Illyés Gyula: A hirtelen nyárra (részlet)
"Te voltál ifju tavaszom,
ékesebb, hűbb, mint a mezők.
Rajtad, mosolygó arcodon
szemlélem én már az időt.
Sirva köszöntöm benned őt,
benned a siető nyarat,
az ízzel-szesszel teletölt
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CSAK INTEGETÜNK, NEM BÚCSÚZUNK

J

úlius 31-én valaki végleg bezárta maga mögött a Fellegvár Óvoda kapuját. E napon véget ért egy megbízatás és újabb fejezet már nem nyílik. A megbízatás
kifejezés ugyan helytálló, de aminek alapján a vele járó
feladatokat elvégezték, az színtiszta hivatás volt. Hivatás,
múlt idő nélkül. Ha a gyakorlatban nem is, lélekben biztosan tovább folyik a visegrádi ovisok nevelése, életük figyelemmel kísérése. Természetesen az a bizonyos ajtó is
résnyire azért nyitva marad.

ápolásával. Amellett, hogy tevékenysége középpontjában
a gyermekek álltak, nagy hangsúlyt fektetett a szülőkkel
való kapcsolattartásra, együttműködésre.
Jól dolgozni csak nyugodt, egymást megbecsülő légkörben lehet. Egy vezető mindenkori feladata, hogy ezt
a feltételt is alapvetésként kezelje a munkája során. A Fellegvár Óvoda kollektívája nem szenvedett hiányt e tekintetben sem.
Tősgyökeres visegrádiként, a város természeti
környezetéből adódóan nem volt kérdés előtte, hogy
a gyerekeknek a természet szeretetére való nevelése
elengedhetetlen, és erre kiváló színtér áll rendelkezésre:
Visegrád és környéke. Így aztán az ovisok föl-föl kerekedtek, hogy a fák virágok, rétek barátai lehessenek.

A Fellegvár Óvoda vezetője, Gyurián Mária óvodape
dagógus, harminckét évnyi, a gyerekek nevelésével, fej
lesztésével, s ami nagyon fontos, szeretetével eltöltött
munka után mostantól a sokszorosan megérdemelt
„lazább” éveit éli: nyugdíjba megy.
Marika néni Visegrádon született, itt járt általános
iskolába. Gimnáziumi éveit Budapesten töltötte, majd
a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben végzett felsőfokú
óvodapedagógusként. Már gyermekként tudta, hogy
pedagógus szeretne lenni. Szakmai hitvallása, hogy a
gyermeki személyiség kibontakoztatásához elengedhetetlen a feltétel nélküli elfogadás, a szereteten alapuló
nevelés.

A német nemzeti hagyományok ápolása terén is
sokat köszönhetünk, köszönhetnek a gyerekek Marika
néninek. A már folyó nemzetiségi programokat támogatta, újak révén pedig hitet tett a hagyományok tisztelete
mellett. Nem tévedünk, ha azt mondjuk: a nemzetiségi
háttér megismertetése, az ezen alapuló hagyományok
tovább vitele, már gyermekkorban el kell, hogy kezdődjön. Visegrádon hol másutt, mint a Fellegvár Óvodában.

A Fellegvár Óvodában 1989-től dolgozik óvodapedagógusként. Pályázat révén 2014. augusztus elsejétől látta el
az óvodavezetői feladatokat. Miként az indokolt volt, a
pályázat elbírálásakor az önkormányzat kikérte a szülők,
a kollégák és Visegrád történeti hátteréből adódóan
a Német Nemzetiségi Önkormányzat véleményét.
Mindhárom részről egyértelmű és határozott támogatás
érkezett Gyurián Mária intézményvezetői megbízása mellett. Az óvodában eltöltött évek során megkérdőjelezhetetlen volt, hogy csapatmunkára törekedő, a kollégái
szakmai, nevelési véleményét figyelembe vevő, nagyszerűen kommunikáló ember áll a vezetői feladatok elébe.
Szakmai felkészültsége kiemelkedő, az óvoda fejlesztésével kapcsolatban innovatív törekvései vannak. Kiemelten foglalkozott a német nemzetiségi hagyományok

Kedves Marika néni!
Eddig Te voltál az, aki kollégáiddal közösen felhőt
len, boldog, játékkal teli napokat adtál gyermekeinknek, felkészítve őket egy új szintéren való helytállásra,
az iskolára. Most mi, gyerekek, szülők, önkormányzati
képviselők, és szerintem egész Visegrád kíván Neked felhőtlen, boldog, pihenéssel teli éveket.
Tisztelettel köszönjük a munkádat, s ne feledd: az a
bizonyos ajtó egy résnyire mindig nyitva lesz!

Eöry Dénes
polgármester

A Börzsöny szomszédos vonulatai Visegrádról

Fotó: Greguss Tamás
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BEMUTATKOZIK A FELLEGVÁR ÓVODA ÚJ VEZETŐJE
va munkatársaimat, hogy mindenki saját személyi
ségének kiteljesedésével tudjon hozzájárulni az óvoda
működéséhez. Célom az óvodát úgy vezetni, hogy a
Visegrádon élő hagyományokat tiszteletben tartsam,
megőrizzem, továbbadva az utókor számára.
Elfogadom és legjobb tudásom szerint segítem az
óvodában már magas szinten működő német nemzetiségi nevelést, tevékenységeket és hagyományos ünnepeket,
jelesnapokat.
Fontosnak tartom, hogy a gyermekek már kisgyermek
korban ismerjék meg korosztályuknak megfelelően
a nemzeti hovatartozásukat, történelmi és kulturális
értékeket, melyek alapot adnak a felnőtté válásukhoz, saját útjaik megtalálásához.
A kisgyermek életében mérföldkő a szülőktől való
elvállás, elszakadás. Ezt sérülés mentesen úgy tudja feldolgozni, hogy ha mindig mellette van egy simogató kéz,
mosolygó felnőtt, egy szerető, ölelő kar. A biztonságos,
szeretetteljes légkör kialakítása, megtartása alapvető
kompetenciánk kell, hogy legyen. Véleményem szerint e
nélkül elképzelhetetlen a nevelő és oktató munka, a gyermekek nevelése, gondozása.

S

zeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves
Visegrádi Fellegvár óvodás gyermeket, testvért,
szülőt, nagyszülőt és hozzátartozót, Visegrád város
vezetését, lakóit, és itt dolgozóit!
1977-ben születtem Újfehértón, gyermekéveimet itt
töltöttem és alapiskoláimat itt végeztem. 1998-ban férj
hez mentem és 2001-ben megszületett gyermekünk
Bence.

Kisgyermek korom óta óvodapedagógus szerettem volna lenni, nagyon sok pozitív élmény ért az óvodában, mai
napig jó kapcsolatot ápolva a volt óvodapedagógusommal.

2002-ben költöztünk a Dunántúlra, Dorogra. 2007től élünk Esztergomban. 2009-ben jelentkeztem Vácra
az Apor Vilmos Katolikus Főiskolára Óvodapedagógus szakra. 2016-ban pedig Budapesten a Kodolányi
János Főiskola, Egyetem Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga képzésen folytattam tanulmányaimat. A
kedves Fellegvár óvodából 2016-ban volt szerencsém
megismerni Gyurián Mária óvodavezetőt a Dömösi
Szivárvány óvoda vezetőjeként. A kapcsolatot tartottuk
és egy-egy alkalommal jól elbeszélgetve az óvodavezetők
munkáját bogozva beszélgettünk, osztottuk meg tapasztalatainkat egymással.

Ahhoz, hogy bekerüljek az óvoda mindennapi életébe
dolgoztam konyhai kisegítőként, dajkaként. A Főiskolákat
munka mellett végeztem el, s közben bár merre mentem
mindenhol azt néztem, figyeltem, mit, hogyan lehet a
gyermekek érdekeit szem előtt tartva megvalósítani, a
mai kor gyermeki igényeit kielégítve, a jelen elvárásait
figyelembe véve dolgozni.
Ezúton is szeretném megköszönni a lehetőséget és a bizalmat, melyet kaptam és nap, mint nap kapok, tapasztalok.
Kívánok mindenkinek a továbbiakban is nagyon szép,
pihentető, egészséges nyarat!

Az óvodai munkámban eltöltött idő alatt összegyűjtött
tapasztalatokat kiegészítve, az új irányelvekkel, a kompetenciákat szem előtt tartva, a segítséget elfogadva,
értékelve tervezem a jövőt. Ebben a szakmai tudásom
gyarapítását fontosnak tartom, segítve, támogat-

Kelt: Esztergom, 2020. 07.14.
Orbán Miklósné Timi néni
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SZAKRÁLIS ÉLMÉNY
A MAGYAR SZENT KORONA INSTALLÁCIÓ VISEGRÁDON

A

ugusztusban városunkba érkezik a Szent Korona
installáció, mely a magyar államiság egyik legfontosabb jelképének rendkívül látványos, öt méter magas és
négy méter átmérőjű építménye.

megismertetve felnőtteket és gyerekeket a koronának
a magyar történelemben elfoglalt helyével és szakrális
funkciójával.

A korona nagyított modelljének elkészítése Elekes Gyula tűzzománc-művész ötlete volt, aki évek óta
tart foglalkozásokat Székelyudvarhelyen, melyeken a
gyerekek a Szent Korona kicsinyített mását készítik el, s
közben megismerik a történetét. A művész elgondolko
dott azon, hogyan lehetne egy monumentális installációt
is készíteni, mely akár „kiállítóteremként” is szolgál,

„Arra gondoltam, hogy átlátszó anyagból kellene
elkészíteni, hogy a behatoló napfény élményt adjon:
olyan legyen, mint egy üvegablak. Belül a korona rövid
története és az olvasható, hogy a zománcképek kiket
ábrázolnak, ők miért fontosak. A külső részen bemutatjuk a korona hányatott sorsát és a királyokat, akiket beavattak e koronával.” (Elekes Gyula tűzzománc-művész)

Szent Korona installáció- Keszthely

Forrás: https://likebalaton.hu/telepules/keszthely/galeria/szent-korona-installacio-keszthelyen-95533/

A magyar Szent Korona installáció statikai meggondolásból, valamint az időtállóságát szem előtt tartva egy
szilárd, stabil szerkezet. Váza alumíniumból készült,
felépítménye áttetsző polikarbonát (plexi) idomokból
áll. A felső része a koronát mintázza, annak zománcképei
színes üvegablakként működnek. A beérkező fény átsüt a
zománcképeken, felfokozott élményt adva a látogatónak.
A szerkezet kör formája egy szentélyt idéz. A kör átmérője
4,8 m, magassága 5,2 m. Az installáció fala műanyag, belső
felületein információs anyag szerepel a zománcképeken
szereplő személyekről, a korona általános történetéről.
A külső falakon a Szent Koronát egykor viselő királyok
névsora, valamint portréik vannak. A nem mindennapi

installációt számos magyarországi településen láthatták
már az érdeklődők: Budapest, Millenáris park, Keszthely,
Komárom, Cegléd, Dunaharaszti, Isaszeg voltak eleddig
a korona állomásai.
Visegrádon 2020. augusztus 20-ától szeptember 21-éig
lesz megtekinthető a Szent Korona installáció, melyet a
Szent István-napi ünnepség keretében mutatunk be városunk polgárainak. A részletes programról ugyancsak az
újság hasábjain olvashatnak.
Eöry Dénes
polgármester
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VÁROSHÁZI MOZAIK
TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL
2020. július 9-én tartotta a koronavírus járvány utáni
első ülését a Képviselő-testület.

A következő napirendi pontban a polgármesteri hivatal tetőterének átalakításáról tárgyaltak a képviselők.
Az átalakításhoz szükséges gépészeti munkálatok elvégzésével a legkedvezőbb árajánlatot adó Reálker Kft-t bízta meg a testület, bruttó 6.933.082 Ft összeg ellenében.
Az összeg az önkormányzat 2020. évi költségvetésében
rendelkezésre áll.

Elsőként a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló
beszámolót tárgyalták a képviselők, majd a belső ellenőrzési feladatok 2019. évi végrehajtásával kapcsolatban született döntés. Az éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi
független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról,
másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szer
vek vezetőinek – jelen esetben a Képviselő-testületnek
– abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2019. évben hogyan
gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés
során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről. A Képviselőtestület mindkét beszámolót elfogadta.

Ugyancsak döntött a testület arról, hogy a Rákóczi lej
tő útépítésével kapcsolatban, még 2018 augusztusában
kötött tervezési szerződést módosítja, a tervezést pedig
lezárja. Az eddig elvégzett munka részarányos díjazását –
bruttó 890.750 Ft, a vállalkozó részére történő kifizetését
– a képviselők elfogadták.
Az ülés folytatásában elővásárlási joggal kapcsolatos
döntések születtek a 142/1, a 735/1 és a 141-es hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában.
Füzes András Visegrád Város főépítésze 2019. július
10-e óta látja el a főépítészi feladatokat. Megbízása 2020.
július 14-én lejárt, így annak meghosszabbításáról kellett
döntenie a testületnek. A képviselők a határozatlan idejű
meghosszabbítás mellett döntöttek.

