkormányzat Dunabogdány Község
Önkormányzatának kilépését a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásból 2017. december 31-vel. Ezzel együtt elfogadta a
társulás társulási megállapodását, alapító okiratát,
szervezeti és működési szabályzatát, valamint
szakmai programját.
 Eleget tett az önkormányzat a helyi esélyegyenlőségi
program kétévente előírt felülvizsgálatának és ennek
eredményeként módosította azt.
 Köszönettel elfogadta a képviselő-testület Szkok Iván
szobrászművész által felajánlott, a „Görgei Artúr tábornok szobra Visegrádon” című pályázat keretében
alkotott Görgei Artúrt ábrázoló samott-kerámia szoborművét, melyet a jövő évben tervez felállítani.
2017. december 13-án tartott testületi ülésen
 Elfogadásra került a településkép védelméről szóló
20/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet.
 Megalkotta a képviselő-testület a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 21/2017.
(XII.14.) önkormányzati rendeletet.
 Újraalkotta a képviselő-testület a vagyongazdálkodásról szóló 22/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletét.
A rendeletek a város honlapján teljes terjedelemben
olvashatóak.
 A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve elfogadta a képviselő-testület a Településképi Arculati
Kézikönyvet, mely szintén megtalálható a város honlapján.
 Hatályon kívül helyezte a képviselő-testület az elektronikus ügyintézésről szóló 11/2008. (VI.12.) önkormányzati rendeletét, mivel az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési
tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani.
 Elfogadásra került a jegyző beszámolója a polgármesteri hivatal 2017. évi működéséről, valamint a helyi
adóhatóság 2017. évi tevékenységéről.
 Jóváhagyta a testület a 2018. évi munka- és üléstervét,
valamint az önkormányzatra vonatkozó 2018. évi éves
belső ellenőrzési tervét.
 Visegrád 087/10 hrsz-ú ingatlan 12.000 m2-es részét
az általános mezőgazdasági területből (Má-2) üdülő
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övezetbe sorolta át a képviselő-testület a Visegrádi Ingatlanfejlesztő,- Hasznosító és Forgalmazó Kft. által
készített Telepítési Tanulmányterv alapján, meghatározott beépítési paraméterekkel. Az ingatlan megváltozott övezeti besorolás szerinti piaci forgalmi érték
növekedése miatt a Visegrádi Ingatlanfejlesztő,Hasznosító és Forgalmazó Kft-vel az önkormányzat
településrendezési szerződés kötött.
 Figyelemmel a Városfejlesztési és a Településüzemeltetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságok javaslataira
úgy döntött a képviselő-testület, hogy az alábbi út,
járda felújítási, valamint közvilágítás kiépítési feladatokra az önkormányzat 2018. évi költségvetésében
30.000.000.-Ft-ot különít el:
1) Rákóczi felső garázs sor 50 méter hosszon burkolat kialakítás, vízelvezetés, közvilágítás,
2) Sziget utca 20 méter hosszon szegélyépítés
3) Sziget utca - Fő utca sarok csapadékvíz szivárgó,
sikkasztó kialakítás,
4) Újkert utca első részén 50 méter hosszon burkolatjavítás,
5) Malomhegy utca 360 méter hosszon burkolat felújítás, néhány helyen kiemelt szegély építése vízelvezetés miatt,
6) Somfa utca 80 méter hosszon új aszfaltburkolat
építése 3 méter szélességben,
7) Mátyás király utca Rigó utcától a Patak fogadóig
terjedő szakaszon 600 méter hosszon hiányzó járdaépítés
8) Hosszúvölgy dűlőben 400 méter szakaszon, Kőbánya utcában 100 méter szakaszon közvilágítás kiépítése.
 Értékesítette a testület a Visegrád 195/9 hrsz-ú, kivett
beépítetlen terület megjelölésű, 485 m2 területnagyságú, Lke-4 övezeti besorolású, természetben Visegrád,
Harangvirág utca 24. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanát Sallós Zoltán és Erdélyi Eszter részére a vételi szándéknyilatkozatukban megjelölt
7.500.000.-Ft-os vételáron, az ingatlan 5 éven belül
történő beépítésének kötelezettségével. Tekintettel arra, hogy a vevők visegrádi lakóhellyel rendelkeznek,
ezért otthonteremtésüket elősegítendő az ingatlan forgalmi értéke után fizetendő általános forgalmi adó
(áfa) általuk történő megfizetésétől eltekint az önkormányzat, azaz a fizetendő általános forgalmi adó öszszegével, valamint az értékbecslésben meghatározott
érték és a vételár közötti 200.000.-Ft összeggel támogatja otthonteremtésüket.
 Lemondott elővásárlási jogáról a testület a Visegrád
140/1 hrsz-ú „kivett hétvégi ház, udvar” megjelölésű
1181 m2 alapterületű ingatlan esetében.
 2.000.000,- Ft összeggel támogatja az önkormányzat
Visegrád Város rajt helyszínként való részvételét a
Tour de Hongrie 2018 augusztusában megrendezendő
kerékpáros versenyen. A Képviselő-testület további
300.000,-Ft összeget különített el a visegrádi versenynapot kitöltő, egyéb segédprogramok megszervezésére és lebonyolítására.
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 Visegrád Városa kifejezte azon szándékát, hogy a
Danubia Televízió működését a jövőben is fenn kívánja tartani – elismerve ezzel a műsorszolgáltató helyi és
kistérségi szinten végzett közösségi értékteremtő
munkáját – ennek érdekében a Danubia Televízió működését 2018-ban 3.000.000,- Ft-tal támogatja.
 A hegyi illetve szűk utcák síkosság- és hómentesítése,
tisztítása, valamint nagyobb zöldterületek gondozása
(Duna-part, Kemping, Városközpont és Ágasház közötti terület, Kisoroszi rév, patak menti területek, kerékpárút, stb.) érdekében úgy döntött a képviselőtestület, hogy az Agrolánc Kft-től 1 db Antonio
Carraro TRX 7800 S típusú traktort vásárol a hozzá
tartozó hótolólapáttal, só- és homokszóróval együtt
12.561.300.-Ft+áfa mindösszesen 15.952.851.-Ft öszszegben.
 Képviselői tiszteletdíjak felajánlását hagyta jóvá a
testület az alábbiak szerint:
-

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 1 havi
tiszteletdíj (157.045,- Ft) a Fellegvár Óvoda részére szakmai anyagok beszerzésére, 1 havi tiszteletdíj (157.045,- Ft) a Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány részére a Kálvária kápolna felújítására.

-

Bálint Zsolt képviselő 1 havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 77.800.- Ft a Visegrádi Fiatalok
Klubja Egyesület Darts Klubjának eszköz beszerzésre, 1 havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 77.800.- Ft az Áprily Iskoláért Alapítvány részére az Áprily hét rendezvény költségeire, 2 havi
tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 155.600,Ft pedig Eőryné Dr. Mezei Orsolya volt jegyző
asszony munkaügyi pere kapcsán az önkormányzat
által kifizetendő kártérítés költségeire.

-

Schüszterl Károly képviselő 200.000,- Ft-ot
ajánlott fel a Védőnői Szolgálat részére
vizeletanalizáló mini labor, valamint magasságmérő beszerzésére, 100.000,- Ft-ot ajánlott fel a
Keresztelő Szent János Plébánia részére a
temetőfenntartás költségeire, valamint 89.000,- Ftot a Visegrádi Sport Egyesület részére az utánpótlás nevelés támogatására.

-

Mikesy Tamás képviselő 2 havi tiszteletdíjának
megfelelő összeget, azaz 155.600.- Ft az Áprily
Iskoláért Alapítványnak ösztöndíjra és saját
célokra, szintén 2 havi tiszteletdíjának megfelelő
összeget, azaz 155.600,- Ft a Temesvári Pelbárt
Ferences Gimnázium támogatására.

-

Bártfai István képviselő 3 havi tiszteletdíjának
megfelelő összeget, azaz 233.400.- forintot ajánlott
fel a Visegrádi Sport Egyesület részére az edzési
feltételek javítására és 2 havi tiszteletdíjának megfelelő összeget, azaz 155.600.- forintot a Visegrádi
Ifjúsági Sziget Egyesület részére működésére, karbantartására, szakmai eszközök biztosítására.
VVÖ
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Városfejlesztés 2017
Visegrád város fejlesztésében a 2017-es év nagyobbrészt
a jövő megalapozásáról szólt, de arról több rétegben is. A
jövőt megalapozhatjuk azzal, hogy olyan szolgáltatásokat,
ezen belül is oktatási, nevelési, képzési és kulturális szolgáltatásokat biztosítunk, amelyek növelhetik a városunkban felnövő újabb és újabb nemzedékek tudásszintjét,
ezzel boldogulási esélyeit. Befektetünk a jövőbe akkor is,
amikor nagyobb, átfogó terveket, programokat készítünk,
vagy olyan tervek elkészítésében veszünk részt, amelyek
jövőbeli fejlesztéseket alapozhatnak meg.
A fentiek alapján úgy gondoljuk, 2017 minden szempontból a jövőbe való befektetés éve volt.
Oktatási – nevelési - kulturális intézményeink
Oktatási - nevelési - kulturális intézményeink – jónak
jóindulattal sem nevezhető - fizikai állapota mindenki
előtt közismert. Azzal a programmal kezdtük a 2014-2019
közötti időszakot, hogy igyekszünk a lehető legjobban
megújítani, felújítani, modernizálni ezeket a tulajdonunkban álló épületeket, hogy azokban a fizikai megújítást
követően magas szintű munka folytatódhasson.
Általános iskola
2017-ben a város legnagyobb, saját erőből megvalósult
fejlesztése az Áprily Lajos Általános Iskola fejlesztése
volt. Az iskola három épülete - nevezzük őket az érthetőség kedvéért Öreg épületnek, Kisépületnek és Tornacsarnoknak - különböző korokból származó, különféle építészeti megoldásokkal épült épületek, amelyek kisebbnagyobb átalakításon átestek ugyan, de jelentős felújítások az elmúlt évtizedekben elmaradtak. Az épületekről
általában az is elmondható, hogy a jelenleg hatályos jogszabályi követelményeknek sem feleltek meg.
Ezen okok miatt valósult meg közel 90 millió forint öszszegben az Öregépület felújítása, korszerűsítése, a jogszabályi követelményrendszer felé közelítése és olyan, számunkra fontos múltidézés, mint a település újkori története első templomának építészeti maradványainak bemutatása. Bár az Öregépület számos rejtélyt őrző középkori
alapjainak és 300 éves felmenő falainak egy részét a felújítás során a szakemberek megfejtették - találtak befalazott ablakokat, elfeledett pincét, amelynek tetején visegrádiak generáció sétáltak -, bizonyára marad még talány a
következő felújításra is.
Az iskola másik épülete a Kisépület volt, mely már semmilyen szinten sem felelt meg a kor követelményeinek.
Egy teljesen új épület felhúzása jelentős állami támogatásból valósulhat meg: Ezekben a napokban még OSB fal
takarja az alapokat és a falkezdeményeket, de bízunk
abban, hogy 2018-ban állni fog az új „Kisépület”, amelyet
mérete miatt szükséges lesz majd újra elnevezni, de bizonyára Visegrád és az iskola közössége hamar talál neki új
nevet. A „Kisépület” már olyan elhelyezést, körülményeket, termeket, tereket nyújt majd az iskola tanulóinak és a
közösségnek, amelyek nálunk nagyobb településeken is
ritkán adottak.
A múlt és a jövő nagyon szorosan kapcsolódik ezen a
helyen, hiszen a Kisépület utóda azon a helyen nő ki a