A következő három napirendi pontban a 2019. évi
költségvetés módosításáról és végrehajtásáról (zárszámadás) született döntés, továbbá elfogadták a képviselők
a 2020. évi költségvetés módosítását, melyre a koronavírus járvány által okozott, be nem tervezett kiadások
és nem utolsó sorban a kieső idegenforgalmi bevételek
miatt volt szükség. A bevételek elmaradásának nagyságát
nehéz prognosztizálni, pontosabb adatokkal majd szeptember második felében lehet számolni. Annyi bizonyos,
hogy szükséges volt csökkenteni mind az általános, mind
a céltartalék előirányzatát. Jelen helyzetben mindenképpen visszafogott költekezés javasolt, az Önkormányzat
ugyanakkor nem tervezi a korábban meghatározott feladatok és fejlesztések leállítását.

Dr. Balogh Mónika elkészítette szokásos, éves
beszámolóját a háziorvosi praxis működéséről. A
beszámolóban kiemelte, hogy az elmúlt négy és fél alatt
sikerült kialakítani a visegrádiakkal egy kölcsönös megbecsülésen és együttműködésen alapuló kapcsolatot,
amit az is bizonyít, hogy egyre többen jelentkeznek be a
háziorvosi praxisba. A beszámolót a Népjóléti Bizottság
javaslata alapján a Képviselő-testület elfogadta.
A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület ugyancsak
elkészítette éves beszámolóját, melyet a házi segítségnyúj
tás szolgáltatásra kötött ellátási szerződésnek eleget téve
nyújtott be. A házi segítségnyújtás azon lakosok számára
biztosított ellátási forma, akik koruk, szociális helyzetük
vagy egészségi állapotuk miatt segítségre szorulnak.
Az Egyesület maximálisan eleget tett a szerződésben
foglaltaknak, így a Képviselő-testület a beszámolót elfo
gadta.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, még az előző
városvezetés kérelmezte a Visegrád Rév utca 6. 91/2
hrsz-ú ingatlan kisajátítását, mely kérelemnek a Pest
Megyei Kormányhivatal azzal a kikötéssel adott helyt,
hogy az ingatlant a kisajátítás céljára 2020. december 31éig fel kell használni és a kisajátítási cél szerinti használatot határozatlan ideig biztosítani kell. A július 9-ei ülésen
arról döntött a testület, hogy az ingatlanon elkészült
sétány úttá nyilvánítását kérelmezi és a földhivatali eljárást elindítja. Ennek lezárását követően meg kell, hogy
történjen az ingatlan forgalomképesség szempontjából
vett minősítése.

Cseke László a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a 2019. évi Palotajátékokat a résztvevőknek és
szervezőknek köszönhetően problémamentesen sikerült
megrendezni. Az elmúlt két évben több helyről is kapott
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támogatást a rendezvény, így pénzügyi bizonytalansággal
nem kellett számolni. Lehetőség nyílt jelentős fejlesztések
végrehajtására is, ezek közé tartozik például a királyi
páholy teljes lefedése és a díszítés felújítása. Cseke László
ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a kulturális
programokra fordított kiadások jelentősen megnöveked-

tek. Visegrádnak előbb-utóbb igazodnia kell ezekhez a
költségekhez, mert bármennyire is ügyesek a szervezők,
a kifizetett tiszteletdíjak már nem versenyképesek –
tette hozzá az ügyvezető. A Képviselő-testület a Palotajátékokról szóló 2019. évi beszámolót megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadta.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CIVIL ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE
2020
Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást
nyújt összesen 1.000.000,- forintos keretösszeg felosztásával a városban működő civil szervezetek, alapítványok részére: folyamatos működésük és programjaik
megvalósítása érdekében, amennyiben a tevékenységük,
programjuk Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja
és a programok megvalósulásának helyszíne Visegrádon
van.

•

3. A pályázat benyújtásának határideje:
2020. augusztus 14. (péntek) 12 óra
4. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni:

1. A város civil szervezetei évente egyszer nyújthatnak
be pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás elnyerésére, az
alábbi témakörökben:
•

Működésre általában, évi maximum 50.000 Ft
erejéig (működési költségek például: könyvelés,
irodabérlet, telefonköltségek, szervezet tulajdonában álló mobiltelefon költségei, bankszámlavezetés költségei, rezsiköltségek, nyomtatvány- és
papírköltségek).

•

Visegrádon megrendezésre kerül programok megvalósítására, konkrét programok és időpontok megnevezésével – nem részesülhet támogatásban a csak
a szervezet tagjai számára meghirdetett esemény,
színházlátogatás, kirándulás; nyilvános sportrendezvény azonban támogatható. Egy program megvalósulása esetén a számlával igazolt kiadások
max. 20%-a, vagy eseményenként max. 20.000.-Ft
számolható el vendéglátásra.

•

Kis értékű eszközök vásárlására, maximum 50.000
Ft/eszköz értékhatárig

•

Más pályázati kiírásra benyújtandó pályázati önrészhez való hozzájárulásra, év közbeni beadással
és egyéni elbírálással.

A bírósági vagy más, erre jogosult szerv bejegyzése

•

Visegrád városban folytatott, folyamatos és igazolt
tevékenység

•

A szervezet éves programtervét

•

A szervezet éves költségvetésének tervezetét

•

A pályázatban a pályázati cél szöveges indoklásához
csatolni kell a részletes költségvetést, megjelölve
az önrészt, az esetleges szponzorokat és a kért
támogatási összeget. A programok önrészének bemutatása során a pályázónak azt kell megjelölnie,
hogy az egyes tervezett programokhoz mi
lyen
összeg önrészt biztosít és azt milyen formában
(például: tagdíj, önkéntes hozzájárulás, máshonnan kapott támogatás stb.) teszi. Az önrész rendelkezésre bocsátható, ill. vállalható önkéntes
munka formájában is. A pályázók részére Visegrád
Város Önkormányzata a pályázat benyújtását segítendő, elektronikusan kitölthető táblázatot bocsát
rendelkezésre. A pályázók a pályázat benyújtásával
vállalják, hogy a megvalósítandó programokat –
amennyiben az lehetséges – a helyben szokásos
módon (Visegrádi Hírek, honlap, hirdetőtábla stb.)
meghirdetik.

5. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkor
mányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
bírálja el és hoz döntést a támogatás kérdésében 2020.
augusztus 18-án. A bizottság az igények elbírálása során
jogosult a kért támogatási összeget csökkenteni, vagy
bizonyos programrészek támogatásától eltekinteni. A
támogatásban részesülő legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig köteles írásban bejelenteni, hogy a
pályázat és a támogató döntés ismeretében mely prog
ramok tényleges megvalósítását vállalja. Az így bejelentett program a szerződés mellékletét képezi és az

2. A pályázat benyújtásának feltétele:
•

Tárgyévet megelőző évi tevékenységről szóló
beszámoló benyújtása és elfogadása
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elszámolás leadásakor e programok megvalósulásáról
kell beszámolni.

eszközökre fordított támogatás felhasználását bizonyító
számlák számát, és csatolni kell a támogatott nevére kiállított számlák másolatait is. A beszámolóhoz mellékelni kell továbbá az önrész, ill. az egyéb támogatásokból
megvalósult programok, beszerzések stb. bizonylatainak,
számláinak másolatait is. A beszámoló és a pénzügyi
elszámolás elkészítéséhez kérdés esetén szívesen nyújtunk
segítséget a civil szervezetek részére. Az önkormányzat
fenntartja a jogot, hogy beszámolókat és elszámolásokat
ellenőrizze, amennyiben szükséges, az érintett szer
vezet bevonásával és kötelező adatszolgáltatása mellett.
Amennyiben a teljes támogatás összegéről nem tudnak
elszámolni, úgy a civil szervezetnek a fennmaradó összeget vissza kell fizetnie az önkormányzat részére. Ha ez
nem történik meg, a következő évi támogatásból kizárja
magát a szervezet.

A döntés kézhezvételétől számított egy hónapon belül
a pályázó köteles szerződést kötni az önkormányzattal.
Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja, a bizottság ezt
a tényt automatikusan a támogatástól való elállásként
kezeli.
6. Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben
a programok tekintetében módosítás válik szükségessé,
köteles ezt a kulturális bizottságnak írásban jelezni és a
szerződés módosítását kezdeményezni!
7. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésőbb a
tárgyévet követő év március 31-ig kell elszámolni a
polgármesteri hivatalban. Az elszámolásnak két részből kell állnia, egy szöveges beszámolóból, és egy pénz
ügyi beszámolóból. A tartalmi beszámolónak pedig a
pályázott cél megvalósulásának bemutatását kell tartalmaznia. A pénzügyi beszámoló a törvényi előírásoknak
megfelelően, az önkormányzat pénzügyi vezetője által
kidolgozott formában kell, hogy megtörténjék. A pénz
ügyi beszámolóban (elszámoló lapon) külön fel kell tüntetni a programokra, a működésre és a kis értékű tárgyi

8. Ez a támogatási rendszer nem terjed ki azon civil
szervezetekre, melyek költségvetési soron részesülnek
támogatásban.

Visegrád Város Önkormányzat
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága

PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ IFJÚSÁGI ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE
2020
2. alcél: akik Visegrádon vagy máshol megvalósuló,
de visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály, valamint fiatal felnőttek számára táborok, vízitúrák, sporttáborok,
kirándulások, sportesemények szervezésére vállalkoznak,
ideértve a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos Általános
Iskola oktatói, nevelői, szülői közösségei stb. által szer
vezett táborokat.

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet összesen 1.000.000.-Ft-os keretösszeg felosztásával - helyi
ifjúsági programok, csoportok, a Rendezvénytéren
megvalósuló programok támogatására. A pályázati felhívásra nem nyújthat be pályázatot az a szervezet,
jogi személy stb., amely Visegrád Város költségvetéséből
címzetten támogatást kap vagy a Civil Alap pályázat
benyújtására egyébként jogosult.

A 3. alcél esetén a Rendezvénytéren megvalósuló, széles
korosztálynak számára hozzáférhető, de elsősorban a fiatal felnőtteknek szervezendő kulturális, szórakoztató
műsorok szervezését támogatja a bizottság.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen pályázatot a
2020. augusztus 24. és 2021. február 28. között megvalósítandó célok támogatására hirdetjük meg.
Pályázhatnak jogi megkötés nélkül mindazon szer
veződések, közösségek és magánszemélyek:

Mindhárom alcél esetén a pályázókat arra kérjük, hogy
röviden mutassák be a pályázót és tevékenységét, röviden fejtsék ki programjuk lényegét (a program tartalmi
célja, várható eredménye, költségvetése, közreműködők,
korosztály stb.), valamint azt a konkrét feladatot, amelynek anyagi fedezetét az Ifjúsági Alaptól várják. Ezt konkrét (becsült) összeg meghatározásával tegyék, illetve
amennyiben rendelkeznek önerővel, ezt is jelezzék. Kérjük,
hogy a program megvalósításának kezdeti és befejező
időpontját tartalmazza a pályázat, valamint azt, hogy

1. alcél: akik programjukkal a visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály, valamint fiatal felnőttek számára kulturális, szabadidő és sportprogramok, szervezésére vállalkoznak, ideértve a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos
Általános Iskola oktatói, nevelői, szülői közösségei stb.
által szervezett programokat. Nem feltétel, hogy a prog
ram Visegrádon valósuljon meg.
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máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, illetve kaptak-e
máshonnan támogatást.

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

Az ifjúsági programokra elnyert összeg nem fordítható
30.000.-Ft feletti tárgyi eszköz vásárlására, illetve, ha ennél nagyobb költség technikai eszköz beszerzésére kerül
sor, akkor az ehhez nyújtott támogatás nem haladhatja
meg a 30.000.-Ft-ot. A támogatásban részesült pályázókkal Visegrád város támogatási szerződést köt. A döntés
kézhezvételétől számított egy hónapon belül a pályázó
köteles szerződést kötni az önkormányzattal. Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja, a bizottság ezt a tényt automatikusan a támogatástól való elállásként kezeli.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. augusztus 14. (péntek) 12:00 óra.
A határidőt követően beérkező pályázatokat nem áll
módunkban elbírálni.
A pályázatokat postai úton a 2025 Visegrád, Fő u. 81.
címre lehet beküldeni, vagy személyes beadásra a 2025
Visegrád Fő u. 81. címen van mód.

Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben
a programok vagy a támogatott tartalom tekintetében módosítás válik szükségesé, köteles ezt a kulturális
bizottságnak írásban jelezni és a szerződés módosítását
kezdeményezni! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy
a pályázati összeg felhasználásáról rövid tartalmi
beszámolót és a pályázó nevére kiállított számlát kér
a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság. A nyúj
tott pénzügyi támogatásról a számlákat minden esetben legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-ig le
kell adni a polgármesteri hivatalban. Csak olyan bizonylat fogadható el, amelyet a pályázat benyújtását követően

A borítékra kérjük ráírni: Visegrád Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága Ifjúsági
Alap pályázat, valamint a választott céltól függően: Ifjúsági programok támogatása/Táborok szervezése/Rendezvénytéren megvalósuló program támogatása.

Visegrád Város Önkormányzat
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TESTVÉRVÁROSI ALAPBÓL TÖRTÉNŐ
TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE
2020
Visegrád Város Önkormányzata 2015-ben új pályázati alapot hívott életre, annak érdekében, hogy segítse a
város lakóit abban, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat és
az abban rejlő lehetőségeket mind jobban kihasználhassák és ezeket a kapcsolatokat élővé és személyessé tegyék.
Éppen ezért Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi
támogatást nyújt összesen 1.000.000 forintos keretösszeg
felosztásával – a városban működő civil szervezeteknek
és magánszemélyeknek egyaránt (elfogadott költségvetésből gazdálkodó intézmény, cég és önkormányzat
nem pályázhat), olyan programok megvalósítására, melyeket a bevezetőben megjelölt cél érdekében szerveznek
meg, és amennyiben tevékenységük, programjuk Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja.

támogatás elnyerésére témakör megkötése nélkül. A
pályázat keretein belül azonban támogatás nem kérhető
szállásra és étkezésre.
2. A pályázat benyújtásának határideje:
2020. augusztus 14. (péntek) 12:00 óra
3. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni:
•

A megvalósítandó program részletes tervét és indoklását

•

A megvalósítandó program részletes költségvetését

•

A megvalósításhoz kapcsolódó önrész mértékét és
jellegét tételesen

•

A testvérvárosban működő partner szervezet
vagy magánszemély közös rendezésre vonatkozó
szándéknyilatkozatát eredetiben, és magyarra lefordítva

•

A testvérvárosban működő partner szervezet vagy
magánszemély vállalásait (szervezési, természetbe-

1. A programok helyszíne egyaránt lehet Visegrád,
Obergünzburg, Parajd, Lanciano.
Minden civil szervezet, vagy magánszemély évente
egyszer nyújthat be pályázatot pénzügyi, anyagi
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6. A bizottság döntése alapján a támogatási szerződés
megkötéséről a jegyző gondoskodik, a hivatal pénzügyi
vezetője pedig azért felelős, hogy a megítélt támogatás a
szerződésnek megfelelően kifizetésre kerüljön.

ni vagy anyagi vállalás egyaránt lehet) tartalmazó
levelét eredetiben, és magyarra lefordítva
A pályázók a pályázat benyújtásával vállalják, hogy
a megvalósítandó programjaikat – amennyiben az lehetséges – a helyben szokásos módon (Visegrádi Hírek,
honlap, hirdetőtábla stb.) meghirdetik, és nyilvánossá
teszik.

7. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésőbb a
tárgyévet követő év március 31-ig kell elszámolni a
polgármesteri hivatalban. Az elszámolásnak két részből kell állnia, egy szöveges beszámolóból, és egy pénz
ügyi beszámolóból. A tartalmi beszámolónak pedig a
pályázott cél megvalósulásának bemutatását kell tartalmaznia. A pénzügyi beszámoló a törvényi elírásoknak
megfelelően, az önkormányzat pénzügyi vezetője által
kidolgozott formában kell, hogy megtörténjék. A pénz
ügyi beszámolóban (elszámoló lapon) külön fel kell tüntetni a programokra fordított támogatás felhasználását
bizonyító számlák számát, és csatolni kell a támogatott
nevére kiállított számlák másolatait is.

4. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkor
mányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
bírálja el és hoz döntést a támogatás kérdésében 2020.
augusztus 18-ig. A bizottság az igények elbírálása során
jogosult a kért támogatási összeget csökkenteni, vagy
bizonyos programrészek támogatásától eltekinteni. A
támogatásban részesülő legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig köteles írásban bejelenteni, hogy a
pályázat és a támogató döntés ismeretében mely prog
ramok tényleges megvalósítását vállalja. Az így bejelentett program a szerződés mellékletét képezi és az
elszámolás leadásakor e programok megvalósulásáról
kell beszámolni. A döntés kézhezvételétől számított egy
hónapon belül a pályázó köteles szerződést kötni az
önkormányzattal. Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja,
a bizottság ezt a tényt automatikusan a támogatástól való
elállásként kezeli.

A beszámoló és a pénzügyi elszámolás elkészítéséhez,
kérdés esetén szívesen nyújtunk segítséget. Az önkor
mányzat fenntartja a jogot, hogy beszámolókat és
elszámolásokat ellenőrizze, amennyiben szükséges, az
érintett szervezet bevonásával és kötelező adatszolgáltatása mellett. Amennyiben a teljes támogatás összegéről nem tudnak elszámolni, úgy a civil szervezetnek a
fennmaradó összeget vissza kell fizetnie az önkormányzat részére. Ha ez nem történik meg, a következő évi
támogatásból kizárja magát a szervezet.

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

Visegrád Város Önkormányzat
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága

PÉLDÁT MUTATNAK
Visegrád városvezetése elkötelezett amellett, hogy már
rövid távon is eredményeket érjen el a közterületek rendezettsége és tisztasága tekintetében. A Városgazdálko
dási Csoport eszközállományának bővítése, a főkertész
alkalmazása, a tavasszal meghirdetett virágosítási prog
ram, valamint a foglalkoztatottak számának növelése
mind-mind ezt a célt szolgálják. Emellett kulcsszerepe
van annak, ha városunk polgárai, valamint az idegenforgalmi és vendéglátó egységek tulajdonosai nem csak
csendes szemlélői a folyamatnak, hanem aktív résztvevői
is. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az igényes
és ápolt lakókörnyezet mindannyiunk közös érdeke és
felelőssége!

pasztalattal rendelkező étterem és szálloda tulajdonos,
valamint egy kedves visegrádi anyuka tevékenységét ismerhetik meg.
Elsőként Zeller Tibor a Sirály és Reneszánsz étterem,
a Visegrád Hotel és a Palotaház tulajdonosa válaszolt a
témával kapcsolatos kérdéseinkre:
Grósz Gábor: Kedves Tibor! A visegrádi közbeszédben úgy szoktak fogalmazni, hogy a „Tibi mindig rendet
tart maga körül.” És valóban, az Ön által üzemeltetett
egységek környezete rendezett, ápolt. Mi a titka?
Zeller Tibor: Ennek igazából nincsen titka. Igényesnek
kell lenni és ezt meg kell követelni a dolgozóktól is.
Általában nem én szoktam söprögetni meg takarítani, de
előfordul olyan, amikor magam kezdem el, hogy lássák
azt, hogy ez nem egy lebecsülendő munka, hanem igen is
hozzátartozik az élethez.

Ennek megerősítésére a Visegrádi Hírek hasábjain
keresztül mutatunk be néhány szép példát arra, hogy
hogyan lehet aktívan részt venni a pozitív városkép
kialakításában. Sorozatunk első részében két, az idegenforgalom és vendéglátás területén több évtizedes ta-
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Grósz Gábor: Hány embernek kell ezzel foglalkoznia,
hogy folyamatosan szinten lehessen tartani ezt a rendezettséget és mennyi időt kell rászánni?

Soha nem nézzük, hogy hol húzódik a telekhatár, például
az étteremmel szemben lévő buszmegállót rendszeresen
takarítjuk. Aki nálunk dolgozik, már a kezdetektől bele
kell, hogy szokjon ebbe a rendszerbe.

Zeller Tibor: Ez nagyban függ attól, hogy éppen milyen jellegű munkára van szükség. A saját területeinket napi szinten tartjuk karban, ez néha kiegészül a
környezetünkben lévő közterületek, például parkolók
rendben tartásával. Mondhatjuk, hogy heti 7-8 óra két
embernek és pontosan ez a jelentősége a dolognak, hogy
tulajdonképpen minimális ráfordítással fantasztikus
eredményt lehet elérni.

Grósz Gábor: Mit üzenne a visegrádiaknak a témával
kapcsolatban?
Zeller Tibor: Annyit üzennék a visegrádiaknak, akik
egyébként szeretik a rendet, hogy ne restelljenek egy
kicsit tovább látni a saját ingatlanjaikon. Gondoljanak
arra, hogy a rendet saját maguknak is csinálják. Persze
néha elmegy arra más is, de elsősorban ők élvezik annak
gyümölcsét.

Grósz Gábor: Napi szervezőmunkára van szükség vagy
mára már mindenki tudja, hogy mi a feladata és azt rutinszerűen végre is hajtja?

Köszönöm a beszélgetést!

Zeller Tibor: A legtöbb dolog az rutinszerűen működik,
a dolgozók tudják azt, hogy ez is a feladataik közé tartozik.

A Palotaház melletti sétány

Az Információs Iroda környezete is mindig rendezett.

Kovács Gábor a Kovács-Kert Étterem tulajdonosa
nem csak saját vendéglátó egységét kezeli nagy műgonddal, hanem annak környezetét is. Amikor átsétáltunk
hozzá, vejével éppen egy kerítés építésén fáradoztak,
de néhány méterre a munkálatoktól – a már elkészült

szakasz tövében – virágok díszítették a szegélyt. Gábor
és munkatársai a rendre is nagyon odafigyelnek, szemét vagy cigaretta csikk nem lehet az előttük lévő járdaszakaszon.

Az étterem virágokkal teli homlokzata

Járdaszegély virággal
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Muckstadt Juhász Veronika és kisfia, Andor örömmel
fogadták örökbe a házuk elé beültetett virágokat. Nagy
szeretettel gondozzák és locsolják őket, sőt még arra is

időt szánnak, hogy az Apátkúti-patak hídjára kihelyezett
növényekről hasonlóképpen gondoskodjanak.

A ház előtti virágágyás

Virágok a hídkorláton

KÖRJÁRATOK A DUNAKANYARBAN
2020. július 17-től két új, a HOP-ON HOP-OFF elvén működő hajójáratot csatoltunk nagysikerű Dunakanyari Körjáratunkhoz! Járataink a dunakanyari városokat és községeket kötik össze, ahol utasaink bármikor leszállhatnak, hogy
megismerjék a településeket, túrázzanak, kerékpározzanak, majd a következő járatokkal folytathatják tovább a hajózást
az adott napon belül. A napijegy ára 500 Ft / fő / járat. Aki kerékpárt is szeretne magával vinni, annak plusz 200 Ft-ot kell
fizetnie.
Esztergom – Zebegény valamint Szentendre – Leányfalu – Tahitótfalu – Visegrád útvonalon hajózhatnak velünk.

A menetrend elérhető a
https://mahartpassnave.hu/hu/menetrend-2/dunakanyari-kirandulohajok/dunakanyarkorjarat/# oldalon.
MAHART PassNave Kft.

A rovatot írta és összeállította:
Grósz Gábor, kommunikációs referens,
Visegrád Város Önkormányzata
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DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN
MARIÄ HIMMELFAHRT - MÁRIA MENNYBEVÉTELE

A

katolikus egyház augusztus 15-én Szűz Mária
halálára és mennybevételére emlékezik, Nagyboldogasszony napját ünnepli. Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint Jézus édesanyjának, Máriának
holttestét nem engedte át a földi elmúlásnak, hanem
röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a
mennybe.

haben. In einigen Gegenden im süddeutschen Raum
wird aus Heilkräutern ein sogenanntes Würzbüschel gebunden und wird in der Messe geweiht.
Die deutschen Siedler brachten diese Tradition mit
sich nach Ungarn. In der Branau, hat man zum Beispiel
24 unterschiedliche Pflanzen dazu verwendet. Die in
der Messe geweichten Strauß spricht man wundersame
Kräfte zu, die Blätter wurden auch als Heilmittel bei
Krankheiten als Umschläge verwendet oder an kranke
Haustiere verfüttert, damit diese gesund werden.

Jeruzsálemben az 5. században már megemlékeztek a
Boldogságos Szűz égi születésnapjáról. Szent István kirá
lyunk olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját,
hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária
oltalmába, ő lett Patrona Hungariae. Szent István 1038ban Nagyboldogasszony napján húnyt el.

ES BLEIBT NOCH ETWAS ZEIT….
Die Sommerferien vergehen wie im Fluge, das habt ihr
bestimmt auch schon gemerkt.
Aber keine Angst, es bleibt noch etwas Zeit, um euch
richtig auszuruhen, morgens lange zu schlafen, mit den
Freunden zu spielen, das Lieblingsbuch noch einmal zu
lesen, Sport zu machen, zu basteln, zu faulenzen und
Abenteuer zu erleben bevor im September wieder die
Schule beginnt…”pack die Badehose ein, nimm dein
kleines Schwesterlein und dann nichts wie raus nach
See..denn um Acht müssen wir zuhause se’n .”
EIN SOMMERHIT: BAUMKUCHEN-EIS –
KÜRTŐSKALÁCS FAGYLALTTAL
Egy prágai cukrászda, név szerint a GOOD FOOD CO
FFEE and BAKERY találta ki ezt a fagylaltkülönlegességet

Kürtőskalács variációk

2016-ban. Azóta olyan népszerű lett, hogy az EUtöbb
országában, így nálunk is elterjedt. A kürtőskalács eredeti hazája Székelyföld, Prágában Tredelnik a neve és
ott a megsült kalácsot darált dióban forgatják meg még
melegen. Im Prag wird es mit Eis oder Sahne und mit
Früchten gefüllt. Lekker!