földből, ahol a visegrádi német telepesek első temetője
volt, és a - sajnos végül nem teljeskörű - régészeti feltárás
eredményeképp kiegészíthettük ismereteinket város középkori és újkori történetéről.
Az oktatási-nevelési intézmények megújítási folyamatába
szervesen illeszkedik a Tornacsarnok felújítása is. 2017-re
elkészültek a kiviteli tervek a csarnok felújítására és bővítésére. A felújításhoz a forrás is részben rendelkezésre áll
már, de a munka megkezdése előtt szükséges további
forrás bevonása, mivel az elmúlt évek építőipari áremelkedését már nem képes fedezni a Kormány által biztosított összeg.
Fellegvár Óvoda
Elkészült a Fellegvár Óvoda épületét teljes egészében
megújító-felváltó épületegyüttes engedélyezési terve is.
Az óvodafejlesztést tekinti a város vezetése olyan feladatnak, amelyre mindenképp sort kell kerítenünk. Terveink
elkészítését tisztázatlan tulajdoni viszonyok, peres eljárások, rendezési tervi hiányok, állandóan változó pályázati
feltételek is hátráltatták, de a város 2017 novemberében
eljutott odáig, hogy a korábban megkötött tervezési szerződés keretei között új szerződés jöhetett létre, mely biztosította a tervezési munka befejezését. Reményeink
szerint mindez lehetőséget biztosít az óvoda megvalósítására irányuló pályázat ismételt benyújtására is.
Mátyás Király Művelődési Ház
Elkészültek azok a kiviteli tervek, amely alapján a Mátyás
Király Művelődési Ház megújításának folyamata a ház
külső homlokzatain folytatódhat. E felújítás keretében a
Kokas-villa visszakaphatja azon külső jegyeit, amelyeket
különféle okokból - főként a rosszul értelmezett spórolás
jegyében - eltűntek az épületről. Bízunk abban, hogy a terv
alapján régi fényében állítható helyre a város egy jelentős
épülete, és eközben az intézmény folytatni tudja a belső
felújítási programját is.
Duna Mozi
Fontos lépésnek tekintjük, hogy az egy éve hosszú szünet
után újranyitó Duna Mozi külsőleg-belsőleg is megújuljon. Ennek érdekében hosszabb ideje tartó tervezési folyamat (engedélyezési terv) fejeződött be 2017-ben. A
Duna Mozinak helyet adó épület olyan sokfunkciós közösségi létesítményként kívánjuk megújítani, amely remélhetőleg az alapfunkción (mozi és kertmozi) túl számos
korosztály, szervezet és rendezvény találja meg a maga
számára ideális helyszínt és lehetőséget.
Törekvésünk, hogy a folyamatosan megújított Fő utcai
szakasz ezzel a fejlesztéssel fontos lépéssel kerülhet közelebb az elfogadható városképhez eléréséhez.
Stratégiai tervezés
Virágzó Visegrád
A város fejlesztés tervezésének, a jövőről szóló gondolkodásnak kiemelt eleme volt a 2017 februárja és novembere között számos területet átfogó szakértői munka
eredményeképp elkészült „Virágzó Visegrádért” fejlesztési program és kormányhatározat-tervezet. A fejlesztési
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program miniszterelnöki felkérésre készült, és olyan fejlesztési elképzeléseket tartalmaz, amelyek megvalósítására a városnak saját erejéből nem, vagy csak nagyon szűk
körben lenne lehetősége.
A program és az ahhoz kapcsolódó megalapozó tanulmány a helyi közlekedés, az árvízvédelem, a városi szolgáltatások- és a gazdaságfejlesztés, valamint a turizmus,
az épített és kulturális örökség területeit érinti. Ezeken a
fő célokon belül természetesen számos kisebb-nagyobb
elképzelés kapott helyet.
A program eredményeképp megszülethet egy olyan kormányhatározat, amely az egyes fejlesztési célokhoz forrást rendel - a célok megvalósítása azonban már a város
feladatává válik a következő években.
Dunakanyar kormányhatározat
Lehet azt mondani, hogy egy ilyen szintű jövő-programra
sok a nettó 10 millió forintos tervezési költség, de látni
kell azt, hogy a Kormány már a terveink és elképzeléseink
ismeretében döntött a Dunakanyar kiemelt turisztikai
fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben
megvalósítandó egyes fejlesztésekről a 550/2017. (VIII.
18.) Korm. határozatban. Tehát már figyelembe vette
mindazt, amit közel 10 hónap alatt a település és a Visegrádi Városfejlesztő Kft. összeállított, meghatározott.
A Kormányhatározat alapján a közeljövőben lehetőség
nyílik a „Nagyvillám sípálya infrastrukturális és szolgáltatási fejlesztésére”, az „Élményterek és emblematikus
helyszínek összekapcsolására, vonzerőfejlesztésére”, a
„Településen belüli látogatómenedzsment optimalizálására”, a „Lepence strandfürdő fejlesztésére” és a „Dunaparti szabadvízi strandok egységes, élményígéretet fokozó
fejlesztésére”, az „Erdei kerékpáros infrastruktúra és
szolgáltatás fejlesztése a Pilis-Visegrádi-hegységben”
valamint a „Dunai gyorshajózás fejlesztésére”. A felsorolt
programpontok összességükben legalább 7 milliárd forint
helyi fejlesztési forrást jelentenek. Bár ezek egy része
nem a város felelősségi körébe tartozik, az valamennyi
programpontról elmondható, hogy részben vagy egészben
Visegrád határozta meg a tartalmukat - ezért is volt és van
szükség a hosszú ideig tartó, költséges tervezésre.
Lepencei fejlesztések
2016-ban kezdődött és 2017-ben fejeződött be az az előkészítő munka, amely során a város felmérte illetve szakértők
bevonásával értékelte, milyen feltételek, körülmények mellett lehetne gazdaságosan strandfürdőt is magába foglaló
létesítményt életre hívni a korábbi lepencei strand helyén.
Akkor többen felvetették, mi értelme ilyesmit drágán
terveztetni, előkészíteni, mikor a terület önmagában sincs
a város tulajdonában és az ismert ára alapján nem is látszik reális lehetőség azt megvenni, megszerezni.
A tanulmány elkészítése azonban azt a célt szolgálta,
hogy a város az esetleges saját, de akár más fejlesztési
elképzelési során tisztában legyen azzal, miről lehet szó,
mit követelnek meg a megváltozott technikai feltételek,
milyen kínáltra vágyhatnak egy jövőbeli, akár a lepencei
helyszínen kívül megvalósuló strand vendégei, mit kell
ahhoz biztosítani, hogy egy strand kevés veszteséggel
vagy akár nyereséggel működhessen. A tanulmány legfontosabb üzenetei, hogy tisztázta a befektetés nagyság-
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rendjét, tisztázta a működtetés körülményeit, tisztázta a
jövedelmezőséghez szükséges fejlesztéseket. Hogy a
tanulmány elkészítése nem volt hiábavaló, azt mutatja a
már ismertetett kormányhatározat és a benne szereplő
komoly mértékű támogatás. Azt is kimondhatjuk - miután
a területnek 2017. óta új tulajdonosa van -, hogy ma már
okkal remélhetjük azt, amit egy éve gondolni sem nagyon
mertünk: A városunk környezetét, lelkét mérgező-csúfító
lepencei helyszín néhány éven belül élettel telhet meg.
Árvízvédelem
Visegrád most már lassan egy évtizede foglalkozik azzal,
hogy az árvízvédelmi mű felépítésével a nagyobb dunai
áradásoktól megvédje területe jelentős részét. Az európai
uniós forrásból illetve az ehhez társuló nemzeti önrészből
megvalósuló beruházás első üteme lezárult, a második
ütem hosszas tervezés után 2017-ben jutott el odáig, hogy
kivitelezőt lehetett kiválasztani közbeszerzési eljárással.
A beruházás II. ütemének megvalósítására végül 2017.
november 30-án létrejött a közel 720 millió forintról szóló
vállalkozási szerződés. Reményeink szerint 2018 tavaszán
- ahogy az időjárás engedi - megkezdődik a hiányzó szakaszok, így a Rév és a Mária Kápolna közötti szakasz, az
Apátkúti patak hídja és környezetének valamint földműnek az építése is. Ha az árvízvédelmi mű megvalósul,
még mindig csak „félúton” leszünk, hiszen a beruházás
igazából akkor valós meg teljesen, ha az első árhullám
kipróbálta a létesítményt és az megvédett bennünket.
Szükségünk lesz továbbá egy árvízi elemeket árvízmentes
időszakokban tároló létesítményre is, ennek megépítése
2019-ig valósulhat meg.
Utak, járdák
Az úthálózatunk és az ahhoz kapcsolódó, részben a közlekedés által is meghatározott köztereink, közterületeink
fejlesztéséhez sokszor az elképzelések, tervek hiányoznak. A közúthálózatunkkal kapcsolatban is több terv készült el 2017-ben.
Zöldterületi koncepció
Útjainak, utcáink illetve a kapcsolódó járdaszakaszok,
hidak, közterek, parkok megújítása folyamatos fejlesztési
feladatot jelent. 2017-ben zárult az a tervezési folyamat,
amely a település legfontosabb zöldterületi részeit újragondolta és minden meghatározott ponthoz valamely
elképzelést kapcsolt. Az elképzelések további kibontása,
részletek pontosítása még tervezést igényel, de a zöldfelületi koncepció mentén egységesen megújíthatóak lesznek
a köztereink.
Útnyilvántartás
Elkezdődött egy kevésbé látványos tervezési munka,
amely során alapnyilvántartás készül valamennyi visegrádi utcáról, útról, közlekedésre használt köz- és magánterületről. A nyilvántartás a térképi felmérésen, a műszaki
adatok és jellemzőek felvételén, a közút besorolásán, a
közúttal kiszolgált lakóegységek néhány jellemzőjén túl
minden olyan részletadatot tartalmaz, amely alapján a
közút kezeléséhez szükséges tevékenységek tervezése
javulhat, illetve amely hozzásegíthet minket ahhoz, hogy
az útfelújításokat a nyilvántartás adatainak segítségével
tervezhessük.
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Belső utcák forgalomcsillapítása
Fontos tervnek tartjuk és a Virágzó Visegrád kormányhatározat-tervezet kiemelt részének tekintjük a Rév utca,
Nagy Lajos király utca és a Mátyás király út forgalmi
rendjének felülvizsgálatát, amely a közlekedéssel kapcsolatos önkormányzati, turisztikai, közútkezelői követelmények, elvárások megismerésből és egyeztetéséből indult
ki, majd egy olyan tervben folytatódott, amely részletesen
vizsgálta a közel 1 kilométeres szakaszon annak lehetőségét, miképpen lehetne a gépjárművek rovására a gyalogosokat, kerékpárosokat előnyben részesíteni.
A terv arra kereste a választ, miképp lehetne olyan forgalomszabályozási módszerekkel élni, amelyek visszaadják
a város belső utcáit a lakóknak, vendégnek, vendéglátóknak; miképp lehet több teret nyitni, a biztonságot növelni,
a városi utca forgalomterhelését csökkenteni és a közlekedésre nem szolgáló köztereket növelni. Számos előfeltétel szükséges, hogy a terv megvalósuljon, de úgy gondoljuk, ha a kormányzati szándékokkal találkozik az elgondolás, akkor megvalósítható.
Ebben az évben út- és kapcsolódó műtárgyak felújítására
is adódott lehetőségünk, többek között a Fő utcán, a Malomhegyi utcában, a Rigó utcában és a Berkenye utcában
valósultak meg aszfaltozások, a Mátyás király úton és a
Fő utcában pedig járdaépítés.
Településrendezés
Szerkezeti terv elfogadása
A településrendezési eszközök felülvizsgálatának folyamata már második éve tart. Számítottunk arra, hogy a
tervezés nem lesz gyors folyamat, de hogy közben alapvetően változik meg a jogszabályi környezet, azt nem lehetett előre látni. Fontos lépés, hogy a város jóváhagyta azt
a szerkezeti tervet, amely a település egyes övezeteit jelöli
ki, és amely meghatározza az egyes övezetek általános
besorolását és az ezzel kapcsolatos paramétereket is. A
szerkezeti tervet ugyan a hatósági egyeztetés során sok
szereplővel el kell fogadtatni, de bízunk abban, hogy a
település önmérséklete, a táji-természeti adottságok meszszemenőkig való figyelembevétele, az erős változtatásoktól való tartózkodás lehetővé teszi minden hatóság és
szakhatóság számára a településrendezési eszközeink
elfogadását és 2018-ban véglegesíthetjük a terveket.

2018. január

Városházi Mozaik
Buszmegállók felújítása
Visegrád Város Önkormányzata célul tűzte ki a településen található buszmegállók felújítását. A munkálatok
megkezdéséhez a belső területen elsőként örökségvédelmi
engedély megszerzésére volt szükség, mely engedély
2017. november 15-én megérkezett. A Városüzemeltetési
Bizottság döntésének megfelelően elsőként a Sportpályánál lévő, tönkrement buszmegálló helyett építik föl - részben átépítve - a révnél elbontott pavilont a VKG csoport
munkatársai. A többi, a Város belső területén lévő buszmegálló-pavilon telepítésére, felújítására várhatóan az idei
évben kerülhet sor. A Visegrád-Nagymarosi rév megálló
Duna felőli oldalán csak az árvízvédelmi beruházás munkálatainak elvégzése után kerülhet sor a buszmegálló
újraépítésére.
Kedvezményes síbérlet visegrádi lakosoknak
A Nagyvillám Sípálya, egy magánszemély, valamint Visegrád Város Önkormányzata együttműködésének köszönhetően az idei szezonban kedvezményes síbérletet válthatnak
a visegrádi lakcímkártyával rendelkező lakosok.
Bővebb cikk a 21. oldalon olvasható. Információ:
www.visegradisipalya.hu, info@visegradisipalya.hu
A Visegrádi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje és elérhetőségei:
Cím: 2025 Visegrád, Fő u. 81.
Telefon: +36 26 398 255, +36 26 398 090
Fax: +36 26 398 163
E-mail: visegrad@visegrad.hu, jegyzo@visegrad.hu
A jegyző és az ügyintézők ügyfélfogadási ideje
Hétfő

13:00-16:00

Kedd

-

-

Szerda

8:00-12:00

13:00-16:00

Csütörtök

-

-

Péntek

8:00-12:00
ebédidő: 12:15-12:45

Nyitva tartás
Hétfő

7:45-12:15

12:45-17:00

Kedd

7:45-12:15

12:45-17:00

Szerda

7:45-12:15

12:45-16:00

Csütörtök

7:45-12:15

12:45-16:00

Péntek

7:45-12:15

Települési Arculati Kézikönyv
Az új szabályozás elemeként minden településnek el kell
készíteni azt a tükröt, amelybe belelátjuk, milyennek
gondoljuk magunkat, és hogy mit szeretnénk, hogy lássanak rólunk. A Települési Arculati Kézikönyv (TAK)
azokat a kisebb-nagyobb építészeti, tájformálási részleteinket gyűjti katalógusként össze, amit szívesen látunk a
településen, szívesen látnánk az újonnan megvalósuló
létesítményeken, épületeken, az épületekhez tartozó kerítéséken. A TAK gyűjtemény, amely mindenféle jó megoldást és javaslatot tartalmaz a település egyes övezeteire,
rajzokkal, példákkal segíti azokat, akik saját fejlesztéseik
során szeretnének a történelmileg adott, kipróbált keretek
között maradni.

Járási ügysegéd
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Szentendrei
Járási Hivatal a hatáskörébe tartozó szociális ellátást érintő
ügyekben ügysegédet biztosít a településeknek. Visegrádon
Kiss Tamás minden hétfőn 10:00-11:00 óráig várja az
ügyfeleket a Polgármesteri Hivatalban (Fő u. 81.)