Bartolomé Esteban Murillo:
Mária mennybemenetele - 1675.

Es gibt mehrere Legenden um Marias Tod, z.B., dass die
Apostel das Grab Marias geöffnet haben und sie da keinen
Leichnam, sondern Heilkräuter und Blumen gefunden

Kékessy-Herendi Ida
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A VISEGRÁDI SVÁBSÁG

S

ajnos most egy olyan írásomat szeretném közre
adni, ami mi visegrádi őslakosokat illet – a Svábokat.
Tudniillik valamikor 90-100 évvel ezelőtt, igen sok sváb
család élt és dolgozott itt. Sajnos nemigen tudtam, hogy
az őseim mikor kerültek Visegrádra. 1600-s – 1700-s
évek voltak, amit a történelemből tudok. Ezt csak azok
az illetők tudják, akik ezzel a témával foglalkoznak. Va
lamikor igen szegény emberek voltak itt, csak egy pár
vagyonos ember volt, akik ezeket a szegény embereket
kihasználták, kizsigerelték, ha volt is egy kis földjük, azt
is elvették, mert nem tudtak fizetni azért a kis élelemért,
amit ott vettek. Azok a szegény asszonyok elmentek a
boltba és kértek 2-3 lisztet, „majd szombaton jövök fizet-

ni” és jött a szombat, de nem 2-3 kg lisztet kellett, hanem
5-6 kg-t. Sajnos az akkori szegény ember nemigen tudott
számolni. Ha nem tudott fizetni, le kellett dolgozni az
élelem árát. Így lettek belőlük gazdagok a szegény emberek kis földecskéiből, amit a kereskedők elvettek és a
nevükre írattak. Sajnos most csak azt kell mondanom,
hogy lassan-lassan kihal a sváb őslakosság. 99%-ban élt
itt. Manapság már alig van, aki ezt a visegrádi sváb dialektust beszéli. Vannak, akik csak a német birodalmi
nyelvet beszélik sajnos, sok az eltérés a sváb nyelvünktől.
Szinay István

Fotó: Greguss Tamás

Dunai látkép a Panoráma útról
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KOR-KÉP
AUTÓS KILÁTÓ A FELLEGVÁR TÖVÉBEN

K

is városunk régóta kedvelt kirándulóhely, a sok ide
épült nyaraló is erről tanúskodik. Az idegenforgalom a múlt század közepén élénkült meg jelentősen, sok
vállalati üdülő is nyílt ebben az időben. Sokan keresték
fel egy napos kirándulásra is, hajóval, busszal érkezve
ide, hogy láthassák a Fellegvár romjait, így elkerülhetetlenné vált az elmaradott infrastruktúra fejlesztése.
Először a 11-es út nyomvonalának áthelyezése történt
meg, majd a Pilisi Parkerdő kezdeményezésére nekiláttak a panoráma autóút kiépítésének 1962-ben, dr. Balassa
Gyula, az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetőjének
támogatásával.

Itt egy emléktábla örökíti meg az építők munkáját a
következő felirattal:
„Panoráma út, erdészek tervezték, erdészek építették
1964. "
A későbbi években a Nagy-Villámig kiépített út körút
lett, mert megépítették azt a nyomvonalat, amely a Mogyoró-hegy, Kis-Villám-hegy, Sibrik-domb, Várkert
érintésével a 11-es főútba csatlakozik. Az ország egyik
legszebb autóútjának nyomvonalterve Szabó Károly és
Luttonszky Zoltán rajzasztalán született meg, a kivitelezés munkáit pedig Horváth Sándor és Tavas Gyula
erdőmérnök irányította.

Első lépésben a fellegvárig, majd a Nagy Villám- hegy
völgyéig készült el az út, az Új-hegy oldalában kialakított
autós parkolóval, az úgynevezett Máté-kilátóval egyetemben. Ez a hely korábban is kedvelt piknikező hely volt
a gyalogosan erre túrázók körében.

(Forrás: Cseke László: Visegrád ezer éve)

Ismeretlen, 1964.

Tomjanovich Kati, 2020.
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HISTÓRIA
EMLÉKEZÉS EGY KIRÁLYI ESKÜVŐRE

A

középkorban az uralkodók családalapításánál a
legtöbb esetben nem az érzelmi vonzalmak, hanem
a politikai érdekek döntöttek. A királyok gyermekeiket
egy másik dinasztia utódaival diplomáciai aktusként,
békekötés, szövetségi kötelék létrehozása céljából házasították össze. Az a tény, hogy a 13 éves királylány nem
volt szerelmes a neki kiszemelt, 32 éves szomszéd királyfiba nem volt lényegi kérdés. Az új pár vagy összeszokott,
vagy nem. A magyar királyok esetében több dinasztikus érdekből megkötetett házasság is sikeres volt. Az
Anjou uralkodók, I. Károly és I. (Nagy) Lajos mellett, a
közhiedelemmel ellentétben Hunyadi Mátyás és Beatrix
frigye is kölcsönös érzelmi vonzalmon alapult.

Erzsébet születésének pontos idejéről nincsenek információink, valószínűleg 1305 körül születhetett, édes
apja az akkor még hercegi címet viselő, a Piast házból
származó Łokietek Ulászló, édesanyja Kaliszi Hedvig
volt. Hedvig édesanyja Jolánta, IV. Béla leánya 1256-ben
ment hozzá Boleszló kaliszi fejedelemhez. Mivel Károly és
Erzsébet ereiben egyaránt Árpád-házi vér csörgedezett,
a házassághoz szükség volt a Szentszék jóváhagyására,
amelyet XXII. János pápa megadott. Károly bárói révén,
július 1-jén Sandecben kérte meg leendő hitvese kezét,
mint arról a lengyel krónikák beszámolnak. Erzsébet
öt fiúgyermeket hozott a világra: Károly 1321. (1321†),
László 1324. (1329†), Lajos 1326. (1382†), András 1327.
(1345†), István 1332. (1354†).

A királyok házasságában a legfontosabb szempont a
királyságot öröklő, a dinasztia uralmát tovább vivő fiú
utód születése. I. Károly (Károly Róbert) uralkodása ebből
a szempontból nem indult szerencsésen, első három házasságából nem született gyermeke, ami komoly veszélyt
jelentett az Anjouk magyarországi uralmára nézve. Szerencséjére negyedik házassága minden szempontból si
keres volt.
A középkori mércével már korosnak mondható király
32 évesen, idén 700 éve, 1320. július 6-án vette feleségül,
a 15 éves Piast Erzsébetet. A Képes Krónika erről így ír:
„az Úr ezerháromszázhuszadik évében Károly király feleségül vette Lászlónak, a lengyelek királyának Erzsébet
nevű leányát…” A Krónika miniatúrán a mennyasszony
díszes ruházatba van öltözve, fején aranykorona. A képen
vele szemben I. Károlyt láthatjuk, aki feléje nyújtja a
királynéi koronát. A kép jobb szélén két herold kürtöt
fúj, a hangszerek a reájuk függesztett királyi zászlókkal.
Az esküvőt július 6-án, Budán tartották, a királyné koronázására Székesfehérváron került sor.

Erzsébet királyné gyermekeivel

A hercegek közül Lajos a későbbi uralkodó, András
és István érték meg a felnőtt kort. A királyné szenvedő
alanya volt a király visegrádi házában 1330. április 17-én
Zách Felicián által elkövetett merényletnek is. A Képes
Krónika így tudósított a tragikus eseményről: ".. Felicián
észrevétlenül belopózva odalépett a király asztala elé, és
éles kardját kirántva hüvelyéből, veszett kutya módjára
heves támadással könyörtelenül meg akarta ölni a királyt,
a királynét és fiaikat. [...] A király jobb kezén [...] könnyű
sebet ejtett. De - ó, fájdalom - a szentséges királyné jobb
kezének négy ujját, amelyet a szegények, nyomorultak
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és elesett emberek felé könyörületesen szokott nyújtani
alamizsnaosztáskor, azon nyomban levágta."

kápolnájában helyezték végső nyugalomra. Károly
Róbert és Erzsébet királyné esküvőjéről szóló írásunk
végén, szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 2023-ban
egy fontos évfordulóról kell megemlékeznünk. Ekkor
lesz 700 éve, hogy I. Károly Visegrádra helyezte székhelyét. Őszintén remélem, hogy Visegrád méltó módon
fog megemlékezni erről a számunkra különösen fontos
történelmi esemény évfordulójáról.

Erzsébet 38 évvel élte túl férjét Károlyt és fia Lajos
uralkodása alatt is nagy szerepe volt az ország vezetésében. Az özvegy királyné e mellett buzgó vallásosságáról, az
egyházi intézmények, szent helyek anyagi támogatásáról
és művészetpártolásáról is híres volt. 1380. december
29-én hunyt el, végrendelet értelmében az általa mindig
szeretett és támogatott óbudai klarisszák kolostorának

Gróf Péter

1944. AUGUSZTUS: ZARÁNDOKÚT VISEGRÁDRÓL PILISMARÓTRA

A

III. században lefejezett Szent Lőrinc vértanúról
augusztus 10-én emlékezik meg a katolikus egyház.
A pilismaróti templomnak is ő a névadója, védőszentje.

A hajón utolért bennünket egy jó kis nyári zápor, melytől
kissé fel is frissültünk! Ránk fért… A dömösi Duna-ka
nyar tájékán a nagymamám a marosi hegy oldalán lévő
barlangokra mutatott. Elmesélte, hogy egykoron azokban
remeték éltek. A szerető gondos nagymamáktól mindig
sokat lehet tanulni. Az én nagymamám is – hála Istennek
– ilyen volt. Neki is csak hasznára volt, hogy férjhezmenetele előtt Görgey István ügyvédéknél cselédeskedett.
A hajóról Nagymaroson kiszálltunk és „propival” utaztunk haza Visegrádra. Ma is boldogan, meghatódva gondolok a felejthetetlen napra. Jó lenne tudni, hogy e sorok olvasói közt van-e, aki ugyancsak részese volt a szép
zarándokútnak?

A szent tiszteletére 1944-ben Visegrádról egy kb.
20-25 fős „csapat” zarándokolt Pilismarótra, melynek nagymamámmal együtt én is a részese voltam.
A gyalogút során a kis, templomi zászlós csoport
szent énekekkel és imákkal dicsérte az Urat. Egy pár
órát biztos eltartott a kb. 10 km-es menetelés. A misét
követően nagymamámmal meglátogattuk édesapám
keresztszüleit, akik nagy szeretettel fogadtak, sőt még
meg is ebédeltettek bennünket. Nagyon sok időnk nem
maradt, mert a gyülekezetnek el kellett érnie az Esztergomból jövő gőzhajót. Aki ismeri Marótot, tudja, hogy
a hajóállomáshoz vezető út is legalább 1 km hosszú.

Tisztelettel,
id. Scheili Béla

SZEMELVÉNYEK
ROBERT TOWNSON: TRAVELS IN HUNGARY /1797 LONDON/CÍMŰ KÖNYVÉBŐL

A

szerző angol természettudós, geológus aki 1793-ban
öt hónapot töltött Magyarországon. Tudományos
vizsgálódásai közben élesszemű társadalmi és politikai
megfigyelőnek is bizonyult. Townson Bécsből indult el
kőrútjára, Sopronon át, Tatát, Komáromot érintve Pest
re érkezett, majd Visegrádon, Esztergomon át Egerbe,
Gyöngyösre, s onnan végig az Alföldön Debrecenbe és
Nagyváradra, visszafelé pedig Tokajba és Felső-Magyar
országra látogatott el.

őt Zinkendorfba /Nagycenk/ egyik birtokára, amely
három-négy mérföldre fekszik a várostól. A birtok igen
szép, de a rajta lévő ház már erősen javításra szorul. A
gróf megmutatta könyv-és térképgyűjteményét, valamint
igen értékes éremgyűjteményét. Amikor leültünk va
csorázni eléggé nagy társaság gyűlt össze, a férfiak a birtok intézői voltak és mindegyiknek megvolta maga címe:
ügyvédek, titkárok, gazdatisztek gyűltek össze. Másnap
mindjárt reggeli után kilovagoltunk, hogy megnézzük
Esterházy herceg palotáját, aki a leggazdagabb főnemes
Magyarországon. A kastély mögötti erdőben kínai kertiházakat láthattunk. A színház kicsi de nagyon elegáns.
A hercegnek egyetlen nagy szenvedélye a vadászat.
Magyarországon minden nemes embernek joga van
ahhoz, hogy a másik nemes birtokán vadásszon, annak
engedélye nélkül. De mindegyik, birtokának bizonyos
részét kizárólag a saját vadászterületének tekinti, és itt
másnak nincs joga vadat lőni. A herceg jövedelme igen

Sopron: Egy ajánlólevél lehetővé tette, hogy megismerjem Széchényi grófot /Széchényi Ferencről - Széchényi
István apjáról van szó/, aki nagyon kedvesen és udvariasan fogadott. Családja körében megállapíthattam, hogy
a magyar nemesek milyen kitűnő nyelvérzékkel rendelkeznek. Fia /Széchényi István/ tízéves forma, szép
gyermek, folyékonyan és jól beszélt magyarul, németül,
latinul, franciául és olaszul és azt hiszem valamennyire
horvátul is. A gróffal ebédeltem, majd utána elkísértem
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nagy, nyolcvan-kilencvenezer font sterlingre becsülik,
de 1793-ban, amely különösen bőséges esztendő volt,
egymillió forint fölé, azaz százhétezer fontra emelkedett.
Elbúcsúztam Széchényi gróftól, aki miután több, magas
hivatalt töltött be, horvát bán volt és követ a nápolyi udvarnál, most visszavonult a közélettől, hogy idejét birtokainak és irodalmi tevékenységének szentelje. Járt a mi
szigetünkön is, és igen jó véleményt formált Angliáról.

A bolhák ébresztőóra helyett is alkalmasak. Oly korán felébresztenek bennünket, hogy lehetetlen miattuk bármiről is lekésnünk. Amikor kiléptem a sörföző
házából, meghökkentett a vidék szépsége. Előttem zúgva
hömpölygött a nagy folyam Buda felé, erdőkkel borított
hegyek között, amelyeknek egyike napfényben fürdött, a
másikát árnyék borította.
A folyam partján öreg romtorony áll /Salamon-torony/,
amelynek magasba nyúló fala felhívta figyelmemet a várra.
A hegy tetején, hatalmas, élesvonalú sziklatetőn áll a vár, a
hegyet egészen lábáig szőlő borítja.

Visegrád
Csomagjaimat szolgámmal kocsival Budára küldtem
és gyalog indultam el Visegrádra.
Kilenc óra tájban
érkeztem. Mivel sem posta, sem pedig forgalmas út itt
nincs, nem számíthattam arra, hogy jó vendéglőt találjak. Sikerült szobát találnom egy sörfőző házában. Szerencsétlenségemre, éppen pünkösd hétfője volt, és a
cigányzenészek egy csoportja zeneszerszámát éppen az
én ablakom alatt állította fel. Annyit tudtam, hogy fő
hangszerük a hegedű. Ettől még alhatom. S ebben megnyugodva lefeküdtem. De alighogy magamra húztam
a takarót, a cigányok furulyázni kezdtek. Hogy ezek a
muzsikusok valami távoli leszármazottai-e a skót felföld
népének, nem tudom, de hogy ennél borzalmasabb
zajt még sohasem hallottam! Ez a rettenetes hangszer
általánosan elterjedt Európa sok országában. Sziciliában
például a pásztorok, amikor karácsonykor lejönnek a
hegyekből a városokba, magukkal hozzák furulyájukat,
és nincs nyelv, amely kifejezhetné az általuk ilyenkor
okozott zajt.

Elragadtatva néztem a vidéket, majd átkeltem a Dunán,
amely itt eléggé széles, és ott készítettem el vázlatomat.
Innen nézve, aligha képzelhetni ennél szebb vidéket,
előtérben a romokkal és sziklákkal, háttérben a sötét,
erdőkkel borított hegyekkel. A vár, amely most romokban hever, valaha a magyar királyok „windsori kastély”-a
volt, és bár most rom, még mindig látható, hogy annak idején fejedelmi lakhely lehetett. Visegrád ma
falu, amely a hegyek lábánál épült, németek lakják, és
házaik is olyanok, mintha Németországban volnának.
Robert Townson ezután Dunabogdányon és Szentendrén
keresztül Budára érkezett, leírja milyen a város, majd az
ország politikai intézményeivel, gazdasági helyzetével
foglalkozik; ezután ismét útra kel -északnak.
Közreadja:
Kékessy-Herendi Ida

Robert Townson:Travels in Hungary 1797 London című könyvéből
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EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)
BESZÁMOLÓ A PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉG JÚNIUS-JÚLIUSI PROGRAMJAIRÓL
Miután a járványügyi korlátozások fokozatosan enyhülnek, egyre több rendezvényt tudunk megtartani.

Július 4-én vidám zene- és énekszótól lett hangos a
Rendezvénytér. Az Aranyalma Páros a Mátyás király boj
tárja című népmesét adta elő a hallgatóság lelkes közreműködésével. A gyerekek együtt táncoltak, énekeltek
az előadókkal, szőtték a mese történetét, és még a szülők
is bekapcsolódtak a játékba. Az előadás után a gyerekek
kíváncsian ismerkedtek a különböző hangszerekkel, ki is
próbálhatták, hogy melyik hogyan szól.

Június 17-én szerdán az esti szentmise után Dr. Csépányi
Gábor atya az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára,
az Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa (a kispapok lelki
vezetője) tartott előadást Személyes Istenkapcsolat címmel. Arról beszélt saját élményeit is elmondva, hogy a
mindennapokban hogyan tapasztalhatjuk meg Isten szeretetét embertársaink által. A találkozást még személye
sebbé tette az, hogy Gábor atyát pappá szentelésének éppen 10. évfordulója alkalmából köszönthettük. Egy újabb
öröm volt aznapra, hogy templomunk kórusa a kényszerű szünet után először tarthatott énekpróbát.

Még aznap este a szülőket hívtuk a plébánia fogadótermébe egy beszélgetésre a Jakabos házaspárral, hogy
megtudjuk mi is az a MÉCS közösség, kik a tagjai, ho
gyan működik.
Július 11-én az ország egyik legszebb kilátóhelyére, a
Prédikálószékre kirándultunk. Virágos réteken és árnyas
erdőkön át vezetett a széles és biztonságos út. Közben
helyenként előtűnt a fák közül a Dunakanyar látképének
egy-egy részlete. A 639m magas hegytetőn 2016 őszén
adták át a 12m magas, fából épült kilátót, ahonnan teljes pompájában csodálhattuk meg az elénk táruló pa
norámát. A torony emeletein kézzel festett színes táblák
idézik meg Árpád-házi királyaink emlékét, a környékhez
kapcsolódó eseményeket. Rövid pihenő után visszaindultunk. A turistaútról letérve megkerestük a Hubertusz
kunyhót, amelynek teraszáról hasonlóan szép a kilátás.
Szerencsénkre az eső megvárta, amíg leértünk a hegyről,
és csak az utolsó szakaszon kezdett el zuhogni. Ennek ellenére szép élményekkel tértünk haza.

Június 20-án szombaton felfedező túrára indultunk az
Apátkúti völgyben. A füvészkertet elhagyva fölkapaszkodtunk a domboldalon, és hamarosan megtaláltuk a
fák között megbújó Muflon kunyhót. Itt egy kis tízórai
szünet után a közeli Géza forrás finom, hűs vizével csillapítottuk szomjunkat. A Muflon ösvényen haladva
elkezdett szitálni az eső. A környező hegyek párás ködbe
burkolództak, a szép kilátást inkább csak sejteni lehetett.
Igazán különleges hangulata volt ennek a kirándulásnak
az eső ellenére, vagy éppen azért is.
Másnap, a vasárnap délelőtti szentmisén Te Deummal
adtunk hálát az eltelt tanév minden öröméért és nehézségeiért, amikből sokat tanultunk, fejlődtünk.
Június 27-én Szent László ünnepén Gál Péter népművelőt hallgathattuk meg arról, hogyan él a nép szívében és gondolataiban hős királyunk, hogyan születhettek
a Róla szóló legendák. Az előadást Fieszl Antal Sebestyén
szép éneklése vezette be, utána pedig a hallgatóságból
többen kérdéseket tettek föl, és beszélgetéssel fejeződött
be az est.
Június 28-án ünnepeltük templomunk védőszentjének, Keresztelő Szent Jánosnak születését. Az esti
szentmise után a Kecskés Együttes adott egyházzenei
hangversenyt Szent János és Szent László emlékére.
Kódexek, régi i
mádságoskönyvek lapjain fennmaradt
énekek, zeneszámok közötti ismertetések segítették a
tájékozódást a zenetörténetben. Az értő hallgatóság vastapssal köszönte meg az előadást. Ezután a rég nem látott ismerősök a környező településekről is még maradtak egy kicsit beszélgetni, a kevésbé ismert régizenei
hangszereket megszemlélni.

Dunakanyar

Az előadásokról készült filmfelvételeket a Danubia Te
levízió honlapján is megtekinthetik.
Várom a kedves érdeklődőket a további programokra is,
amelyekről a kihelyezett plakátokon, és a plébánia facebook oldalán is tájékozódhatnak.
Szabóné Mayer Katalin
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KIKIÁLTÓ
ÚTJÁRA INDULT A VISEGRÁDI DIGITÁLIS TUDÁSTÁR, AZAZ
A VIDIT

A

Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület, Visegrád Városa, a Magyar
Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, valamint
a Szent György Lovagrend támogatásával létrejött a
Visegrádi Digitális Tudástár (VIDIT), melynek célja,
hogy az 1000 éves Visegrád tudásanyagát egy min
denki számára könnyen elérhető online felületen ossza
meg az oktatásban résztvevő tanárokkal, diákokkal és
mindazokkal, akik érdeklődéssel fordulnak a magyar
kultúra és a magyar történelem felé.

nevéhez fűződik, mint Viktorin József, vagy Schulek
János. A történelmi Visegrád kincseit hosszú évtizedek
alatt felszínre hozó, kitartó régészeti tevékenyég során a
kutató régészek ideiglenes sátrai szép lassan múzeummá
erősödtek, majd a XXI. századra elkészült többek között
az egykori királyi palota monumentális rekonstrukciója is. Visegrád ma már elképzelhetetlen a Mátyás Király
Múzeum nélkül.
A Tudástár anyagait a történelem (elsősorban a
középkor, illetve a Római Birodalom kora), az irodalom (pl. Visegrádhoz kapcsolódó szerzők, alkotások),
a kultúrtörténet (például az 1848/49-es szabadságharc
fővezére, Görgei Artúr és kora), illetve a helytörténet
kategóriáiba soroltuk.

Visegrád Város szerepe a magyar történelemben
sokszínű és egyedi, történelmi értékeit pedig a mai napig
gondosan őrzi. Nagy királyaink hosszú sorának históriája
kapcsolódik össze az élő középkor városával, legyen szó
a magyar reneszánsz legnagyobb hatású uralkodójáról,
Hunyadi Mátyásról, vagy az Arany János Toldijából is jól
ismert Nagy Lajosról.

Szándékunk szerint a Tudástár indulásától kezdve fo
lyamatosan bővülni fog.

Azt viszont már kevesen tudják a nagyvilágban, hogy
Európa első, napjainkban is aktívan működő, királyi
alapítású lovagrendje, a Szent György Lovagrend is ehhez
a városhoz kötődik.

A "Helyi Érték" a Tudástáron belül nyitott felület mind
azok számára, akik valamilyen módon kötődnek Visegrádhoz. Ide olyan beérkezett anyagok kerülhetnek fel,
amelyek szervesen kapcsolódnak Visegrád jelenéhez és
múltjához, történetéhez, kultúrájához, s amelyek széles
közönség számára is érdekesek lehetnek.

A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király
Múzeumának előtörténete pedig olyan szaktekintélyek

Biró Dániel és Fagyas Róbert, a VIDIT megálmodói hatalmas köszönettel adóznak mindazoknak, akik lelkes munkájukkal, szakértelmükkel, segítségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy 2020 nyarán végre útjára induljon a Visegrádi Digitális
Tudástár:
Cseke László (Visegrád és Környéke TDM); Muravölgyi-Farkas Emese (Visegrád és Környéke TDM); Burgermeister
Ágnes (Visegrád és Környéke TDM); Földi Roland (Roland Imageworks Filmstúdió); Cseke András (Szent György
Lovagrend); Oláh Sándor (Szent György Lovagrend); Kreisz Bence (Szent György Lovagrend); Mikesy Tamás (Visegrádi Mátyás Király Művelődési Ház); Molnár Erzsébet (Visegrádi Mátyás Király Művelődési Ház); Buzás Gergely (Ma
gyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma); Gróf Péter (Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma); Dr.
Szilágyi Márton (ELTE BTK XVIII-XIX. századi Magyar Történeti Tanszék)
A weboldal a következő linken érhető el:
https://visitvisegrad.hu/vidit
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ÖKO-AGORA
FAÜLTETÉSSEL KEZDŐDTEK AZ ERDEI VÁNDORTÁBOROK

V

alamennyi útvonalon faültetéssel kezdődtek az
Erdei Vándortáborok, az első útnak induló csoportok őshonos fákat ültettek mind a kilenc útvonalon. Az idei
Erdei Vándortáborok során mintegy 4000 diák és kísérőik
járják a hazai erdőket. A június közepétől augusztus
második feléig tartó táborokban 160 csoport 9 útvonalon
ismerheti meg Magyarország erdeit. A szervezők idén a
zöld szemléletformálás mellett kiemelt figyelmet fordítanak
a járványügyi szabályok maradéktalan betartására, a
táborozók biztonságára.