Visegrád Város Önkkormányzata

VVÖ

ebédidő: 12:15-12:45
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Folytatódik az árvízvédelmi beruházás kivitelezése
November 30-án a Városháza tanácstermében aláírták az árvízvédelmi beruházás második ütemének kivitelezésére vonatkozó 565 millió forintos megállapodást Félegyházi András polgármester és a kivitelezést
végző MVZ Visegrád Konzorcium képviselői.
Milyen feladatok elvégzése előzte meg a mai aláírást?
Félegyházi András polgármester:
Az idei nyár-ősz volt az az időszak, amelyben a második ütem közbeszerzése zajlott. Talán mindenki emlékszik
rá, hogy az első ütem az ötödik fordulóra lett sikeres. A
második ütem kiviteli munkáira vonatkozó közbeszerzés
az első fordulóban sikeres volt, de ez az egy forduló viszont felért öttel.
Több előzetes vitarendezési kérelem benyújtására került sor, többször meg kellett járni a közbeszerzési felügyeletet, rengeteg egyeztetést kellett lefolytatni. De
végül is a lezárás, és ez a lényeg, szépen és korrekten
megtörténhetett.
Több érdeklődő is volt, így nagy számban érkeztek kérdések, így elmondhatjuk, hogy az eljárás során a közbeszerzésnek nem csak a jogi, de a műszaki tartalma is vizsgázott.
Azt remélem, ha ezt a próbát ki tudta állni ez a második
ütemű dokumentáció, akkor a kivitelezés során a kezelhetőnél nagyobb mértékű meglepetés nem fog érni bennünket.
A kivitelező konzorciumról annyit kell tudni, hogy
résztvevőit tekintve megegyezik az első ütem kivitelezői
konzorciumával – Zöld Út Kft és Magyar Vízépítő Zrt. –,
csak a második ütemben nem a Magyar Vízépítő Zrt.,
hanem a Zöld Út Kft. a konzorciumvezető. Tehát mindenki ismer mindenkit, mindenki ismeri a tervet, a terepet, úgyhogy abban bízunk, hogy az előzőnél gyorsabb
ütemű, gördülékeny kivitelezés lesz.
Pontosan hol és milyen munkákat végeznek majd el a
kivitelezők?
Félegyház András polgármester:
A második ütem során négy munkarész készül el. Az
egyik az a 370 méteres szakasz, amelyik a Rév utcai csomóponttól nagyjából az óvodáig terjed. A második a sportpályát megkerülő földmű, amely a VIFA táján éri majd el a
11-es utat. A harmadik az Apátkúti-patak hídja, a negyedik
pedig az Apátkúti-patak torkolatvidéke a hídtól majdnem a
Fő utcáig terjedő szakaszon. Műszaki értelemben ez a
negyedik lesz az építési munkáknak a legnehezebb, legkényesebb része, mivel itt a telekhatárok között, a patakmederből építkezve kell majd dolgozniuk a kivitelezőknek.
Volt-e a városvezetésnek külön kérése a kivitelezéssel
vagy az egyes részek sorrendjével kapcsolatban?
Félegyházi András polgármester:
Természetesen vannak olyan ötleteink, amelyeket csak
közvetíteni tudunk, és amelyek laikus nézőpontból értelmezhetőek: minél gyorsabban, minél gördülékenyebben,
minél csöndesebben és minél kevésbé zavarva az itt élőket történjen a kivitelezés.
Azt szeretnénk, hogy tavasszal elkezdődjön a Dunaparti sétány melletti szakasz építése, hogy az idegenforgalmi szezon indításáig elkészülhessen. A többi három
munkarész esetében azt azért látni kell, hogy a földművet
mikor lehet építeni, az nem csak rajtunk múlik; hogy hidat
mikor lehet építeni, az végképp nem rajtunk múlik; de

legfőképpen az nem múlik rajtunk, hogy patakmederben
mikor lehet építkezni, hiszen arra nagyon szigorú előírások vannak. Tehát az ütemezési vágyainkat erősen felülírják a lehetőségek.
Nyilvánvaló, hogy kellemetlenséggel, teherforgalommal, zajjal, lezárt munkaterületekkel fog járni az építkezés, és bízom benne, hogy a helyi lakosok megértik majd
ezt, mert tudják, hogy mindannyiunk biztonsága érdekében dolgoznak a kivitelezők.

Mi a biztosíték arra, hogy a kivitelezés megfelelő minőségben készül el, és az árvízvédelmi rendszer megfelelő lesz?
Ányos Attila, a Zöld Út Kft. ügyvezetője:
Nagyon komoly alapozási munkákat végeztünk el az
első ütemben és ugyanez van tervezve a második ütemre
is, úgyhogy én bátran oda merek majd állni árvízi helyzetben is, mert biztos vagyok benne, hogy ez a mű helyt
fog állni. Egyébként van egy pénzügyi garancia és időbeni garancia is. 48 hónapot vállaltunk, de ezen kívül vannak szavatossági idők is, amelyeket vállalni kell.
Most tél van, nem lehet dolgozni, meg nyilván van egy
előkészítő szakasza is a kivitelezésnek. A következő hónapokban mi fog történni?
Ányos Attila, a Zöld Út Kft. ügyvezetője:
A legtöbb szakaszra tendertervek vannak, ezért a tél
folyamán a kiviteli tervezést fogjuk lefolytatni. Ha az
időjárás engedi, március közepén kezdjük a kiviteli munkát a háromszázhetven méteres, mobilfalas, városközponti
szakasszal. A tavasz folyamán szeretnénk elkezdeni a
külsőségi szakaszt is. Ez remélhetőleg nem fogja jelentősen befolyásolni a lakosok életét, legfeljebb az anyagszállítás nehezíti majd a mindennapokat.
Az Apátkúti-pataknál van egy előírás, hogy ott csak
augusztus és október között lehet kivitelezési munkát
folytatni, a híd esetében is van időbeli korlát, ott március
15. és november 15. között lehet dolgozni.
Körülbelül mikorra várható a beruházás befejezése?
Ányos Attila, a Zöld Út Kft. ügyvezetője:
A szerződés szerint 2019. május a határidő, de azért a kivitelezési munkák jelentős részét a jövő év végéig szeretnénk
elvégezni, és bízunk benne, hogy befejező, alakító munkák
csúsznak csak át 2019-re. Reméljük, hogy semmilyen hatósági vagy engedélyeztetési eljárás nem lesz ennek gátja.
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Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
2017. évi tevékenységéről
Visegrád Város Önkormányzatának Közművelődési,
Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága tagságában az év során változás nem áll be, így a bizottság az
alábbi tagokból áll: Mikesy Tamás elnök, Bártfai István,
Schüszterl Károly, Gróf Péter és Grósz Gábor külsős
bizottsági tagok.
Állandó meghívottként szakértői minőségben Mezei Anna
segíti a bizottság munkáját.
A bizottság referense Gerstmayer Bea
A bizottsági ülések állandó meghívottai: Német Nemzetiségi Önkormányzat, Áprily Lajos Általános Iskola, Fellegvár Óvoda, Áprily Iskoláért Alapítvány, Mátyás Király
Múzeum, Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing
Egyesület, Szabados Ákos ügyvezető, VVF Kft.
A bizottság 2017-ben 12 ülést tartott, és 93 határozatot
hozott. (2016-ban 17 ülésen 114 határozat született.)
A Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport
Bizottság önálló hatáskörében dönt az Ifjúsági Alap, a
Testvérvárosi Alap, valamint a Civil Alap keretösszegének felosztásáról. Ez 2017-ben összesen 5.5 millió forint
volt. A 2017. évi keretekkel a Bizottság felelősen gazdálkodott, nem lépte túl a tervezett forrásokat, ugyanakkor
biztosítani tudta, hogy a beérkezett igények, kérelmek
szinte mindegyike hozzájuthasson a szükséges vagy igényelt forráshoz.
A bizottság a nevéből adódó témakörökön túl foglalkozik
még a nemzetiségi, örökségvédelmi, testvérvárosi ügyekkel, kulturális vonatkozású támogatási kérelmekkel, illetve minden olyan kérdéssel, amit év közben a jegyző, vagy
a polgármester megvitatásra a bizottság elé terjeszt. 2017ben a bizottság a fentiek mellett a következő kérdésekben
hozott döntést:
- A 2017. évi kulturális rendezvényterv elfogadása.
- A VSE, a Városi Sportcentrum, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat, a Fellegvár Óvoda, a Mátyás Király
Művelődési Ház, a helyi civil szervezetek, a Visegrádi
Nemzetközi Palotajátékok 2016. évi beszámolóinak
elfogadása.
- Az Áprily Lajos Általános Iskola és a Fellegvár Óvoda folyamatban lévő ügyeinek, problémáinak megtárgyalása.
- Az iskola öregépületének felújításához kapcsolódó
régészeti feltárások leletegyüttesének bemutatását
szolgáló „pótmunkával” kapcsolatos javaslattétel.
- Nyári gyermekfelügyelet megszervezése.
- Név nélküli közterületek elnevezése.
- Városi ünnepségek és az Idősek Karácsonyának előkészítése.
- Kulturális célú támogatási kérelmek elbírálása.
- Szabadidős programokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos
kérelmek elbírálása.
- Marketing megkeresések megvitatása.
- A városi kitüntetésekre szóló jelölések összegyűjtése.
- A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.

A testületi döntések előkészítőjeként a bizottsági hatáskörbe tartozó önkormányzati határozatok, rendeletek illetve rendeletmódosítások megtárgyalása.
Ebben az évben a bizottság nagyrészt a munkaterv szerint
tartotta üléseit. Két rendkívüli ülésünk volt; az egyik a
szokásos januári, ami a költségvetés benyújtása miatt
szükséges, a másik pedig az iskola intézményegység
vezetői pozíciójának betöltésére vonatkozó pályázat miatt
került összehívásra.
A bizottság gondoskodott a város civil szerveződéseinek és
a civil szervezetek keretein kívüli kulturális tevékenységet
végzőknek nyújtandó, valamint a testvérvárosi kapcsolatok
megerősítését célzó támogatási alapok – közismert nevén a
Civil -, Ifjúsági – és Testvérvárosi Alap – működtetéséről,
így a pályázati felhívások előkészítéséről, a támogatások
elbírálásáról, a támogatási szerződések és beszámolók
segédleteiről valamint ellenőrizte a beszámolókat. A bizottság tovább pontosította az elszámolások ellenőrzését, amihez alapot adott a mindenkire nézve egyforma szerződésminták, beszámolási segédlet és pénzügyi elszámoló lap
alkalmazása. Az ifjúsági és testvérvárosi alapban továbbra
is a két körös, fél évre előre tervezhető támogatási rendszert
működtettük, amely a tapasztalatok alapján a pályázók
számára is egyre követhetőbbé vált.
A Fellegvár Óvoda – mint az egyedüli önkormányzat
fenntartásában lévő oktatási intézmény – ügyei is több
alkalommal szerepeltek a napirenden, az óvodavezető
beszámolóján túl évi két alkalommal is foglalkozik a
bizottság az intézmény ügyes-bajos dolgaival.
Bár az Áprily Lajos Általános Iskola nem önkormányzati
fenntartású intézmény, a bizottság az ő ügyeit is napirendre tűzi. 2017-ben az intézményegység vezetői pályázat
elbírálásán kívül egy konkrét (problémás) eset megoldásában élt javaslattételi lehetőségével a bizottság, továbbá
megfogalmazta javaslatait az intézményfenntartó felé
Közművelődési Fejlesztési Tervének elkészítéséhez.
2017-ben 93,5 millió forintból (ebből 5 millió forint állami támogatás, 88,5 millió forint önkormányzati forrás)
elkészült az iskola öregépületének felújítása, így az iskola
fennállásának 230. éves évfordulóját már a felújított épületben ünnepelhette meg. A kisépület állami finanszírozásból történő építése jelenleg zajlik, az alsó tagozatos
osztályok konténer tantermekben dolgoznak a rendezvénytér mögötti füves területen.
A bizottság a gyermekfelügyelettel is foglalkozott, arra a
pénzügyi keret rendelkezésre állt. A lehetőséget a helyben
szokásos módon meghirdettük. Határidőre senki sem
jelentkezett, határidőn túl két szülő érdeklődött, de végül
egyikük sem vette igénybe a szolgáltatást. Jövőre a törvényi kötelezettségnek megfelelően újra meghirdetjük a
nyári gyermekfelügyeletet.
A bizottság 2018-ra vonatkozóan – az idei évhez hasonlóan – a képviselő-testület munkájához igazítva alakítja ki
üléstervét.
-

Mikesy Tamás bizottsági elnök
Gerstmayer Bea bizottsági referens
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„Az egészség nem minden,
de egészség nélkül minden semmi„
Idén novemberben és decemberben ismét megszerveztük
a szűréseket az egészségházban, melyre ismét nagy volt
az érdeklődés. Két-két alkalommal nőgyógyászati, urológiai és bőrgyógyászati szűrés volt, két napon pedig a
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs szakkórház végzett komplex szűréseket. (hasi ultrahang, ér-ultrahang,
csontritkulás, laktóz-érzékenység, széklet vér, vérnyomás,
vércukor, testzsír, ill. testtömeg számítás és dietetikai
tanácsadás)
A szűréseken megjelentek száma 284 fő volt.
Az általános egészségi állapot a tavalyi évhez képest
statisztikailag ismét javult.
Sajnos most is volt pozitív teszt, ezeket leellenőriztük,
majd szakorvoshoz utaltuk.
Az összehasonlítás alapján sokkal kevesebb volt a kezeletlen magas vérnyomás, prosztata rendellenesség, komoly bőrgyógyászati elváltozás.
A nőgyógyászati labor eredménye még folyamatban van.
Az urológiai vizsgálaton több betegnek javasolták a vérvételt, ez is megtörtént a rendelőben.
Nagyon örülök, hogy a visegrádiak éltek a lehetőséggel és
szép számban megjelentek a szűréseken.
Remélem, hogy a jövő évre tervezett szűrővizsgálatokat
még többen fogják igénybe venni, mivel az egészség a
legdrágább dolog az életünkben.
„Az egészség a korona az ember fején,
de csak a beteg láthatja meg azt!„
Pappné Pintér Klára
körzeti nővér