Faültetés a Mátrában

Az Országos Erdészeti Egyesület által koordinált
Erdei Vándortábor Programban a gyerekek a Bakony,
a Börzsöny, a Mátra, a Mecsek, a Pilis, a Vasi-Hegyhát,
a Zemplén, valamint idén először a Vértes és a Zselic
természeti, illetve kulturális értékeit ismerhetik meg.
A június 17-én induló Erdei Vándortáborok minden
útvonalon faültetéssel kezdődtek: az elsőként útnak induló csoportok egy-egy őshonos fát ültettek erdészek
útmutatásával, segítségével. A faültetések célja, hogy
felhívja a diákok figyelmét az erdők és a fák szerepére,
amit a klímaváltozás elleni fellépésben és a fenntartható
gazdálkodásban töltenek be. Emellett jól szimbolizálja az egyéni és közösségi cselekvés lehetőségét, vagyis,
hogy a társadalom minden tagja cselekvő részese lehet
a klímavédelemnek. Fontos üzenetet hordoz az ültetett
fajok kiválasztása: az adott termőhelynek megfelelő,
változatos erdők kialakítására hívják fel a figyelmet. Így
például a zempléni útvonalon az év fájának választott
tatár juhar egy példányát, a Zselicben a Ropolyi-tónál
pedig egy cseresznyefát ültettek el a táborozók.

Az Erdei Vándortábor Program egyik újdonságaként a szervezők ebben az évben a szokásos csoportos
jelentkezés mellett egyéni jelentkezésre is lehetőséget
biztosítanak. Azok, akik így kívánnak részt venni Erdei
Vándortáborban, az Országos Erdészeti Egyesületnél
jelentkezhetnek az egyhetes turnusok valamelyikére.
Idén a járvány ellenére több csoport indul, mint tavaly.
A táborok szervezői a járványügyi szabályokat, intézkedéseket a teljes programsorozat alatt alkalmazzák. Az
Erdei Vándortáborok helyszínei vidéken, a zsúfolt he
lyektől távol esnek, az útvonalak a természetben haladnak,
ezzel is minimalizálva az emberi kontaktusok számát. Az
állami erdőgazdaságok ökoturisztikai infrastruktúrája
pedig szükség esetén megfelelően biztonságos hátteret
biztosít a táborok lebonyolításához.
Az Erdei Vándortábor Program célja, hogy a fiatalok
testközelből ismerjék meg a magyar erdőket és értékeiket;
ismerjék meg, miért fontos a változó környezetben az
erdők fenntartása és gyarapítása. A vándortáborokban a
fenntartható erdőgazdálkodás összekapcsolódik a mindennapi zöld szemlélettel. A vándortáborok ökológiai
lábnyoma minimális, hiszen a szervezők törekednek az
étkeztetéshez újrahasznosítható és tartós csomagoló
anyagok használatára, nagy hangsúlyt fektetnek a szelek
tív hulladékgyűjtésre, valamint felhívják a figyelmet a
tudatos energia- és vízhasználatra is. Egyes útvonalakon
éppen ezért nem lesz csomagszállítás, az erdei vándo
roknak így maguknak kell vinniük csomagjaikat.
A fiatalok az Erdei Vándortáborok során erdei iskolai
programokon vehetnek részt. A gyerekek a természeti
értékeken kívül Magyarország kulturális örökségének
olyan kincseit láthatják, mint a visegrádi Fellegvár és
Salamon-torony, a csókakői, a drégelyi és a regéci vár (a
Vértesben, a Börzsönyben, illetve a Zemplénben), vagy
az Árpád-kori mánfai templom a Mecsekben.
Az Erdei mellett megkezdődtek a Bringás és Vízi Vándortáborok, idén először pedig Zarándoktábor is indult.
A Vándortábor Programot – amelyhez az élményeket bemutatandó novella-, vers- és fotópályázatot is meghirdettek a fiatalok számára – az Aktív Magyarországért Felelős
Kormánybiztosi Iroda koordinálja.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
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FUSS, FOREST! – SZEPTEMBERBEN RENDEZIK A BUDAKESZI VADASPARK
JÓTÉKONYSÁGI TEREPFUTÓVERSENYÉT
Szeptember 5-én, szombaton rendezi a Budakeszi
Vadaspark a Fuss, forest! elnevezésű terepfutóversenyt.
A járványügyi helyzet miatt áprilisban elhalasztott verseny
egyszerre jótékonysági és családi futás, amelyen a néhány
száz méterestől a félmaratonig 6 táv közül választhatnak
az indulók. Aki benevez a versenyre, aznap ingyenesen
látogathatja a Vadasparkot. A bevételt a vadmacskák
védelmére, életmódjuk tanulmányozására fordítják a szer
vezők.

Sportegyesület – úgy, hogy azok közül a legkisebbek által
is könnyen teljesíthető néhány száz méterestől az alapos
felkészültséget igénylő félmaratonig minden korosztály
és résztvevő megtalálja a számára legmegfelelőbbet. Így a
családok, a gyerekek, a közepes távokat kedvelő futók és
a tapasztalt félmaraton-teljesítők egyaránt felfedezhetik
benne a kihívást: a közösségi élményt, a szabadban sportolás semmihez sem hasonlítható hangulatát, a budai
hegyek szépségét. Ezáltal valamennyi induló garantáltan siker- és sportélménnyel lehet gazdagabb a verseny
után. És még valamivel: azzal a tudattal, hogy jótékony
célt támogat. A Budakeszi Vadaspark ugyanis a bevétel
felhasználásával a magyarországi vadmacska populáció
védelméhez, a vadmacskák elterjedésének, életmódjának
tanulmányozásához, a Vadasparkban született egyedek
visszavadításához járul hozzá.

F U S S , FO R E S T !
jótékonysági futás

arkban*

a Budakeszi Vadasp
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A Fuss, Forest! jótékonysági futáson 6 távon lehet indulni:

Fuss, Forest! – Szeptemberben rendezik a Budakeszi Vadaspark jótékonysági
terepfutóversenyét

• Süni futam óvodásoknak (350 m),

Szeptember 5-én, szombaton rendezi a Budakeszi Vadaspark a Fuss, forest! elnevezésű
terepfutóversenyt. A járványügyi helyzet miatt áprilisban elhalasztott verseny egyszerre
• Mosómaci futam alsósoknak (350 m),
jótékonysági és családi futás, amelyen a néhány száz méterestől a félmaratonig 6 táv közül
választhatnak az indulók. Aki benevez a versenyre, aznap ingyenesen látogathatja a
Farkasfalka
futam
családoknak
(350 m), fordítják a
Vadasparkot. A•bevételt
a vadmacskák
védelmére,
életmódjuk tanulmányozására
szervezők.

• Tűzróka futam (4 km, 100 m szintemelkedés),

TÁV

SZINTEMELKEDÉS

350 m

-

Mosómaci futam - alsósoknak 350 m

-

Süni futam – óvodásoknak
Farkasfalka futam - családi

350 m

-

Tűzróka futam

4 km

100 m

Vadmacska futam
Hiúz félmaraton

8,8 km

250 m

20.86 km

492 m

* A verseny nevezési díját a Budakeszi Vadaspark 100%-ban a vadmacskák élőhelyének védelmére,
felkutatására és életmódjuk tanulmányozására fordítja.

Helyszín/találkozás: Budakeszi Vadaspark
További információ, versenyszabályzat, díjak és nevezés:

www.erdeifutas.hu

A Fuss, Forest! jótékonysági terepfutóversenyt eredetileg április 5-én rendezték volna, de a
járványügyi helyzet miatt elhalasztották. A szeptemberi versenyt a Budakeszi Vadaspark az
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A Fuss, Forest! jótékonysági futáson 6 távon lehet indulni:
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A rajt és a célVadasparkba.
a Budakeszi Vadaspark főbejáratánál lesz. A kistávok 9:30-tól 10 percenként, a
miatt elhalasztották. A szeptemberi versenyt a Budakeszi
Tűzróka és a Vadmacska futam, valamint a Hiúz félmaraton indulói 10 órakor rajtolnak. A
Vadaspark az egészségügyi, járványügyi szabályok szi
szintidőn belül célba érkezők egyéni befutórelikviát kapnak. A 4 és a 8,8 kilométeres táv,
A Fuss,
Forest!
jótékonysági
versenykiírása,
a
valamint a félmaraton
1-3. helyezettje
– férfi
és női külön-különfutás
– ajándékcsomagban
részesül,
gorú betartásával szervezi, ezért a nevezői létszámot 250
illetve a Budakeszi
Vadasparkba szólóonline
éves bérletet
kap.
kedvezményes
nevezés
– amire augusztus 28főben határozza meg. A tavaszi nevezések érvényesek
A Fuss, Forest!
futás valamennyi
résztvevőjének
rajtcsomagjában
lesz egy
ig jótékonysági
van lehetőség
–, illetve
valamennyi
információ
a
karszalag, ami a verseny napján ingyenes belépésre jogosít a Budakeszi Vadasparkba.
maradnak az új időpontra, illetve díjmentesen átadhatók
verseny honlapján érhető el: https://erdeifutas.hu/.
más személy részére.

A Fuss, Forest! útvonalát és távjait a Vadaspark közvet
len közelében alakították ki a versenyszervezők – a Budakeszi Vadaspark, az Örökerdő Alapítvány és a CoffeeRUN
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Fuss, Forest! – Szeptemberben rendezik a Budakeszi Vadaspark jótékonysági
terepfutóversenyét

Szeptember 5-én, szombaton rendezi a Budakeszi Vadaspark a Fuss, forest! elnevezés
terepfutóversenyt. A járványügyi helyzet miatt áprilisban elhalasztott verseny egyszerr
jótékonysági és családi futás, amelyen a néhány száz méterestől a félmaratonig 6 táv közü
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TANÍTANAK A SZÉPKORÚAK
RÉGI IDŐKRE EMLÉKSZEL-E MÉG...?
KEDVES OLVASÓ!

M

ár többször írtam a Visegrádi Hírekben a mi kis
falunkról /városunkról/. Sajnos nagyon kevés
olyan cikket olvasok, ami az itteni helyzetet emlegeti.

Sajnos a régi időkben kevés volt a villanyvilágítás, sok
helyen petróleumlámpával világítottak. Rádió is nagyon
kevés helyen volt, nem is csoda, hogy sok családban sok
gyerek született.... A gazdagoknál viszont kevés volt a
gyerek, azért, mert a gazdagságot nem kellett szétosztani.

Igen szép írásokat, megemlékezést ír Scheili Laci bácsi,
aki a régi időkről, felnőttekről, gyerekekről ír. Valóban
igen szép dolgokat, eseményeket idéz fel, milyen volt az
akkori fiatalok élete, s ezek mind igaz történetek.

Az itteni gyerekek igen szívósak, egészségesek voltak,
reggeltől-estig kint voltak a szabadban.

Én is felelevenítenék egy-két emléket.

Nyáron volt a kisbúcsú a Rév utcában, ősszel pedig a
nagy búcsú a Fő utcai Mária-kápolnánál. Színes volt a
forgatag, volt ott mézeskalácsos, cipőárus, papucsos,
csizmás, ruhaárus, édesség és sok egyéb portéka.

Régen színvonalas színi előadásokat, operetteket láthattak az akkori falusi emberek. Előadták az István a királyt,
a Csendháborítókat. Ezeket az előadásokat az iskola
épületében adtuk elő felnőttek és gyerekek közösen, saját
magunk által készített ruhákban, zenekar is kísért minket, Zoller József volt a zenekar vezetője.

Sajnos az akkori szegény embereknek kevés volt a pénze,
de a gyerekek azért kaptak egy kis édességet. Volt szüreti
bál, farsangi bál, minden hétvégén a Tilcsi vendéglőben
zenélt Meszárek János és József. Az emberek igy ki tudtak kapcsolódni a hétköznapi munka után. Moziba is lehetett menni, a mai Don Vito helyén volt a mozi, szombat-vasárnap voltak előadások.

Az iskola a mai iskola épületében volt. Akkoriban három
tanító tanította a gyerekeket. Nádler Mária az I-II., Vitéz
Szabady Béla igazgató III-IV. és Zoller Imre kántortanító
V-VIII. osztályt tanította.

Kedves idős Urak, akik szeretnétek írni, írják, meg,
hogy az Ő idejükben milyen is volt az akkori élte Visegrádon, tudjanak meg többet róla a mai fiatalok.

Óvoda a mai polgármesteri hivatal helyén volt.
Tavasszal sajbázás, barkaszentelés, búzaszentelés és sok
olyan esemény történt, ami a mai fiatalság számára elképzelhetetlen.