A templom mellett álló nagy karácsonyfát idén a
Schulek Elemér és felesége ajándékozta a városnak, a díszvilágításhoz és annak fölszereléshez
pedig Bánó házaspár járult hozzá.
Hálásan köszönjük a segítségüket!
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Lezárult az ötletbörze
A Visegrádi Hírek novemberi számában „Visegrádi
Nyár 2018” elnevezéssel ötletbörzét hirdettünk a jövő
évi, Rendezvénytéren megvalósuló programokkal kapcsolatban.
Mind a gyűjtődobozokba, mind e-mailben, mind a
városi facebook oldalra érkeztek ötletek, amelyek sokat
segítettek abban, hogy a meglévő tervek mellett milyen
irányban kezdődjön meg a szervező munka.
Az ötletbörzén résztvevők által felsorolt zenekarok és
előadóművészek közül néhányat (Dumaszínház, The
Prison Band) többen is „megjelöltek”, ők mindenképpen prioritást élveznek a kapcsolatfelvétel és árajánlatkérés tekintetében. Amint konkrétumokról tudunk
beszámolni, tájékoztatni fogjuk Önöket itt, a Visegrádi
Hírek hasábjain, valamint Visegrád Város hivatalos
facebook oldalán.
Ez úton is köszönjük mindenkinek, aki eljutatta hozzánk ötletét, továbbá köszönjük a KÁOSZ üzlet és a
Szent Korona Pékség tulajdonosának, hogy helyet
biztosított a gyűjtődobozoknak, ezzel is kibővítve az
ötletbörzén való részvétel lehetőségét!
VVÖ és MKMH
Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy lapzártáig a szolgáltató
nem küldte meg a "Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés” 2018. évi ütemezésével kapcsolatos tájékoztatását, így arról a Visegrádi Hírek januári számában
nem tudunk beszámolni.
Amint megküldik a tájékoztatót, azonnal közzé tesszük
a város honlapján, illetve Facebook oldalán.
Kérjük, kísérjék figyelemmel a megjelölt fórumokat!
Megértésüket köszönjük!
VVÖ

Visegrád Város Önkormányzata
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát

2018. január 12-én, pénteken 17 órára
a Városházára

Gróh János festőművész
„erdőkbe nyúló hegy tövében”
(Áprily L.: Szarvasok)

című
kiállításának megnyitójára
A kiállítást megnyitja

Balogh Balázs

DLA építész, egyetemi tanár
A tárlat a hivatal nyitva tartása
szerint tekinthető meg.

A Visegrádi Hírek minden kedves olvasójának
eredményekben gazdag, egészséggel teljes
és boldog új esztendőt kívánnak
a Visegrádi Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviselői
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Hírek a Fellegvár Óvodából

Könyvtári hírek

Az adventi naptár 24 ablakának lényege, hogy december minden napjára jusson egy ajándék, vagy meglepetés szentestéig.
A karácsonyi előkészületek négyhetes időszaka óvodánkban is
nagyon sok programmal, meglepetéssel telik el. Advent sok
jeles napot is magában foglal, melyekhez mi is tudtunk kapcsolódni. Ezek közül kiemelném Borbála napját (dec. 4.),
Miklós napját (dec. 6.) és Luca napját (dec. 13). Ezekhez a
jeles napokhoz is sok hagyomány tartozik (termékenység
varázslás, termés-, időjárás-, férjjóslás). Mágikus módon elő
akarták segíteni a következő esztendő sikerét az emberek
életében, az állattartásban és a földművelésben is. Természetesen az óvodás korosztály nyelvén próbáltuk bemutatni a népszokásokat. Az udvaron felállított óriási méretű adventi koszorúnkon minden hétfőn közösen gyújtunk gyertyát és Viki
óvónéni egy-egy népszokás felelevenítésére hívja fel a gyermekek figyelmét, amely a hétre vonatkozik (Borbála ág hajtatás, Luca búza vetése, alma szétosztása annyi felé, ahányan
vagyunk). A gyermekek életében talán a legfontosabb a Mikulás érkezése volt. Ezúton is köszönjük Bártfai István segítségét, mellyel hozzájárult az ovisok öröméhez.
Új kezdeményezés volt óvodánkban az „Adventi vásár”,
melyet a Fellegvár Óvoda Alapítvánnyal szerveztünk. A
szülők segítsége révén nagyon hangulatosra sikerült a program, annak ellenére, hogy havas eső esett. Sok szép kézzel
készített vásárfia közül lehetett válogatni, egy kicsit tudtunk
beszélgetni, teázni, sütizni. Célkitűzésünk volt, hogy egy új
CD lejátszót vásárolunk az adományokból, de ezt messze
felülmúlta a szülők támogatása. A nagylelkű adományokat az
alábbi idézettel köszöntük meg támogatóinknak:
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen
el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak
mellé.” (Böjte Csaba)
E sorok között is megköszönöm a sok-sok támogatónk segítségét, akik szebbé tették az óvodások mindennapjait és ünnepeit egész évben.
Gyurián Mária
intézményvezető

Az újságok tekintetében némi változás lesz az idei évtől.
A Magyar Nemzet című napilapra már nem fizetünk elő.
Továbbá lemondtam az Élet és Tudomány című hetilap,
valamint a Földgömb és a Rubicon című folyóiratok előfizetését, mivel ezeket NKA-s forrásból megkapjuk. A fennmarad forrásból a következő újságok lesznek előfizetve: Bucimaci, Diéta és fitnesz, Ezermester, Garfield, Herbáció, Kertbarát Magazin, Sikeres sporthorgász. Remélem, az új periodikáink elnyerik az olvasóközönség tetszését!

MEGHÍVÓ
A Visegrádi Hírek Szerkesztőbizottsága
2018. január 9-én kedden 18 órától

NYILVÁNOS SZERKESZTŐSÉGI ÜLÉST
tart, a könyvtárban,
melyre tisztelettel várja a kedves Olvasókat!
Szeretettel hívunk mindenkit,
gyerekeket és felnőtteket egyaránt

2018. január 20-án szombaton 15-19 óráig
a művelődési házba a hagyományos

Családi Játszódélutánra

Minden alkalommal közel száz játékból választhatják
ki a jelen lévők, hogy mit próbálnának ki!
A játékot Horváth Zoltán játékmester
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja.
A program ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

2017. november 6 – 2017. december 15. között kvízjátékot hirdettem szólások-közmondások témakörben, három
korosztályban általános iskolások számára. Az Áprily Lajos
Általános Iskola tanulói közül 31-en, az Apátkúti Erdei Iskola diákjai közül 14-en oldották meg helyesen a kvízjátékot.
Minden helyes megfejtésért csoki járt, és minden korosztályban kisorsoltunk egy-egy értékes könyvet fődíjként.
A sorsolás eredménye:
I. korcsoport: Csékei Tamara 2. osztály
II. korcsoport: Oláh Panna 4. osztály
III. korcsoport: Földi Flóra 7. osztály (Apátkúti Erdei Isk.)
Minden helyes megfejtőnek gratulálok!
Kedves gyerekek! Kérlek benneteket, figyeljétek a jövőben
is a nektek szóló hirdetéseket, és vegyetek részt minél többen
a következő játékokban is!
Arádi Antónia festményeket ajánlott fel visegrádi lakosok
számára, melyek a könyvtárból ingyen elvihetők. Köszönjük!
Kotz Eszter könyvtáros

MEGHÍVÓ

A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit

2018. január 19-én pénteken 18 órára
a DON VITO pizzériába,
ahol a 2018. évi

ZOLLER DÍJ

átadására kerül sor.
A díjátadást követő emlékkoncerten
a zene Zoller Attila emlékére szól.
Belépés ingyenes!
M INDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A Mátyás Király Művelődési ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait
a péntek esti előadás-sorozat következő alkalmára, mely

2018. január 26-án, pénteken
18 órától lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

a Mátyás év kapcsán

Hogy lett Mátyásból király
címmel

Buzás Gergely

régész, múzeumigazgató

tart vetítettképes előadást
Mindenkit szeretettel várunk!
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JANUÁRI 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!
Január 4. csütörtök, 19:15

Január 11. csütörtök, 19:15

magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 119’, 2017
Rendező: Jake Kasdan
Főszereplők: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart

feliratos, angol-ír thriller, 121’, 2017
Rendező: Yorgos Lanthimos
Főszereplők: Colin Farrel, Nicole Kidman, Barry Keoghan

JUMANJI – VÁR A DZSUNGEL

Négy fiatal talál egy régi játék konzolt, melyen egy olyan
program fut, amiről még sosem hallottak. A játék rögtön
beszippantja őket, de igazán. Átváltoznak saját avatárjukká.
Hamar rájönnek, hogy csak akkor juthatnak vissza a valódi
világba, ha bevállalják életük legveszélyesebb kalandját,
rátalálnak arra, amit egy 20 évvel ezelőtti gémer hátrahagyott
számukra. Mert ha belebuknak, örökre a játékban ragadnak.
Január 5. péntek, 17:00

A VENDÉGEK

feliratos, angol fekete komédia, 71’, 2017
Rendező: Sally Potter
Főszereplők: Kristin Scott Thomas, Patricia Clarkson

Az elegáns londoni házban baráti társaság gyűlik össze, hogy
ünnepeljen: Janetet, a háziasszonyt pár órája választották
meg a brit árnyékkormány miniszterévé. Úgy tűnik azonban,
hogy ma minden jelenlevőnek van valami szenzációs híre, és
a vendégek egyre kevésbé figyelnek Janet sikerére. Rejtélyes
telefonhívások érkeznek, az egyik várva várt vendég távol
marad, és egyszer csak előkerül egy pisztoly is.
Január 5. péntek, 19:15

A LEGNAGYOBB SHOWMAN

magyarul beszélő, amerikai életrajzi dráma, 99’, 2017
Rendező: Michael Gracey
Főszereplők: Hugh Jackman, Zac Efron, Rebecca Ferguson

Élt valaha egy ember, aki csodatévőnek született. P. T. Barnum
a legendás cirkuszalapító, akinek hihetetlen dolgok születtek a
fejében. Utánozhatatlan képzelőerejéből születő műsorszámokat
azóta sem tudja leutánozni senki. Most újjászületik a show és a
showman, és szemkápráztató kavalkádban mutatkozik be a világ
legkülönösebb cirkuszigazgatója, és élete főműve: a Barnum.
Január 6. szombat, 15:00

FERDINÁND

magyarul beszélő, amerikai animációs vígjáték, 108’, 2017
Rendező: Carlos Saldanha

Mi dolga a világon egy bikának? Viadalokon való részvétel.
És mire vágyik minden igazi bika? Természetesen arra, hogy
végre a stadion közepén állhasson és megmutathassa, hogy ő
a legyőzhetetlen bajnok. Kivéve Ferdinándot. Ő nem ilyen
bika. Ő a virágokat, a békességet és a végtelen mezőt szereti. Nem lesz könnyű dolga, míg meggyőzi a világot, hogy
egyszer egy ilyen bikára is szükség lehet.
Január 6. szombat, 17:00

A LEGNAGYOBB SHOWMAN

magyarul beszélő, amerikai életrajzi dráma, 99’, 2017
Rendező: Michael Gracey

Január 6. szombat, 19:15

JUMANJI – VÁR A DZSUNGEL

magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 119’, 2017
Rendező: Jake Kasdan

EGY SZENT SZARVAS MEGGYILKOLÁSA

A karizmatikus sebész életében váratlanul feltűnik egy tinédzser. A fiú kezdetben megmagyarázhatatlan barátkozása, és
érdeklődése az orvoslás iránt hamarosan értelmet nyer. A
tinédzser ismerteti bosszújának tervét, melynek része az
anyja és a férfi. Steve élete fenekestül fordul fel a fenyegetés
és az egyre intenzívebb pszichológiai terror hatására.
Január 12. péntek, 17:00

A VENDÉGEK

feliratos, angol fekete komédia, 71’, 2017
Rendező: Sally Potter

Január 12. péntek 19:15

TÖKÉLETES HANG 3.

magyarul beszélő, amerikai zenés vígjáték, 93’, 2017
Rendező: Trish Sie
Főszereplők: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld

A világbajnokság után a lányok szétszéledtek, és megtapasztalták, hogy az énektudás még nem jelent biztos állást. Ám
hirtelen lehetőség adódik, hogy tengerentúli turnéra induljanak, így ismét összegyűlnek, hogy együtt énekeljenek.
Január 13. szombat, 15:00

LEGESLEGJOBB CIMBORÁK

magyarul beszélő, német animációs film, 72’, 2016
Rendező: Theresa Strozyk

Waldemar szülinapi ünnepe előtt az izgalom Mullewappban
egyre fokozódik. Waldemar alig várja, hogy befalhassa a
tortát, de váratlan látogató jelenik meg a nyugodt farmon. A
vaddisznó, Horst von Borst és bandája vetett szemet az ünnepségre és fogságba ejtik a farm lakóit. Waldemar összefog
barátaival, hogy megmentse kedves otthonukat.
Január 13. szombat, 17:00

VISZLÁT CHRISTOPHER ROBIN

magyarul beszélő, angol életrajzi film, 107’, 2017
Rendező: Simon Curtis
Főszereplők: Domhnall Gleeson, Margot Robbie

Micimackó történeteit milliónyi gyerek hallgatja ma is csodálattal, de a felnőtt szíveket is megdobogtatják a bájos történetek. Christopher Robin játékai ihlették apját, Milnét ennek a
varázslatos világnak a megalkotására. Az elsöprő sikert elérő
könyvsorozat megnyugvást és reményt vitt a brit otthonokba
az első világháborút követő években.
Január 13. szombat, 19:15

TÖKÉLETES HANG 3.

magyarul beszélő, amerikai zenés vígjáték, 93’, 2017
Rendező: Trish Sie

Január 18. csütörtök, 19:15

APAVADÁSZAT

magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 113’, 2017
Rendező: Lawrence Sher,
Főszereplők: Glenn Close, Owen Wilson, Ed Helms
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Az anya bevallja két felnőtt fiának, hogy hazudott nekik.
Eddig azt mesélte, hogy az apjuk réges-régen meghalt, de
most elárulja, hogy igazából sosem volt benne biztos, ki az
apa. A két testvér úgy határoz, hogy megkeresik a lehetséges
apákat, és kiderítik, kitől kérhetnek ezentúl zsebpénzt.
Január 19. péntek, 17:00

AZ IGAZI CSODA

magyarul beszélő, amerikai családi film, 113’, 2017
Rendező: Stephen Chbosky
Főszereplők: Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson

Auggie jó fej, kedves és már ötödikes, mégis most kezdi csak
az iskolát, ugyanis arcdeformitással született, és eddig édesanyjával tanult otthon. Auggie érkezése felkavarja az iskolában a kedélyeket. A kisfiú mindent megtesz, hogy elfogadják, de a beilleszkedés nem megy zökkenőmentesen. A szeretetnek és a kedvességnek azonban mágneses ereje van.
Január 19. péntek, 19:15

INSIDIOUS: AZ UTOLSÓ KULCS

magyarul beszélő, kanadai-amerikai horror, 103’, 2018
Rendező: Adam Robitel
Főszereplők: Lin Shaye, Spencer Locke, Leigh Whannell

A történet ismét a Gonosz elleni harc frontvonalába vezeti
vissza nézőit, méghozzá abba a házba, amelyről a szelleműző
csapat biztosan nem sejtette, hogy egyszer az útjukba akad:
Elise, a látnoki képességű asszony szülőházába. A nő megrémül: hiszen abban a házban töltötte nehéz gyerekkorát, és
most szembe kell néznie a szellemek mellett a múltjával is.
Január 20. szombat, 15:00

TAD, AZ UTOLSÓ FELFEDEZŐ

magyarul beszélő, spanyol családi animációs film, 85’, 2017
Rendező: David Alonso, Enrique Gato

Tad elutazik, hogy Sara Lavroff bemutatójára, legújabb
felfedezéséről, a papiruszról, mely igazolja, hogy létezik a
nyaklánc, mely a legendás Midász királyé volt. Ám a régésznőt egy gonosz ember elrabolja, hogy megszerezze a talizmánt. Tad útra kel, hogy megmentse Sarát.
Január 20. szombat, 17:00

AZ IGAZI CSODA

magyarul beszélő, amerikai családi film, 113’, 2017

Január 20. szombat, 19:15

APAVADÁSZAT

magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 113’, 2017

M A G Y A R F I LM E K H E T E
Január 23. kedd, 18:00

KONTROLL

magyar thriller, 107’, 2003
Rendező: Antal Nimród
Főszereplők: Csányi Sándor, Mucsi Zoltán, Pindroch Csaba

A film a mese és a valóság speciális keveréke. Történet egy
furcsa fiatalemberről, az ellenőr társakról, egy rivális ellenőr
csapatról, és mindarról, ami körülöttük van. Az utazók és a
jegyellenőrök drámai, de legtöbbször komikus viszonyáról.
Egy kegyetlen gyilkológépről, aki utasokat lök a metró elé,
és a metróvezetőség embereiről, akik számára csak egyetlen
fontos szempont létezik: az utasok metróba vetett hite.
Január 24. szerda, 18:00

KÖRHINTA

magyar romantikus dráma, 90’, 1956
Rendező: Fábri Zoltán
Főszereplők: Törőcsik Mari, Soós Imre, Szirtes Ádám

2018. január

Pataki elhatározza, hogy kilép a szövetkezetből, lányát Farkas Sándor egyéni gazdához adja és így egyesítik földjeiket.
Mari azonban Bíró Mátét szereti. Egy vidám vásári mulatságon boldogan keringenek együtt a körhintán, amíg az apai
szó vissza nem parancsolja a lányt. Egy lakodalmi mulatságon aztán nyílt összecsapásra kerül sor a két rivális között.
Január 25. csütörtök, 18:00

AURORA BOREALIS – ÉSZAKI FÉNY

magyar dráma, 104’, 2017
Rendező: Mészáros Márta
Főszereplők: Törőcsik Mari, Tóth Ildikó, Törőcsik Franciska

Olga anyja váratlanul kómába esik. Míg élet és halál közt
lebeg, a nő egy titokra bukkan, mely az '50-es évek Európájába vezeti, ahol útja végén ő maga áll: egy ember, akit addig
nem ismert. A film női érzékenységgel beszél a háborúk
okozta, soha nem gyógyuló sebekről, a hazugságok és elhallgatások leleplezésének felszabadító erejéről.
Január 26. péntek, 18:00

1945

magyar dráma, 91’, 2017
Rendező: Török Ferenc
Főszereplők: Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó Kimmel
Tamás, Sztarenki Dóra, Nagy-Kálózy Eszter

1945. augusztus 12. 11 óra. Titokzatos szállítmányával két
fekete ruhás, fekete kalapos idegen jelenik meg a vasútállomáson. A falu népe az orosz megszállás árnyékában éppen a
jegyző fiának esküvőjére készül. Néhány óra alatt minden
megváltozik. Titkok, bűnök, számvetés, szerelem, árulás…
Január 27. szombat, 15:00

MACSKAFOGÓ

magyar-kanadai animációs film, 96’, 1986
Rendező: Ternovszky Béla

Az X bolygón a vérszomjas macskák semmibe veszik a
jogot, és az egértársadalom felszámolására törekednek. De
felcsillan a reménysugár, az egerek főtudósa feltalálja a
megoldást. A titkosszolgálat azonnal aktiválja legjobb ügynökét, Grabovszkyt, hogy időben célba jusson a tervrajz.
Január 27. szombat, 17:00

TESTRŐL ÉS LÉLEKRŐL

magyar játékfilm, 116’, 2017
Rendező: Enyedi Ildikó
Főszereplők: Borbély Alexandra, Morcsányi Géza

Mi lenne, ha találkoznál valakivel, aki éjjelente ugyanazt
álmodja, mint te? Örülnél neki? Vagy megijednél? Hogy
lehet az, hogy éjjel, egymástól több kilométerre egymáséi
lehettek, de nappal, egymással szemben állva még egy első
randevút sem tudtok normálisan lebonyolítani? És ha a második találkozó is kínosan sikerül? A harmadik meg kifejezetten szégyenletes? Feladnád? És ha feladnád, kibírnád?
Január 27. szombat, 19:15

EGÉSZSÉGES EROTIKA

magyar vígjáték, 88’, 1985
Rendező: Tímár Péter
Főszereplők: Koltai Róbert, Rajhona Ádám, Haumann Péter

A kelet-európai szocializmus víg végjátéka a puszta közepén
álló "lada-gyárban" játszódik, ahol nejlonpongyolás nők
szegelik, majd feszítik szét az eladhatatlan ládákat. Az
üzemben lopott benzint tároló ügyeletes tűzoltó az üzlet
fellendítése érdekében rejtett kamerákat szerel fel, és a környék vezetői ládavásárlás fejében kukkolhatják a nőket, akik
végül egy ünnepnapi vacsorán felfedezik a kamerákat…

XXXIV. évfolyam 1. szám

VISEGRÁDI HÍREK

13

Fényt gyűjteni…
Az idei Áprily-hét, ezen belül is az Áprily-nap különleges volt életünkben, hiszen hármas évfordulóra emlékezvén hirdettük meg rajzpályázatunkat, tartottuk vers- és
prózamondó versenyünket, szerveztük programjainkat.
130 éve született, 50 éve hunyt el Áprily Lajos, iskolánk névadó költője valamint 230 évvel ezelőtt indult az
öreg falak között a gyerekek „kiváló ifjúság”-gá nevelése,
oktatása.
A jubileum alkalmából mindkét versenyünket Áprily
Lajos fénysorai köré építettük: a gyermek képzőművészeti
pályázatot „Ragyogó madár”, a vers- és prózamondó megmérettetést „Most gyűjtsd a fényt” címmel hirdettük meg.
Az ünnepélyes megnyitón az Aranyalma páros, Gebri
Bernadett és Vaskó Zsolt életteli, örömmel átitatott muzsikája hozott fénysugarakat a hallgatóságnak. Iskolánk
vezetője, Bozóki Marianna beszédében olyan további
érdekes születésnapokra hívta fel figyelmünket, mint:
idén 90 éves lenne Visegrád szülötte, Zoller Attila zeneszerző, hangszerfejlesztő, gitáros jazz zenész, 40 esztendeje folyik iskolánkban a német nemzetiségi nyelvoktatás
és 10. évét töltötte be kisoroszi tagiskolánk.
Szilágyi Gábor költő, meghívott zsűritagunk is hozott
egy fénysugarat a megnyitóra: Áprily Lajos ars poeticáját,
Vallomás című versét adta elő.
A tornacsarnokban nem csak az ünnepi szavak, hangszer- és énekhangok, hanem a rajzpályázatra érkezett
szebbnél szebb, ötletesnél ötletesebb alkotások is körülvettek minket. Idén rekordot döntött a beküldött munkák
száma, 347 db gyermekrajz érkezett! A környékbelieken
kívül három budapesti iskola (a Kispesti Bolyai János
Általános Iskola, a Lónyay Utcai Református Gimnázium
és Kollégium, valamint a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon) diákjai is küldtek
hozzánk pályaműveket.
A színvonal most is nagyon magas volt, különösen alsó tagozaton, ahol a zsűri három különdíjat is osztott.
Wegroszta Gyula festőművész és Szőnyi Zsuzsa szobrászrestaurátor vállalták a bíráló bizottság szerepét. Iskolánkból öt diák is díjat nyert:
Hadházy Álmos és Takács Sólyom (4. osztály - Kisoroszi), Félegyházi Mátyás (5. osztály), Bene Anna Cecília (6. osztály) és Kármán István (8. osztály).
A képzőművészeti versenyhez hasonlóan, a megnyitó
után a vers- és prózamondó versenyen is több kategóriában mérhették össze tudásukat a gyerekek. A névadó
költőnkhöz és iskolánkhoz kötődő többszörös jubileumi
év kapcsán idén Áprily Lajos teljes életművéből (versekből, novellákból, drámákból, állatmesékből, fordításokból, stb.) lehetett meríteni, készülni. A változatos, sok
értékes fénysugár-előadás közül ismét nem volt könnyű
meghívott ítészeinknek választani. Jól mutatja ezt az is,
hogy mindhárom korcsoportban négy díjat is kiosztott a
zsűri. Diákjainkra e téren is büszkék lehetünk, induló
versenyzőink közül hatan is jutalomban részesültek:
I. korcsoport: Szily Eszter (Kisoroszi) II. helyezés
Némedy Levente
III. helyezés
Bordás Gergely
III. helyezés
II. korcsoport: Félegyházi Mátyás
III. helyezés

III. korcsoport:

Péter Panka Viola
I. helyezés
Vadászi László Bálint
III. helyezés
Amíg a zsűri döntését meghozta, azokat a gyerekeket,
akik befejezték előadásukat, társasjátékokkal vártuk,
valamint a büfének is helyet adó, különleges tantermünkben, amelynek átlátszó padlózata a történelmi idők emlékeit tárja elénk, korhű jelmezben Lengyel Rita képzőművész-rajztanár fogadta az érdeklődőket és beszélgetett az
iskola helytörténetéről.
Alma materünk múltjába a nem-versenyző gyerekek is
bepillanthattak: az ötödik, hetedik és nyolcadik osztályosok
a verseny ideje alatt ellátogattak a Mátyás Király Művelődési Házba, az Áprily Iskoláért Alapítvány gondozásában
életre hívott iskolatörténeti kiállításra, ahol visszarepülhettek az időben belecsöppenve egykori kisdiákok életébe;
beülhettek régi iskolapadba, írhattak palatáblára.

E három osztály vetésforgóban vett részt különböző
foglalkozásokon: a könyvtárbeli tárlat megtekintése mellett az előítéletekről szóló különleges drámapedagógia
órára mentek, majd kis csoportokban a témával kapcsolatos montázsokat készítettek. A hatodik osztályosok elsétáltak az Áprily-völgybe, ahol saját készítésű koszorút
helyeztek el és emlékmécseseket gyújtottak.
Az alsós gyerekek az Áprily Lajos – Bardon Alfréd
köteteket lapozgatták tanítóikkal, beszélgettek a kiadványban látható festményekről, névadónk életéről és a
visegrádi életkép-írásokról. A szellemi barangolás után
pedig Salamon király kalandjait élhették át a moziban.
Mi pedig ez idő alatt a vers- és prózamondó verseny
záróakkordján, az Aranyalma páros mesés reneszánsz
hangszíneiben oldódtunk, majd a díjak átadása után meghallgathattuk a három kategória győzteseit is. Közülük is
kiemelkedett Péter Panka, aki Áprily Lajos Lord című
novelláját adta elő; őszinte átélése, tiszta lelke, hangja
betöltötte a hatalmas sportcsarnokot, átjárta és megindította a szíveket.
Köszönet minden gyereknek és felnőttnek, aki ezen
napon hozzájárult mindannyiunk lelki fotoszintéziséhez
fényélményhez juttatatva a résztvevőket!
Fényt gyűjteni…
…jó dolog. Nagyon jó!
Jegyzé: Horváth Krisztina magyartanár-könyvtáros
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Geocaching Áprily Lajos nyomában Képes beszámoló
Borongós időben indultunk az Áprily-völgybe a költő
születésnapját követő szombaton. Előző nap még a hó is
szállingózott, a földet hatalmas tócsák, az eget kékes
szürkében játszó fellegek borították. Ám a lelkes, gumicsizmával, esőkabáttal és geoláda detektorokkal felszerelt
három csapatot az időjárás nem tántoríthatta el. No persze
kit ne villanyozna fel a kincsvadászat?!
A jó előre elkészített kérdések és feladatok reggel kerültek rejtekhelyükre a házi gyártású geoládákba. A völgybejáratnál kiosztott térképeken számok jelölték a kincslelőhelyeket, melyek nyomába futva eredtek a csapatok.
(– Csak bírjuk szusszal, Kriszta néni!)
- Egységben az erő.