Szinay István

Piknik a Zsitvay kilátónál, Visegrád, 1936.
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Forrás: Fortepan
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VISEGRÁDI ÍZEK
KÄSESPÄTZLE - SAJTOS SPETZLE – A SCHATZI SVÁB KISVENDÉGLŐ RECEPTJE
Ez egy kiadós, tipikus sváb étel, köretként szaftos húsokhoz mennyei, de önálló ételként is megállja a helyét.

2 fej hagymát összekockázunk, vajon aranybarnára
pirítjuk.

Fél kiló lisztből, 4 tojással, 1 dl tej és 2 dl szóda
hozzáadásával, teáskanál sóval nokedli tésztát készítünk.

A kifőtt speclét tepsibe tesszük, rétegenként megszórjuk
a pirított hagymával, reszelt sajttal. Forró sütőbe tesszük
10 percre, hogy a sajt megpiruljon a tetején.

Forró, sós vízbe szaggatjuk, vágódeszkáról éles késsel,
vagy nokedli szaggatóval. Ha a tészta feljön a víz színére,
leszűrjük.

Tálaláskor friss petrezselyemmel szórjuk meg a tetejét.
Scheili-Késmárki Szilvia
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MEGHÍVÓK
A PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉG AUGUSZTUSI PROGRAMJAI
Augusztus 8-án, szombaton 19 órakor a templomban

Augusztus 30-án, vasárnap 19 órakor a plébánia
közösségi termében

Az Angelico kvartett hangversenye, amelyen barokk,
klasszikus, romantikus, és 20. századi művek csendülnek
fel

”TÁMASZD FEL MÁR CSILLAGUNKAT…” (A Halotti
Beszédtől Balassi Bálintig)

Augusztus 10-14-ig hittantábor a plébánián

Szabó András előadóművész estje, utána agapé,
beszélgetés

Augusztus21-én,pénteken: Egynapos autóbuszos zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra a nemzeti kegyhelyre

A BELÉPÉS DÍJTALAN, MINDENKIT SZERETETTEL
VÁRUNK!

Augusztus 22-én, szombaton
Kincskereső kirándulás Pilisszentlászlóra, az Apátkúti
patak forrásához. Indulás: 9 órakor a plébániatemplomtól

Szabóné Mayer Katalin
plébániai programszervező

A Corvin hajó Visegrádon

Fotó: Greguss Tamás
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Augusztus 15. szombat 20:30, Rendezvénytér

Augusztus 22. szombat 19:00, Királyi palota

Zenés Nyári Esték

Irány Rió!

Mátyás király korának zenéje

Méhes Csaba és a Brass in the Five

a Custos Consort
régizene együttes koncertje

előadása

A hangverseny programja

T. Suzato: Pavanne, MilleRegretz, Branle, Galiarda
J. A.Dalza: CalataallaSpagnola
B. Tromboncino: Ave Maria
G. Gastoldi: Il Ballaerino
A.Kircher: ModoHypodorico
Anonymus: Ave Mater o Maria Zsigmond király korából
Nagybányai Mátyás: Historia az vitéz Hunyadi Jánosról
Anonymus: Bodogasszony anyánk
Anonymus: Osman Pas
G. G. Donado: Usisderdim
B. Tromboncino: Poichevoise
F. Azzaiolo: Al di, dolcebenmio
G. Sanz: Canarios

Hat utcazenész egy véletlen folytán a nagyvárosi forgatagban egymásra talál, majd együtt indulnak el egy
kalandos világkörüli utazásra. Járműként a muzsikájuk és hangszereik szolgálnak, üzemanyaguk pedig a
játékosság, a fantázia és a jókedv, de nem kímélik a
nézők rekeszizmait sem.
Méhes Csaba hazánk kiváló komikusa, pantomimművésze, a vizuális humor mestere szuggesztív játékával
szavak nélkül bűvöli el a közönséget itthon és a világ
több pontján. Számos elismerés és díj birtokosa.
A Brass in the Five rézfúvós kvintett tagjai (Simai
László – trombita, Monoki Attila – trombita, Soós
Péter – kürt, Koppányi Béla – harsona, Takács Tibor
– tuba) Zeneakadémiát végzett, professzionális zenészek, hangszereik virtuóz mesterei, akik első koncertjüket II. Erzsébet angol királynő előtt játszották.
Közös útjuk 2008-ban kezdődött. Az Irány Rió! című
produkciójuk a Fringe+ Fesztiválon a zsűri két külön
díját nyerte el.

Mátyás humanista uralkodóként nyitott volt más országok kultúrájának megismerésére és meghonosítására udvarában. A királyi udvar mindennapjaiban a
művészetek között a zene is kiemelkedő szerepet kapott. Felesége Beatrix királynő – aki maga is a hárfa
avatott játékosa volt – csak megerősítette ebben a törekvésében. Mátyás kora legjobb zenészeit, komponistáit igyekszik szerződtetni palotájába, főleg a Burgundi udvarból. Így az a szerencsés körülmény állt
elő, hogy egyszerre van jelen a németalföldi, az itáliai
és a hazai impresszió. Ezeknek a hatásoknak szép
együtt csengésével szólalnak meg kor kiváló zeneszerző óriásainak művei a Custos Consort (Király
Nóra – középkori hárfa és ének, Szászvárosi Sándor –
viola da gamba, Tokodi Gábor – lant, Sipos Csaba –
ütőhangszerek) tolmácsolásában.

Ajánljuk mindazoknak, akik egy nívós zenei produkció mellett egy óra önfeledt nevetésre vágynak!
Korhatár nélkül megtekinthető!

Mindenkit szeretettel várunk!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A járványhelyzetből adódó esetleges változások miatt kérjük, figyelje a város honlapját!
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Államalapító Szent István királyunk ünnepén

szeretettel hívjuk Visegrád minden polgárát az alábbi programokra:
Augusztus 20. csütörtök, 9.30 óra, Rendezvénytér

Augusztus 19. szerda, Rendezvénytér:
20 óra

A Visegrád Város Önkormányzata és
a Szent György Lovagrend által állíttatott Trianoni emlékmű,
a MEGBÉKÉLÉS HARANGLÁB
ÁTADÁSA

A PÉNZÜGYŐR ZENEKAR
ÜNNEPI GÁLAKONCERTJE
vezető karnagy:
Kapi-Horváth Ferenc

Beszédet mond:
Szabó István a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

21.15 óra

VISEGRÁD VÁROS ÜNNEPI
TŰZIJÁTÉKA

Közreműködik Fehér László tárogatóművész

10.00 óra, Keresztelő Szent János plébániatemplom

Az esemény rendhagyó módon a Rendezvénytér alatti
füves területen lesz megtartva

SZENTMISE
ÉS KENYÉRSZENTELÉS

21.30 óra

UTCABÁL

11.30 óra, Városi Nagypark

a MADARAK Házibuli zenekarral

ÜNNEPI MŰSOR,
A MAGYAR SZENT KORONA
INSTALLÁCIÓ MEGNYITÁSA
Beszédet mond:
Szabó István a Pest Megyei Közgyűlés elnöke
A kiállítást bemutatja:
Elekes Gyula
a székelyudvarhelyi művelődési központ vezetője
Közreműködik:
a Strigonium Consort régizene együttes

Mindenkit szeretettel várunk!
Mindenkit szeretettel várunk!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A járványhelyzetből adódó esetleges változások miatt kérjük, figyelje a város honlapját!
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OLVASS, HOGY LÁSS!
KÖNYVTÁRI HÍREK
AZ ALÁBBI ÚJ KÖNYVEKET AJÁNLJUK KEDVES
OLVASÓINK FIGYELMÉBE:
Gyerekeknek
•

Aszódi Éva, T.: Olvasókönyv a honfoglalás koráról

•

Berg Judit, Kertész Erzsi: Az óra rejtélye

•

Egressy Zoltán: Csimpi szülinapja

•

Ende, Michael: Gombos Jim és a rettegett 13

•

Kozári Dorka: Marcsi téli kalandjai

•

Part, Michael: Christiano Ronaldo – a győztes

•

Pizsihősök – kalandra fel

•

Wéber Anikó: El fogsz tűnni

•

Fifield, Anna: Kim Dzsongun

•

Gregory, Philppa: Három nővér, három királyné

•

Gregory, Philippa: A makrancos királyné

•

Lawrence, Leslie L.: Donovan ezredes tréfája I-II.

•

Reza, Karim: Vírus neve: Korona

•

Simonovics Ildikó: Rotschild Klára

•

Szabó Magda: Liber Mortis

•

Szabó Magda: Üzenet odaátra

•

Tompa Andrea: Haza

Hangoskönyv
•

Almási Kitti: Bátran élni

Felnőtteknek
•

Bagdy Emőke: Relaxáció, megnyugvás, belső béke

•

Fábián Janka: A könyvárus lány

Kotz Eszter,
könyvtáros

Fotó: Greguss Tamás

Visegrád; Királyi Palota
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
PÉLDAMUTATÓ TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁS A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY
IDEJÉN
A KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VISEGRÁD
ALAPÍTVÁNY KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSA

személyeket, családokat támogassa, akik a koronavírus
járvány következtében veszítették el a munkájukat,
egyéb bevételi forrással nem rendelkeztek, így jövedelem
nélkül maradtak. A nem megfelelő jogcímen benyújtott kérelmeket, ideértve azon személyeket is, akiknek a
nyugdíjkiegészítésként végzett munkája lehetetlenült el
a járvány következtében, de egyébként nyugellátásban
részesültek, nem állt módunkban támogatni.

Kedves Visegrádiak, Kedves Hívek!
A Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik részt
vettek a Visegrád Város Önkormányzata és az Alapítvány által közösen kezdeményezett akcióban, melynek célja a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe
került magánszemélyek és családok támogatása, segítése
volt. 20 magánszemély és 2 cég adakozásának köszönhetően 777.000 forint gyűlt össze olyan aktívan dolgozók
megsegítésére, akik a járvány következtében kialakult
helyzetben elvesztették munkájukat, így maguk és családjuk megélhetése veszélybe került.

A befolyt összeg körülbelül 1/3-át fordította eddig
segélyezésre az Alapítvány. Mivel tartani lehet a járvány
újabb hullámától, ezt a pénzt továbbra is elkülönítetten kezeljük. Amennyiben a jövőben nem lesz szükség
az adományok ilyen célú felhasználására, úgy minden
támogatónkat meg fogjuk keresni, hogy egyeztessünk
adománya további sorsáról.

Az Önök bőkezű adományainak köszönhetően
az Önkormányzat Népjóléti Bizottságával közösen
mérlegelve került sor a támogatások odaítélésére. A
döntés során mind a Népjóléti Bizottság, mind az Alapítvány Kuratóriuma azt tartotta szem előtt, hogy azokat a

Isten áldja meg és tartsa meg jó egészségben minden
adományozónkat és segítőnket!
Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Visegrád szépkorú lakossága nevében köszönetet mon
dunk az elmúlt hónapokban nyújtott sok-sok segítségért a
Polgármesteri Hivatal vezetőinek és dolgozóinak, a visegrádi Önkéntes tűzoltóknak, a Városi Konyha munkatársainak, és mindazon önkénteseknek, akiktől ebben a
nehéz és az idősebb embereket különösen próbára tevő
helyzetben nyugdíjasként rengeteg segítséget kaptunk.
A város vezetése példás gyorsasággal megszervezte azon
idősek ellátását, akiket családjuk nem tudott támogatni. Önkéntes tűzoltóink napi rendszerességgel járták a
várost és gondoskodtak arról, hogy semmiben ne szen
vedjünk hiányt. Mellettük sok önkéntes járult hozzá

maszkokkal, mentális tanácsadással vagy egyéb módon
ahhoz, hogy különösen veszélyeztetett korcsoportként a
lehető legkisebb nehézségekkel és akadályokkal vészeljük
át a járvány időszakát.
Köszönetet szeretnénk mondani Györök Tibor atyának
is, aki a Danubia TV-n és az Interneten keresztül gondoskodott arról, hogy lelki táplálékhoz is jussunk és tartotta bennünk a lelket a bezártság idején.
Vaikné Franciska
a Visegrádi Nyugdíjas Klub vezetője

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki a 823. számú Mátyás király
Cserkészcsapat vezetőinek és azoknak a tagoknak, akik
a koronavírus okozta veszélyhelyzetben segítségünkre
siettek. Megkeresésünkre azonnal készségesen vállalták
a templomi közösség tagjainak hetente járó újságok (Új
Ember és Keresztény Élet) házhoz szállítását. Mindezt
online tanulásuk mellett közel 3 hónapon keresztül pontosan és szeretettel végezték.

mutatásuk bíztató a kisebbek számára, nekünk idősebbeknek megnyugtató önzetlen segítőkészségük. Ugyan
csak hálás köszönet és elismerés illet mindenkit, aki
városunkban segített, helytállt a nehézségek leküzdésében, védte a veszélyeztetett embereket. A Városi Konyha dolgozói halmozottan több időt és energiát igénylő
munkát végeztek ügyelve a higiéniai szabályok maximális betartására. Köszönjük mindnyájuknak és kívánunk
jó pihenést, kikapcsolódást a nyári szabadságukra.