- Ezt jól eldugták!...

- …vagy mégsem?

- Csak komolyan, megfontoltan, ahogy két bölcs hetedikeshez illik.
A sok lótás-futás, keresgélés és fejtörés után jólesett a Mogyoró-hegyen megpihenni, enni-inni. No nem sokáig, csak míg elő
nem kerültek a számok a számháborúhoz. Máris indulhatott a
várfoglalás, ahol még Futó Bence elcsigázott lábai is új erőre
kaptak, nem is beszélve a portyázó nagyfiúkról, akiknek bravúros cselvetéseit még a tankoló Panka-Timi néni duó sem
kerülhette el. Ha a szél nem kezd rútul fújni és szürke fellegeket kergetni, tán még most is csatazajtól zengne a környék.
Ám így útnak indultunk hazafelé a Fellegvár irányába, s a
Kálvárián lefelé battyogva már a következő kirándulást tervezgettük.

Arany János szekerén utaztunk

- Vajon milyen feladatot rejt az első kapszula? - tanakodott a
nagylányok csapata.

A Leányfalui Szekérszínház jóvoltából a felső tagozatosok
Arany János három versének bravúros feldolgozását nézhették meg decemberben.
A vitéz jó Pázmán lovag hűtlenségtől tajtékozva vágtatott
Visegrádra, hogy királyánál panaszt tegyen felesége elcsábítása miatt. Itt még csak egy pofon csattant s egy két fog
bánta, nem úgy, mint a példátlan fülemile pörben, amihez
hasonlót még a corpus juris sem ismert, s amely Péter s Pál
gazda kertjén kívül az egész falu csendjét megzavarta. Az
utolsó darab még fokozta a csendháborítást, hiszen a táncos
kedvű oláhcigányok hangos ráolvasással kúrálták Kopaszszájú Szűcs György bátya bajusztalanságát.
A sok ötlettel, zenével tarkított előadáson nagyon jól mulattak gyerekek, felnőttek egyaránt. Köszönjük Póka Évának és
a Szekérszínház társulatának ezt a tartalmas délutánt.
Az oldalt összeállította: Sz. Gottweisz Tímea
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„Zene nélkül nincs teljes ember”
Ötven éve, 1967. március 6-án halt meg Kodály
Zoltán háromszoros Kossuth-díjas zeneszerző, népzenekutató, akadémikus, aki azt vallotta: "Legyen a zene
mindenkié!" Halálának ötvenedik és születésének 135.
évfordulója alkalmából 2017-ben Kodály-emlékévet
tartanak. Nem véletlen, hogy zeneiskolánk idei első
rendezvényének mottója is Kodály Zoltántól származott: „Az általános iskola célja: a teljes embert megalapozni. Zene nélkül nincs teljes ember... Jó mérnök,
vegyész stb. lehet valaki, ha tizenöt éves koráig rá sem
gondol. De zeneértő nem lehet, ha hatéves korában (s
játékosan még előbb) nem kezdik rendszeresen nyitogatni- gyakorolni a fülét... A zene ügye az általános
iskolában nem is a zene ügye elsősorban. Közönségnevelés=közösségnevelés.”

Zeneiskolánk legutóbbi rendezvénye is ezt a célt
szolgálta, a közönségnevelést, és a közösségnevelést. A
budapesti Duna Szimfonikus Zenekar látogatott el hozzánk, hogy közel hozza a klasszikus zenét iskolánk diákjaihoz. Az előadás témaválasztása kitűnő volt: Táncra
magyar! Öröm volt látni, ahogyan kezük- lábuk mozgott
a gyerekeknek Brahms: Magyar táncok című műve vagy
a Rákóczi-induló felcsendülésekor. A karmester Deák
András volt, aki több mint 20 éve áll a zenekar élén. Az
együttes gyakori vendége a Zeneakadémiának, a Stefánia Palotának, vagy a Művészetek palotájának. Ezúttal a
visegrádi diákokhoz látogattak el.
Mivel sajnos nem rendelkezünk hangversenyteremmel, ezért a Mátyás Király Múzeumhoz fordultunk
azért, hogy igazi koncertélményben lehessen részünk.
A múzeum rendelkezésünkre bocsájtotta a Királyi
Palota nagytermét, ahol impozáns környezetben hallgathattuk végig az előadást. Köszönjük a lehetőséget a
múzeumnak!
A terem színültig megtelt az Áprily iskola diákjaival. Büszkeséggel töltött el bennünket, tanárokat, hogy
nem kellett fegyelmezni a gyerekeket. Érdeklődve
figyelték a koncertet. Még a legkisebbek is feszülten
figyeltek. Reméljük, hogy sikerült többek szívébe is
belopni a klasszikus zene szeretetét és azt, hogy felcseperedve zeneértő közönséggé válhassanak majd.
Bosnyák Endréné
intézményegység- vezető

A zene ereje
Ez az ősz igen mozgalmas volt zeneiskolánk számára. Amint megünnepeltük a Zene világnapját, már
meg is kezdtük a készülődést következő programunkra. Ugyanis abban a megtiszteltetésben volt részünk,
hogy Dr. Falus András a neves immunológus, genetikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,
elfogadta meghívásunkat és eljött Visegrádra, hogy
beszéljen nekünk a zene és a genetika kapcsolatáról.
A hallgatóság megtöltötte a polgármesteri hivatal
nagytermét. Ott ültek nevelőtestületünk tagjai, de
eljöttek a szobi és a nagymarosi zeneiskola pedagógusai is, valamint számos helyi szervezet képviselője
és magánszemélyek is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. A nagy érdeklődést mutatja, hogy többen
állva hallgatták végig az előadást, mert nem jutott már
számukra ülőhely. Igazán érdekfeszítő előadást hallhattunk, amely során megtudtuk, hogy a mindennapos, szisztematikus zenei nevelés hatására a gyermekeknek rugalmasabb a problémamegoldó képességük,
általánosan ügyesebbek, nagyobb a belső kontrolljuk
és az emocionális érzékenységük és fejlődnek matematikai képességeik.

Mi, zenetanárok szívügyünknek tekintjük a felnövekvő nemzedék zenei nevelését, ezért is töltött el
bennünket örömmel az, hogy tudományos oldalról is
bebizonyosodott, hogy milyen pozitív hatással bír a
zenetanulás a gyerekekre. Kodály országában a zenei nevelésnek helye kell, hogy legyen, nekünk pedig kiemelt feladatunk és kötelességünk, hogy életben tartsuk a világhírű zenepedagógus elképzeléseit.
Bosnyák Endréné
intézményegység- vezető
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„Az összedolgozás képessége
az egyik legnagyobb érték az életben.”
Ez a Bolyai Csapatversenyek jelmondata. A Bolyai
Anyanyelvi Csapatversenyt először 2005-ben rendezték
meg Észak-Budán, majd a következő években Budapest
többi körzete is csatlakozott. 2016-ban az ország egész
területéről már közel 28000 résztvevője volt a rendezvénynek. A verseny célja segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva
oldjanak meg problémákat.
Ez a verseny kiváló lehetőséget teremt arra, hogy átéljék
az együttgondolkozás örömét, és a logikus gondolkodás
mellett készségeket közvetlenül is bemutathassák a diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat. A
versenyen 3-8. osztályos tanulók évfolyamonként 4 fős
csapatai vehetnek részt, egy iskolából akárhány indulhat.
A diákoknak 13 feleletválasztós és 1 kidolgozást igénylő
feladatot kell megoldaniuk 60 perc alatt.
Az idén a visegrádi diákok is kipróbálhatták, milyen a
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny szellemisége. Tanárként jól ismertem ezt a versenyt, hiszen még a kezdet
kezdetén részt vettem a szervezésében, az észak-pesti
terület koordinátoraként. Mindig is nagyon kedveltem ezt
a típusú csapatversenyt, amely elsősorban gondolkodni
tanít. A gyerekeknek is tetszett a versenyfelhívás így az 5.
osztályból és a 7. osztályból is két-két csapat nevezett. Az
előző évek feladatlapjai és megoldásai hozzáférhetőek a
Bolyai honlapján, ezeket felhasználva készültünk a versenyre. A készülést igyekeztünk tanórákon kívül megoldani, napköziben vagy délutáni foglakozás keretében. A
hetedikesek munkáját nehezítette, hogy párhuzamosan
készültek az országos történelem versenyre is. Kolléganőm, Szőtsné Gottweisz Tímea a nehézségek ellenére is
rendíthetetlenül és kitartóan készült a hetedikesekkel. Az
ötödikesek magyar és napközis tanáraként igyekeztem az
ifjú felsősöket felkészíteni a versenyre. A közös munka
során kiderült a gyerekek számára, hogy ezek a feladatok
egy kicsit másfajta gondolkodást igényelnek tőlük. Sokszor egymást meggyőzve jutottunk el a helyes megoldásig. Az is előfordult, hogy csak később esett le a tantusz
miért is az a megfelelő válasz. A gyakorlások során a
gyerekek megfogalmazták, hogy egy idő után egyszerűen
ráállt az agyuk ezekre a feladattípusokra. Elsődleges feladatomnak tekintettem, hogy taktikailag minél jobban
felkészítsem őket, illetve helyenként előforduló új ismeretet, fogalmat a lehető legérthetőbben magyarázzam el.
A körzeti fordulót november 10-én Szentendrén rendezték
a helyi iskolákban. A mi csapataink a két különböző iskolában versenyeztek, a 7. osztályosok a Szent András Katolikus Iskolában, az 5. osztályosok a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnáziumban. A hetedikes „
Kalandorooook” csapata Pataki Hanna, Péter Panka, Szabó Luca, és Vanyák Flóra 106 ponttal a 36. helyezést,
„Ragozók” csapata Bocsi Laura, Mucsi Réka, Palkó Eszter és Vastag Viktória 79 ponttal az 59. helyezést érte el a
62 induló csapatból. Az ötödikesek NyelvÉsz csapata
Nődl Norbert, Szekeres Márk, Érchegyi Hanna és Gencsi
Debóra a 102 induló csapatból 31. helyezést, az „Észforgatók” csapata 123 ponttal 34. helyezést ért el.
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A visegrádi diákok az országos döntőbe most nem jutottak tovább, de az első csapatversenyükön szépen megállták a helyüket. A gyerekek hazafelé menet elhatározták,
hogy jövőre újra megpróbálják. Hajrá!
Egy dologban azonban mindenki egyet értett: igazán
nagyon jó délután volt, és kitűnően érezték magukat ezen
a versenyen. És ennél biztatóbb nem is kell.
Az országos döntőt Budapesten a Baár-Madas Református
Gimnáziumban rendezték meg december 9-én, szombaton.
A szervezőktől felkérést kaptam, hogy a döntőben az 5.
osztályosok feladatlapját javítsam, illetve a 6. osztályosok
szóbeli feladatát zsűrizem. Az ország számos településéről
érkeztek tanulók a döntőbe. Legjobban a szóbeli feladat
zsűrizését élveztem, ahol a csapatoknak egy 4 perces szabadon választott jelenetet kellett előadniuk. Talán ez a
másik erőssége ennek a versenynek: nemcsak írásban kell
jól teljesíteni, szóban is tudni kell kibontakozni.
Végig ott motoszkált bennem a kérdés: vajon mi, visegrádiak, milyen jelenettel készültünk volna?...
Remélem, jövőre szóban is bemutatkozhatunk majd.
Székelyhidi-Csáforda Mónika magyartanár

Muzsikaszóval vártuk a karácsonyt
2017-ben is kinyíltak az iskola ablakai, hogy egy kis
muzsikaszóval hangolódjunk együtt az ünnepre. Zenetanáraink és diákjaink örvendeztették meg városunk lakosságát. Felléptek a furulya, a zongora, a cselló, a fafúvós és
a rézfúvós tanszakok növendékei is. A hangszeres produkciók mellett elhangoztak énekes művek is. A másodikos diákjainktól a hetedikesekig sokan csatlakoztak hozzánk azért, hogy karácsonyi dalok is megszólalhassanak.
Öröm volt látni, ahogyan kicsik és nagyok önfeledten
együtt éneklik a Mennyből az angyalt vagy a Csendes éjt.

Idén kissé megújultunk, ugyanis az utolsó kis koncert helyszínéül az egészségház udvara szolgált. A pavilont rendeztük be színpadnak, amelyet ünnepi díszbe öltöztettünk.
Igazán meghitt hangulatban telt, a körülbelül 15 perces kis
hangverseny. A végén pedig egy kis kaláccsal, pogácsával
és meleg teával vendégeltük meg a gyerekeket és a nézőközönséget. Köszönjük a Váci Tankerületnek, a városi
konyha dolgozóinak, és a polgármesteri hivatalnak, hogy
hozzájárultak hangversenyünk sikeres megrendezéséhez.
Bosnyák Endréné intézményegység- vezető
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Tisztelt Olvasók!
Az elmúlt hetek valamelyikén egy volt tanárom figyelmembe ajánlotta Kassák Lajos „Szénaboglya”
című könyvét. Kassák 1955. karácsonyát a visegrádi
„ALKOTÓHÁZ”-ban töltötte feleségével. Talán érdekes lesz a mai visegrádiaknak is, milyen benyomást
hagyott az íróban az itt töltött napok élménye.
Közreadom a naplószerűen rögzített írás ide vonatkozó
részletét.
Mezei Anna

„Fekete karácsony. Szagát sem érezni a hónak. A nap
nagy részét a Duna-parton csavarogtuk el. Nyáron a part
széléig dagadt a víz, most szerényen visszahúzódott. laposan, szürkén húzódott le Pest felé. Ilyen közelről, ha a
Kálvária kápolnától nézzük, ezüstösen villódzik a ködben,
mögöttük a nagymarosi hegyek púpjai, betörései látszanak, de csak úgy sejtelmesen, mintha egy Egry- vagy még
inkább egy Mihálitz-képet nézne az ember.
A pesti kormos, füstös lárma után felbecsülhetetlen jótétemény ez a könnyű, ezüstös csönd.
…

Fölszállt a köd, a mélykék égen csillagok ragyognak.
Azért jöttem ki a házból, hogy megízleljem a község karácsonyéji hangulatát. Van-e éjféli mise, akadnak-e hívők,
akik megtöltik a templomot?
Az országúton, ahol száz táblácska hirdeti, hogy gyalogosoknak tilos a közlekedés, férfiak, asszonyok, gyerekek,
családok és házak feketébe öltözött népe vándorol toronyiránt. Svábul beszélnek, nem értek belőle semmit, de érzem
az emberek nyugodtságát, békés áhítatát. Gondolom, mindennapi küzdelmeink, bajaink, reményeink alól így szivárog

A “Hazajárók” a Prima Primissima
közönségdíjasa
“A túristaság nem csak kellemes öncél, hanem közhasznú
működés is. Hazánk kies tájainak megismertetése, az
utazó közönséggel való megkedveltetése, hozzáférhetővé
tétele hazafias vállalkozás.” írta 1898-ban Dr. Téry Ödön,
(1856–1917) orvos, a magyar turistamozgalom egyik
megalapítója.
Ezt a feladatot vállalták magukra a “Hazajárók” lelkes
alkotói, amikor 2011-ben úgy döntöttek, hogy kirándulásaikon szerzett élményeiket megosztják a tévénézőkkel.
A csodálatos tájakat, remek embereket bemutató irodalmi
idézetekkel és zenével gazdagított mintegy 200 film készítői a most elnyerten kívül több díjat is kaptak: a Magyar Örökség Díj (2012), Bocskai-díj (2014), Pro Urbedíj, Vác (2016), Zajzoni Rab István-díj (2016) jogos tulajdonosai.
Ahogyan a közönségszavazatok száma igazolja, nagyon
sokan kedvelik ezeket a szívmelengető filmeket, melynek
író-rendezője, Moys Zoltán nemrég költözött Visegrádra
családjával, és szerkesztője, Kenyeres Oszkár gyermekkorának egy részét itt töltötte.
Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor, a két turista, akiket a
filmekben legtöbbször láthatunk, közönségtalálkozón is
voltak Visegrádon.
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fel a múlt, tanúskodva mellette, hogy senki és semmi márólholnapra nem fordíthatja ki sarkából a világot.
Mint valami fekete gyapjas nyáj az akolba, úgy tódul be a
nép a világossággal elárasztott templomba. Máris megkezdődött a nagy ceremóniális színjáték, díszes kosztümökbe öltözött főszereplőkkel az oltár előtt s a tömjénfüsttel telt hajóban a zengő kórussal. Fohászkodnak, meghajlott térddel mormolják a hálaadó imát, és száz és száz
torokból egyszerre bukdácsolva és messze szárnyalón
felhangzik az ének: „Mennyből az angyal / Lejött hozzátok, / Pásztorok, pásztorok, / Hogy Betlehembe / Boldogan menve / Lássátok, lássátok. / … Ő a Kisjézus, / Ki
megszületett, / Jászolban, jászolban. / Ő leszen néktek /
Üdvözítőtök / Valóban, valóban.”
Gondolkodásban, szokásokban semmi közöm nincs ezekkel az emberekkel, s mégsem tudok, nem is kívánok tőlük
egészen elszakadni. Ők megműveletlenebb. iszaposabb
rétegekben élnek, mint én, de egyazon anya gyermekei
vagyunk, egyazon ősi végzet teljesedik ki rajtunk.
Majdnem reggelig gyermekkoromról beszéltem a feleségemnek. Szoros családi összetartozásunkról, a szegénység
nehezen járható ösvényeiről, mint távolabbi célkitűzéseinkről és arról a terhes magányosságról, amit elhoztam
magammal a mai éjszakáig.
S hogy elnyomott az álom, valahonnan hatvan, hatvanöt
és mélységéből, hamujából és ködeiből hallottam felém
csörgedezni a dalt, amit hajdan magam is olyan áhítattal
énekeltem a betlehemes pajtásaimmal: „Jézuskának fázik
lába, / Nincsen neki bocskorkája. / Kérünk egy pár
krajcárkát, / Veszünk neki bocskorkát.”
Eljön-e a nap, mikor jámbor együgyűségünket egészen kinőjük magunkból, levetjük a múltat, mint elnyűtt gúnyát, s mint
jóravaló emberek emberségesen megférünk egymással?”
A filmek alkotói 2015-ben Hazajáró Honismereti és Turista Egylet Egyesületet alapítottak, amely túrákat is szervez az érdeklődőknek. Elsődleges céljuknak tekintik a
„Kárpát-medence magyarsága összetartozásának erősítését, főként a honismeret és a turizmus eszközeivel. Az
egylet népszerűsíteni kívánja az elszakított területekre
történő kirándulásokat, az ott élő magyarokkal való testvéri, kulturális és gazdasági kapcsolatok erősítését, az
egymásra találást.”
A Duna Tv így mutatja be ezt a műsort:
“A “Hazajáró” hétről-hétre bakancsot húz és nekiindul,
hogy keresztül-kasul bebarangolja a Kárpát-medence varázslatos tájait és megismerje hazánk természeti- és kulturális értékeit, történelmi emlékeit és az ott élő emberek
mindennapjait. Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken, Muravidéken, Őrvidéken és belső-Magyarországon
hol gyalog, hol szekérrel, kerékpárral vagy kenuval halad
vándorútja során. A Kárpátok fenséges gerinceitől, várromokon, apró fatemplomokon és véráztatta harcmezőkön
át, patinás városokig – megannyi magyar emlék kíséri a
“Hazajáró” soha véget nem érő útját.”
A közönségdíjhoz köszönettel gratulálunk, és még soksok barangolást kívánunk mindannyiunk örömére.
Zoltán Erika
„Együtt” Kulturális Egyesület
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Búcsú Rózsa nénitől
Friedrich Istvánné sz. Apjok
Rozália, Rózsa néni 90 éves
korában távozott körünkből.
Minden nyáron, úgy pedagógus nap környékén meglátogattalak, amikor már nem
tudtál eljönni a találkozónkra.
Pedig szerettél köztünk lenni,
megismerni az új kollégákat,
szemlézni van-e valami újdonság az iskolában, kikérdezni, mit tudunk a más településen élő kollégákról. Tavaly is – már ágyhoz kötötten
– örültél a látogatásomnak,
kikérdeztél a családról, majd
jöttek a kérdések: „Te,
mondd, és mi van Rozival?”
„Rózsa, Rozika meghalt.” Kis
elterelés után megint egy kérdés: „Te, és Bettivel mi
van?”
És kicsit később rákérdezett Eszterre, még talán Jung
Terikére is, és aztán még egyszer vissza-visszakérdezett
valakire, amire mindig azt tudtam csak mondani, hogy
„Meghalt.” Látogatásom, személyem a múltat jelentette,
idézte fel számára. Tekintete tiszta volt, mosolya boldog, ha a közel és távol élő gyerekeiről, unokákról, egyegy felvillanó tanítványról mesélt. Nem panaszkodott,
büszke volt arra, hogy családja milyen gondoskodással
biztosítja komfort érzetét és örült az érdeklődő barátok,
kollégák ritka látogatásának.
Az idén nyáron már elkéstem a látogatással.
Sajnálom Rózsa.
2008-ban különleges ünnepséget rendeztünk számára.
Pedagógus napon őt ünnepeltük; kollégák, városvezetés,
tanítványai, iskolás gyerekek. Gyémánt diplomáját a mi
körünkben akarta átvenni, nem a Kecskeméti Tanítóképzőben, ahol 60 évvel azelőtt kapta. Szolgálata a visegrádi iskolában 1956/57-es tanévben kezdődött az
akkor 1946-os születésű első osztályosokkal. Ahogy
szoktuk mondani egy pedagógus életpálya értékelésénél:
több száz gyermek tőle tanulta meg a számok-betűk
rejtélyeit, a tudáshoz vezető titkos utakat, a világ és
önmaguk felfedezését.
Korengedéllyel ment nyugdíjba, de a gyerekektől akkor sem tudott megválni, ha mást nem, akkor nekünk,
kollégáinak segített azzal, hogy vigyázott gyermekeinkre, foglalkozott velük, ha erre kértük. Rózsa, Rózsa
néni igazi néptanító volt, a közösség nélkül nem tudott
létezni. Ő alapította a Nyugdíjas klubot 1981. február
1-jén egy vasárnapi napon 55 fővel és ő vezette 1988ig. Igazi közösséget teremtett, kirándulásokat szervezett, vidám pillanatokat biztosított idős kortársainak.
Az általa vezetett nyugdíjas klub – s így ő is – „Pro
urbe díj”-at kapott 2007-ben.

Kedves Rózsa!
Most már az égi katedrán, a fönti
tanári szobában figyelhetitek a
most veled együtt 79 évesen távozott Csányiné Vass Irénkével és a
többiekkel - akik már korábban
eltávoztak -, hogy mi minden
történik itt lenn a visegrádi iskolában és remélem hogy örömmel
látjátok, hogy az „élet él és élni
akar”, tanítványaitok dédunokái,
Visegrád újonnan ide költöző
családjainak gyermekei élettel
töltik meg a 230 éves falakat.
Nyugodj békében Rózsa, Rózsa
néni!Nyugodj békében Irénke!
Nyugodjatok békében Elhunyt
Elődeink!
Mezei Anna

Magyar László: Köszöntő

/Részlet/
Mégis begyűjteném a szállongó pillanatot
és kortalan létezetbe szállva,
mint holmi gépezetbe –
begyűjtsem a mindenség mámorát,
s elétek öntsem a kozmoszok porát;
elétek,
kik magvetőként vetitek az új vetést,
de sohasem arattok.
Elétek,
kiket bányamélybe húz a feltáró szenvedély,
kik soha meg nem nyugvó vággyal és akarattal,
vitába szálltok a mozgó anyaggal;
kik részecskék része közt kutattok a lényeg lényegéig,
a mozgás velején túl;
a végső létezésig,
a végkövetkezésig,
az „Ige” testesüléséig;
elétek,
kik rész-egészei vagytok a nagynak:
a TUDÁSNAK!
mint hatalomnak!
Táltosok leszármazottjai,
sámánok követői.
Emberek:
ti holtan is halhatatlanok;
tanárok,
tanítók:
pedagógusok.
K Ö S ZÖ N ET NY I L VÁ NÍ TÁ S
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik elkísérték utolsó útjára édesanyámat