Örömmel tapasztaltuk, hogy ők cserkészfogadalmukhoz hűen tetteikkel bizonyították, hogy méltó tagjai a
Visegrádon 31 éve működő cserkészcsapatnak. Példa-

Köszönettel:
Szatmári Nóra a Keresztelő Szent János Plébánia nevében
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BÚCSÚZÁS AZ VISEGRÁDI ÁPRILY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8. OSZTÁLYOS
DIÁKJAITÓL ÉS A SZÜLŐI SZERVEZET TAGJAITÓL!
A háromlábú széknek, amely a világ egyik legstabilabb
alkalmatossága, mi szülők tudjuk, ameddig gyerekeink
iskolába járnak, az egyik lába vagyunk.

nikációs szereplő, mely közvetít, illetve tanácsot ad, nehezen működne ez a bizonyos szerkezet.
A szülői szervezet nevében köszönjük, hogy a rendkívüli helyzet ellenére biztonságosnak mutatkozott a
szék: a pedagógusok, gyerekek, és kiemelten a ballagók
helyükön voltak, és nagy tisztelettel köszönöm meg virág
helyett hálás szavakkal, Cseke Judit és Friedrich Ivett
szülőknek a sok iskolához kapcsolódó, minden területen
végzett munkáját.

Tudjuk azt is, hogy a másik két láb vállalása és teherbírása nélkül borulna az egyensúly. Maradva a hasonlatnál, folytatom:
Tapasztalhattuk, hogy a pedagógusok irányító munkája
nélkül igencsak billeg a szerkezet, és hiába stabil az említett két támaszték, a harmadik, tehát a gyermek együttműködése nélkül nem igazán működőképes.
A szülő odaadása nélkül lehet, reggel nem kezdődne
időben a nap, szerényebbek lennének közös ünnepeink,
és a szülő, mint ma már megkerülhetetlen kommu-

Visnyovszky András
Szülői Szervezet elnöke

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik Édesanyámat, Teizl Józsefné Hirschler Irént utolsó útjára
elkísérték, sírjára koszorút és virágot helyeztek.
Fieszl család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk köszönetet mondani a rokonoknak és ismerősöknek, akik eljöttek 07. 04-én szeretett férjem, Pintér Sándor
búcsúztatására és részvétükkel enyhítették fájdalmunkat.
„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
De ha már abba nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél,
Nem haltál te meg, csak álmodni mentél.”
a gyászoló család

Fotó: Greguss Tamás

Erdő-részlet
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VAN EGY HELY
Van egy hely, egy közösségi színtér Visegrádon, ahol
néha felpezsdül az élet, néha megáll az idő. Ahol, ha arra
vágysz, csapsz egy jó bulit, ha nem, akkor leülsz egyedül
egy pohár sörrel és nézed a naplementét. Ahol röpizhetsz
egy jót a barátaiddal, vagy ha „lusta” vagy, beszélgetsz
velük egy hideg limonádé mellett. Ha focista vagy, vagy
csak szeretsz focizni, profi pályán rúghatod a bőrt. Ha
szülő vagy, biztonságban tudhatod gyerekedet, miközben
ismerkedik a világgal, az állatokkal és a sporttal.

leginkább hátráltató tényező az volt, hogy az árvízvédelmi beruházás második szakaszának munkálatai miatt a
sportcentrum tulajdonképpen építési területté vált.
Ám hamar kiderült, hogy ez a hely valóban közösségi
színtér és túlzás nélkül elmondható, hogy ebben a formájában nélkülözhetetlen az itt élők számára. Ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy civil összefogással és
az önkormányzat anyagi támogatásával gyakorlatilag a
nulláról sikerült újra indítani a sportpályát.

Ez a hely a Visegrádi Sportcentrum. A visegrádiak mellett sokan járnak ide már évek óta táborozni, útba ejtik
vízitúrájuk, teljesítménytúrájuk során. Itt van a Visegrádi Építésztábor központja, itt állomásoznak évek óta az
Eszterházy Huszárok. Bár fekvése és szépsége miatt sok
kiránduló, turista és szállóvendég megtalálja, valahogy
mégis sikerült megőrizni magunknak. A „pályán” mindig van ismerős és mindig van Visegrádi.

Köszönet Visegrád Város Önkormányzatának, hogy a
pálya rendbetételéhez szükséges anyagokat megvásárolta!
De legfőképpen köszönet mindazoknak, akik szabad
idejüket feláldozva kétkezi munkájukkal segítették a
pálya újra nyitását!
Mert van egy hely, egy közösség, ami, ha nem lenne AZ,
most nem fogadhatná újra a visegrádiakat és minden ide
látogatót.

Idén a „pálya” nehezen indult be. Sok sajnálatos ese
mény akadályozta az amúgy rutinszerű indítást, de a

Járdafelújítás a Sportcentrumnál

Terasztető-felújítás Sportcentrumnál
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AZ ÁPRILY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉSE A 2019-ES ESZTENDŐRŐL
Az alapítvány eleget téve a törvényi kötelezettségének a
2019-es évre vonatkozóan a közhasznúsági jelentését az
alábbiak szerint teszi közzé.

1. Az Áprily Lajos Általános Iskola oktató-nevelő
munkájához és rendezvények megvalósításához nyújtott
főbb támogatások:

Az alapítvány bevétele 2019-ben 2.331 ezer Ft volt,
ebből a közhasznú tevékenység bevétele: 2.294 ezer Ft.
Összes ráfordítás: 2.280 ezer Ft, ebből a közhasznú tevékenységre fordított összeg: 2.146 ezer Ft, eredmény: 51
ezer Ft.
Bevételek:
2019-ben az alapítvány a helyi civil szervezetek
támogatására kiírt Civil Alap pályázaton 376 e Ft-ot
nyert Visegrád Város Önkormányzatától. Képviselői tiszteletdíjak célzott felajánlásából és egyéb önkormányzati
támogatásból 574 e Ft-t kapott az alapítvány (ebből a
tárgyévben 534 e Ft-ot használtunk fel). A felajánlott adó
1%-ból 188 e Ft, valamint adományokból további 1.156 e
Ft folyt be, nagyrészt az iskola Szülői Szervezete, az Áprily Lajos Általános Iskola és AMI, valamint vállalkozók és
magánszemélyek támogatásával megrendezett jótékony
sági farsangi bál adományaiból.

•

Zeneiskolai eszközök, hangszertartozékok, kották
vásárlása

•

11 db tablet és 1 db mikroszkóp beszerzése

•

Tanulmányi versenyek útiköltség támogatása

•

Családi nap, Néptánc tábor támogatása

2. Tehetséggondozás, példamutatás elismerése ösztönzés céljából:
•

Zoller-díjhoz hozzájárulás

•

Év Diákja-díj átadása

3.

Támogatások:
A megbízható működés feltételeinek fenntartása mellett
az ÁIA 2019. évi tevékenységével eredményesen valósította meg alapítói szándékát, a város általános iskolájának támogatását. Az alapítvány figyelemmel kísérte és
támogatta azokat a rendezvényeket, melyek az év során
az iskola pedagógiai programjának megvalósítását, valamint közösségépítő tevékenységét segítették, illetve olyan
más programokat is, melyek gazdagították Visegrád kulturális életét.

Egyéb közösségi tevékenységek:

•

Az Áprily-hét keretében a Hazajáró Egyesület által
szervezett Áprily-emléktúra támogatása

•

A civil szervezetek által szervezett adventi
vendéglátás támogatása

Külön köszönettel tartozunk Visegrád Város Önkor
mányzatának, az iskola tantestületének és szülői
szer
vezetének, az Áprily-Jékely családnak, a városi
intézményeknek, továbbá a civil szervezeteknek, vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik támogatják és
segítik munkánkat!
Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma

Telgárthy-rét

Fotó: Greguss Tamás
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JÁTÉK
A JÚLIUSI JÁTÉK MEGFEJTÉSE:
A tábla a IV. Béla szobor talapzatán található, a szöveg jelentése pedig:
“Castellon de la Plana önkormányzata és a Conquesta lovagjainak testvérisége Visegrád városának - 1994 július”
A szöveg spanyol, a testvériség neve katalán. A tábla történetéről, Visegrád és Castellon de la Plana kapcsolatáról a
következő lapszámban olvashatnak.

AUGUSZTUSI JÁTÉKUNK:
Hol látható ez a betűsor? Egy kis segítség: tegyünk egy sétát végig a Duna partján, és megtaláljuk!
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mérete: 18,5 X12,8 cm
-----------------------------------------------------------------

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

mérete, ha utolsó lap: 3 X 9 cm, ha belső: 3 X 8,75 cm
-----------------------------------------------------------------

TŰZIFA ELADÓ

tölgy, bükk, gyertyán, akác
+36-30-890-87-59
tuzifa2023@gmail.com
mérete, ha utolsó lap: 3 X 9 cm, ha belső: 3 X 8,75 cm

-----------------------------------------------------------------
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+36-30-890-87-59
tuzifa2023@gmail.com
mérete, ha utolsó lap: 3 X 9 cm, ha belső: 3 X 8,75 cm
2020.
AUGUSZTUS
-----------------------------------------------------------------

Visegrádi Ingatlan

Cserépkályha építése,

Parkolónál
(Fő utca) társasház
(sorház)
mérete: 18,5
X12,8 cm
átrakása,

1/1. sz. tulajdona
új és régieladó.
csempéből
67 m2, 2 szobás, komfortos,
22 m2 terasz,
és téglakályha-építés
faház.
mérete, ha utolsó lap: garázs,
6,4 X 9 cm,
ha belső:
6,25 X 8,75 cm
Honti
László
Víz, villany, fürdőszoba
felújított,
IKEA
konyha.
Telefon: 06 (20) 356-6634
----------------------------------------------------------------Tetőtér beépíthető.

Érdeklődni:
06-1/3312-882
mérete, ha utolsó
lap: 3,5 X 9
cm, ha belső: 3,5 X 8,75 cm

TŰZIFAELADÁS
----------------------------------------------------------------HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
magassága: 4,5 cm EŐRY CSABA
----------------------------------------------------------------Tel.: 06 (30) 306-0516
mérete, ha utolsó lap: 3 X 9 cm, ha belső: 3 X 8,75 cm
----------------------------------------------------------------HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS!

Mosogatógép, mosó- és szárítógép, főzőlapok,
elektromos TŰZIFA
sütők, ipari ELADÓ
mosogatógépek, stb.,
kozmetikai
szépészeti
berendezések,
tölgy, és
bükk,
gyertyán,
akác
motorosan
állítható
ágyak,
+36-30-890-87-59
szaunák,
jacuzzik, medence gépészet,
tuzifa2023@gmail.com
és egyéb elektromos gépek és berendezések
szervízelése, javítása.

mérete, ha utolsó lap: 3 X 9 cm, ha belső: 3 X 8,75 cm

Kert-, és garázskapu automatizációk
-----------------------------------------------------------------

telepítése, javítása,
beléptető, és felügyeleti rendszerek
----------------------------------------------------------------Cserépkályha építése,
kiépítése, szervízelése.

mérete, ha utolsó lap: 6,4 X 9 cm, ha belső: 6,2 X 8,75 cm

Visegrádi Ingatlan

átrakása,
új fóliák
és régi telepítése,
csempéből
Infra padlófűtő
és
téglakályha-építés
erős-, és gyengeáramú villanyszerelés,
László
érintésvédelemHonti
kialakítása.
Telefon: 06 (20) 356-6634

Parkolónál (Fő utca) társasház (sorház)
1/1. sz. tulajdona eladó.
67 m2, 2 szobás, komfortos, 22 m2 terasz,
garázs, faház.
Víz, villany, fürdőszoba felújított, IKEA konyha.
Tetőtér beépíthető.

Hartégen Károly
Visegrád
mérete, ha utolsó lap: 3,5 X 9 cm, ha belső: 3,5 X 8,75 cm
Tel.: 06-30/941-1194

Érdeklődni: 06-1/3312-882

-----------------------------------------------------------------

ISEGRÁDI HÍREK
magassága: 10,5Vcm
Kiadja
Visegrád
Város Önkormányzata
-----------------------------------------------------------------

magassága: 4,5 cm
-----------------------------------------------------------------

Megjelenik havonta, 850 példányban
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Bártfai Ildikó, Grósz Gábor,
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mérete, ha utolsó lap: 6,4 X 9 cm, ha belső: 6,2 X 8,75 cm

-----------------------------------------------------------------

HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS!
Mosogatógép, mosó- és szárítógép, főzőlapok,
elektromos sütők, ipari mosogatógépek, stb.,
kozmetikai és szépészeti berendezések,
motorosan állítható ágyak,
szaunák, jacuzzik, medence gépészet,
és egyéb elektromos gépek és berendezések
szervízelése,
javítása.Fotó: Greguss Tamás
Salamon-torony - lovagi
torna
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Kert-, és garázskapu automatizációk
telepítése, javítása,
beléptető, és felügyeleti rendszerek