FRIEDRICH ISTVÁNNÉ, sz. APJOK ROZÁLIÁT

és részvétükkel fájdalmunkban osztoztak
Friedrich István
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Derék asszony dicsérete – (nem) búcsú Edit nénitől
„Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak. Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás
van a nyelvén. Vigyáz a házanépe dolgára és a restségnek étkét nem eszi” – áll a Példabeszédekben a derék
asszony dicséretei között. Mintha róla íródtak volna
ezek a sorok, ahogyan a többi is: én legalábbis nem
ismertem senkit, akire nála jobban illettek volna a bibliai
sorok. Figyelmes és szép volt, okos és ügyes, minden
tárgy, eszköz a keze alá igazodott, amihez nyúlt. Azokban az években, amikor szükség volt rá, ellátta a tyúkokat és a disznót, pergette a mézet, és mindig gyönyörűek
voltak a virágai. Tíz kiló számra törte és pörkölte karácsony előtt a mogyorót, süteményeinek nemcsak az íze,
a szépsége is élményszámba ment. Népi hímzései múzeumok büszkeségei lehettek volna. Tette ezt élete természetességével, mert ez volt létének formája, amiért
nem jár elismerés vagy dicséret. Nem volt rá büszke,
elfogadta magát olyannak, amilyen, hiszen mindez kegyelem. Örömmel, szinte könnyedén tette, mert aki erős,
annak nem kell erőlködnie. Élete legvégső szakaszáig
azt hihettük, hogy ez mindörökké így is lesz – hiszen ezt
szerettük volna hinni.
A mindenekben úr idő első kegyetlen üzenete az volt,
amikor (kilencvenedik éve körül) elvette a biciklijét,
ami szinte úgy hozzá tartozott, mint a lába. Kevesen
tudhatták, hogy nem egyszerűen azért használ biciklit,
hogy gyorsabban jusson el a boltba vagy az ismerősökhöz, hanem mert a járás nehezére esett – amit senki
sem vett észre.
Lassanként távolodva a magam hatvanadik évétől, egyre
szorongóbb szívvel látom, hogy már nincsenek körülöttem azok, akik még gyerekként is láttak, akiket gyerekként már láttam én is, hogy aztán felnőttként, majd az
öregedés felé haladva lássam életüket. Gyermekkori
emlékként él bennem a fiatal asszony, ahogyan játszóés iskolatársaim anyjaként nevelgette gyerekeit, igazította sorsukat. Bevallom: kicsit irigyeltem is őket a mamájukért. Ahogyan várta őket, ahogyan örült nekik, ahogyan szabadságukat meghagyva burkolta őket szeretetébe, amibe, rövid visegrádi iskolás koromban, engem is
befogadott. Akkor láttam, hogyan látogatta meg olykor
Áprily Lajos, hogyan merültek beszélgetésbe – és éreztem azt is, hogy ebben a kapcsolatban mennyi kölcsönös
szeretet és tisztelet van.
Mert otthonos volt az irodalomban is. Utolsó hónapjai
felé tartva még mindig olvasott, aztán a testi gyöngeség
már ezt sem engedte neki – nem fizikai állapotára panaszkodott, hanem arra, hogy már nemcsak könyvet
nem tud a kezében tartani, hanem a sorokat sem látja
igazán. De azért, élete utolsó évében, már szinte egészen ágyhoz kötve, egy frissen megjelent könyvről azt
mondta: „Igen, igen, jól ír, csak azt nem tudja, mit akar
mondani…” Természetesen ebben is tökéletesen igaza
volt, mert nemcsak kivételesen sokat is igényesen olvasott, hanem saját értékrendje volt, amit nem a divat,

hanem vele született irodalmi intelligenciája és divatokra nem adó, szuverén ízlése diktált. Az irodalommal
már diákkorában bensőséges kapcsolatban állt, egyszer
úgy mellesleg említette, hogy úgy húsz évesen barátnőjével együtt fölkereste kávéházi asztalánál az akkori
idők egyik íróbálványát, Szabó Dezsőt, hogy aztán a
személyben csalódva csak műveit tisztelje tovább.
Mert emberi és irodalmi ítéletei is csalhatatlanok voltak – ezért nem ítélkezett. Több volt, mint bölcs, mert
az csak nézi az életet, de ő tudta bölcsen élni.
A Teremtő jókedvében alkotta ilyennek, jókedvében
tartotta köztünk ilyen sokáig. Utolsó éveiben gyakran
mondta, hogy úgy látszik, őt itt felejtette a Jóisten.
Nem, nem felejtette: itt hagyta, itt tartotta nekünk, ránk
gondolva, mert tudta, mekkora szükség van rá. És
szükségünk lesz ezután is, amikor földi valójában már
nem lehet közöttünk. Dehogyis felejtkezett el róla az
Úr. A nyálkás, ködszitálós november végi napokban
egyetlen alkalommal sütött ki a nap: az ő temetésének
napján, hogy azzal a derűvel búcsúzzunk tőle, ahogyan
látni szeretett minket. Nemcsak tőle búcsúztunk, hanem életünknek annak a korszakától, amikor egy ég
alatt élhettünk vele, még saját időnk vesztesége miatti
szomorúságunk fölé is odakúszott az a vigasztalás,
hogy mi sem éltünk egészen hiába, ha ilyen kivételes
ajándékot kaptunk, amilyen ő volt.
Gróh Gáspár

Rekordok éve a Pilisi Parkerdőben
A főváros környéki erdőterületen a természet és
az ember évezredek óta együtt él. Idén mindkét
aspektus tekintetében gyarapodásnak örülhetett a
Pilisi Parkerdő: Az egyébként is gazdag erdei
élőhelyeken új fajok jelentek meg, mint a mocsári teknős, rétisas és fekete gólya, miközben a
természeti kincsekre és a turisztikai létesítményekre kíváncsi látogatók létszáma is csúcsokat
döntött: 20 ezer fő egyetlen kilátóban félév alatt,
tizenötezernél is több erdei iskolás gyerek.

20

VISEGRÁDI HÍREK

2018. január

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VISEGRÁD ALAPÍTVÁNY HÍREI
KÖSZÖNET

FELHÍVÁS

2017. Adventjének első szombatján negyedik alkalommal
rendezte meg a Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány
a karácsonyi jótékonysági vásárát. Első alkalommal csatlakozott a vásárhoz az Áprily Lajos Általános Iskola néhány
osztálya is. Az 1., 4., és 7. osztályos gyermekek külön, saját
céljaikra, osztálykirándulásra gyűjtöttek, az Alapítvány tovább folytatta az adománygyűjtést a Kálvária felújítására.
A vásár napján már kora délután elkezdődött a sürgésforgás. A piactér egyik oldalán az Alapítvány tagjai és önkéntes segítői, a másik oldalán az iskolások és szüleik állították fel és öltöztették ünnepi díszbe a sátrakat. Három órára, a
vásár megnyitására rengeteg szép kézműves termék sorakozott az asztalokon. Szusszanásnyi idő sem volt, máris megérkeztek az első vásárlók és pillanatok alatt igazi vásári forgatag kerekedett. Sorra fogytak a míves portékák, nagy sikere volt a gyermekek által készített apró ajándékoknak is. A jó
hangulatnak a hideg sem tudott gátat vetni, aki átfázott forró
csokit, teát, forralt bort kortyolgatott vagy odament melegedni a kis tüzekhez. A finomabbnál finomabb süteményekből idén sem volt hiány, lehetett bátran kóstolgatni. A vásár
ideje alatt a meleg MESEGOMBOLYÍTÓ műhelyben karácsonyfadíszek és angyalkák készültek Bea „néni” és Marietta
„néni” segítségével. A kézművesekedés közben a gyerekek
karácsonyi dalokat tanultak.
A vásár előtt többekben felmerült a kérdés, jó dolog-e
az alapítványi vásárt és néhány iskolai osztály vásárát
összekötni, nem zavarja-e meg a látogatókat, hogy mindenki más célra gyűjt. Az egész estig tartó jó hangulat, a
sok-sok látogató és az eredmények azt mutatják, érdemes
volt összefogni, minden résztvevő számára gyümölcsöző
volt az együttműködés.
A Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik kézműves,
bolhapiaci, pénz vagy büfé adományukkal, önzetlen
segítségükkel és vásárlásukkal hozzájárultak a december 2-án tartott karácsonyi vásár sikeréhez. Köszönjük
Eőry Csabának a tüzekhez felajánlott fát, Schandl Bélának
a tüzeket és a pakolást, Izsák Gábornak a lámpákat,
Lischka Zoltánnak a logisztikai segítséget, az Utilis Kft-nek
a bort, Bálint Istvánnénak, Bánóné Rédai Annának,
Fieszl Józsefnénak, Hoffmann Mártonnénak, Lukács
Zsoltnak, Schüszterl Károlynénak, Sovány Józsefnek,
Vogel Rudolfnénak, Vaik Mónikának, Vaik Viktornénak és Zoltán Erikának az árusításban nyújtott segítséget.
Köszönjük Jókainé Gombosi Beatrix népi iparművésznek
és Szél Marietta énekes-zenésznek, hogy idén is elhozták
hozzánk a Mesegombolyító alkotóműhelyt. Köszönjük az
1., a 2. és a 3. osztályos hittanosoknak a vásárra adományozott karácsonyi képeslapokat.
A vásár ismét szép eredménnyel zárult, 270.000 forinttal
gyarapodott a Kálvária helyrehozatalára elkezdett gyűjtés.
A rendezvény sikeréhez nagymértékben hozzájárult az az
összefogás és önzetlenség, amellyel közösségünk tagjai
ebben az évben is a kezdeményezés mellé álltak.
Köszönjük az adományozóknak, köszönjük a segítőknek és köszönjük a sok lelkes vásárlónak.

Kedves Visegrádiak!
Mint korábban már beszámoltunk róla, megfelelő összegű
adomány gyűlt össze a régi oltárkép restauráltatására.
Áder János köztársasági elnök úr 1.000.000 forinttal
támogatja a projektet. A képet a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor tanszéke nyáron elszállította és
ősszel a hallgatók - Szák-Kocsis Réka, Szentirmai Boglárka, Szűcs Hajnalka és Tamás Alexandra - neves
szakértő tanárok – Heitler András, Görbe Katalin,
Horváth Mátyás és Fehér Ildikó - irányításával hozzáláttak a munkához. A restaurálás mellett művészettörténeti kutatás is zajlik, melynek célja minél többet kideríteni a régi oltárképről.
Óriási segítséget jelentene, ha előkerülne egy a múlt század
elején esküvő vagy bármilyen esemény alkalmával a templomban készített fénykép vagy a templombelsőt ábrázoló
rajz, amelyen látható a régi oltárkép. Leveleknek vagy
leírásoknak is nagy hasznát vennék a kutatók. Várjuk
azok jelentkezését, akik rendelkeznek ilyesmivel és
legalább egy digitális rögzítés erejéig rendelkezésünkre
bocsátanák. Jelentkezni a kuratórium bármely tagjánál
(Schandl Margit, Szlovák Erzsébet, Szabóné Mayer Katalin, Szatmári Nóra vagy Vaik Dóra), az alapítvány honlapján vagy facebook oldalán található elérhetőségeken lehet.
Segítségüket előre is köszönjük:
Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány

Közérdekű telefonszámok

Baleset, segélyhívás, bejelentés esetén ELSŐKÉNT
hívandó általános segélyhívószám: 112
MENTŐK: 104
RENDŐRSÉG: 107
TŰZOLTÓSÁG: 105
Szentendrei Rendőrkapitányság: 06-26/502-400
Visegrádi Rendőrőrs, tel/fax: 06-26/398-273
Herdics Antal megbízott őrsparancsnok: 06-70/492-0803
illetve Bátka Szabolcs körzeti megbízott: 06-70/942- 9210
Visegrádi Polgármest. Hivatal: 06-26/398-255, 06-26/398-090
Kormányablak (Tahitótfalu): 06-26/585-036, 06-26/585-038
Orvosi rendelő: 06-26/397-474
Védőnő: 06-20/236-8569
Fogorvos: 06-26/397-574
Szent Kozma és Damján Rehab. Szakkórház: 06- 26/801-700
Áprily Lajos Általános Iskola: 06-26/398-312
Fellegvár Óvoda: 06-26/398-130
Városi Konyha: 06-26/398-100
Mátyás Király Művelődési Ház: 06-26/398-128
Visegrádi Turisztikai Információs Iroda: 06-26/397-188
Plébániahivatal: 06-26/398-006
Karakas Temetkezési és Szolgáltató Kft.: 06-26/390-813
Postahivatal (1. számú): 06-26/398-099, 06-26/398-020
Dunakanyar Takarékszövetkezet: 06-26/398-150
DMRV hibabejelentő: 06-27/511-511, 06-40/881-188
ELMŰ hibabejelentő: 06-80/383-940
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Városi sípálya a Nagy-Villám-hegyen!
Talán nem túlzás ezt állítani, hiszen egyre közelebb
kerül a visegrádiakhoz is a Dunakanyar népszerű,
hóágyúzott sípályája, mely a Fellegvár mellett, szó
szerint a Nagy-Villám-hegy jótékony árnyékában
húzódik meg. Mellesleg egy kedves vendégünk mini
gleccsernek, nevezte el, de akár visegrádi gleccser is
lehetne a neve, mellyel már büszkélkedni is lehet,
hiszen erre a szezonra Visegrád város minden
polgárának akciós szezonjegye lehet, egy kétórás
jegy áráért (felnőtt 2500.-Ft, 14 év alatti gyerek
1500.-Ft), köszönhetően egy lelkes síző polgártárs, az önkormányzat, és a sípálya üzemeltető,
példa értékű együttműködésének.
Persze sokaknak egyből az jut az eszébe, hogy ki fog
ezzel élni?
Talán nem kapott eddig elég nagy nyilvánosságot, de
az együttműködésnek köszönhetően, az Áprily
iskolások már, mintegy 10 éve tanulnak rend-szeresen,
az őszi időszakban síelni a hegyen, és idén már felnőtt
csoport is volt a gyerekek szüleiből, mert amit a gyerek
megszeret, azt a szülőnek is követni kell, pláne ha
egészséges is, és az is akar maradni!
Kedves Visegrádiak!
Tehát sílécre, deszkára fel, irány a Nagy-Villám-hegy
árnyékában meghúzódó mini gleccser, és mostantól
senki ne emlegesse, hogy ez egy drága, úri sport.
Várunk mindenkit szeretettel!
Üdvözlettel
Gutbrod Rezső
síoktató, üzemeltető

Kozmetika!
Tini kezelések fiúknak, lányoknak,
kis- és nagykezelések, mélyhámlasztás,
ránctalanítás, szemöldökigazítás,
alkalmi sminkek stb.
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Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempéből
és téglakályha-építés
Honti László
Telefon: 06 (20) 356-6634

Visegrádi Lakosok!

Dunabogdányban a 11-es főút mellett
(Kossuth Lajos út 116-ban)

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

Elérhetőségünk:
06 (30) 265-4679

Visegrád, Újkert utca első háza,
a Régi Világ Galéria mellett.
Bejelentkezés: +36302057850
Honlap ahol a munkáimat és árlistámat
megtekintheti:
http://adrienne-smink.hupont.hu/
Rovó Adrienne
mester kozmetikus, sminkmester

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig;
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Telefon: 06 (30) 226-3089

Hirdessen
a VISEGRÁDI HÍREK-ben!
Kedvező tarifák!
Ha többször hirdet, kedvezményt kap!
Információt a 06-30/210-8580-as számon kaphatnak!
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TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
EŐRY CSABA
Tel.: 06 (30) 306-0516

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron
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