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Városnap 2001.
– Reflexiók –
Azt hiszem, hogy a tavalyi
városavatási ünnepségsorozattal új
időszámítás vette kezdetét településünk
történetében, mert – bár hangsúlyozzuk
a történeti jogfolytonosságot – a mi
életünkben mégis csak egyszer adatik
meg, hogy várossá, városi polgárrá
válhattunk. Az már az ,,időutazás játék”
kategóriába tartozik, hogy próbáljuk
magunkat beleképzelni egy középkori,
klasszikus értelemben vett várossá
válás ceremóniájába, a városi polgár
érzésvilágába. ,,A városi levegő
szabaddá
tesz”
–
ez
áll a
történelemkönyvekben. Amikor ezt a
gondolatot lefordítjuk, akkor ilyen
konkrét értelmezéseket fűzünk hozzá:
– a város polgárai választott
képviselőik révén, önállóan döntenek
saját ügyeikben…
– felelősséget éreznek városukért…
–
városi
kiváltságaik
fejében
átvállalják a város ügyeinek intézését…
– védnökséget vállalnak – mármint a
város polgárai, céhei, kis közösségei –
a város egy-egy területe fölött… stb.
A várossá nyilvánítás és a városavató
ünnepség után eltelt már 1, azaz egy év
és 1, azaz egy nap. Szimbolikus
értelemben tehát 2001. szeptember 8-án
VISEGRÁD
VÁROS
minden
bejegyzett lakosa szabad városi
polgárnak érezhette magát. Ezt az
eufórikus érzést, ennek kereteit
teremtette
meg
a
2001.
évi
VÁROSNAP,
annak
programjai.
Ünnepre
készültünk,
ünnepet
szerveztünk; SAJÁT ÜNNEPÜNKET –
SAJÁT MAGUNKNAK – SAJÁT
MAGUNK.
Hogyan
képzeltük,
terveztük,
valósítottuk
meg
a
MI
ÜNNEPÜNKET?
Délelőtt szobrot avattunk: Mátyás
király szobrát, s ezzel egy olyan
királynak állítottunk méltó emléket, aki

saját korában (XV. század) az európai
országok
élvonalába
emelte
országunkat, s alkotásával, többek
között a visegrádi palotával ma is
méltóvá tette városunkat, hogy a
Világörökség
részévé
válhasson
(reményeink szerint).

A déli órákban 14 órakor – miután
befejeződtek a több helyszínen zajló
sportversenyek – emléktáblát avattunk
a tornacsarnok falán, emléktáblát
Magyar Lászlónak, aki az előbb
említett Mátyás király üzenetét itt
Visegrádon az ifjak egészséges testi
fejlesztésében, a sportban valósította
meg. Magyar László Visegrád második
díszpolgára lett ezen az ünnepi napon!
Délután 15 órakor kezdődött az a
rendezvény, ahol napjaink ifjú titánjai,
a Művelődési Ház Ifjúsági Egyesülete
bizonyíthatta: méltók a város ifjú
polgárai címre; szervezésükben egy
fantasztikus
fotókiállításon
gyönyörködhetünk és elmélkedhetünk
városunk múltjáról, őseink, elődeink
életéről, ünnep- és hétköznapjairól.
A délután a Pázmány Péter utca és a
Szent László utca kereszteződésében
kialakított
új
téren
rendezett
,,pincemester-avató”
ünnepséggel
folytatódott. A kissé meghatódott

hangulatból egy életvidám, életigenlő
hangulatba csöppentünk, élvezve a
hagyományos vendégszeretet és a
profán ünnepek nemes, polgári
életérzését, s mindezt a településünk
életét gazdagító Német Kisebbségi
Önkormányzat jóvoltából.
A kora esti programok során
visszazökkentünk
a
hivatalos,
protokolláris ünneplésbe, melynek
fontos eleme volt, hogy hivatalosan,
állami, kormányzati szervek által
megerősítve, városunk gyarapodásának
lehettünk élő szemtanúi; annak a
szertartásnak, hogy tulajdonosaivá
válhattunk az egy évtizede vitatott
Duna-parti
területnek!
Igaz,
az
ünnepség elhúzódott, s mindenki, aki
már a szüreti mulatság hangulatában
élt, kissé türelmetlenné vált; mégis
gyermekeink műsorát, a Szent György
Lovagrend programját és a késő estig
tartó színvonalas kulturális programot
jó szívvel fogadtuk.
Késő esti program? Nos, a
szórakozást már mindenki a maga
módján élte meg.
Másnap – ünnepi szentmise, hálaadás
a Mária-kápolnánál – és egész nap
eső…
S este a színházi előadás? Erről –
miután nem vettem részt – nincsenek
reflexióim.
Ünneppé vált szeptember 8–9-edike?
Hiszem, hogy a város minden
polgárának – valamelyik eleme miatt –
IGEN! S hogy még inkább a sajátunkká
váljon, azért nekünk kell tennünk, hisz

EZ AZ ÜNNEP A MIÉNK!
Mezei Anna
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,,A” típusú pályázati kiírás ajánlott szövege (letölthető a http://www.bursa.hu Internet címről):

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
………………………… Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2002. évre ezennel kiírja
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók
jelentkezhetnek,
akik
állami
felsőoktatási
intézményben (kivéve a katonai és a rendészeti felsőoktatási
intézményeket), ill. az Oktatási Minisztérium és az intézmények
közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási
intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott
első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első
szakirányú továbbképzésben, vagy első akkreditált iskolai
rendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt.
Figyelem!
– A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésben
résztvevők nem részesülhetnek Bursa
ösztöndíjban, mivel ők tanulói jogviszonyban és nem hallgatói
jogviszonyban vesznek részt a képzésben, így utánuk a képző
intézmény tanulói normatívában és nem a Bursa Hungarica
ösztöndíj intézményi forrásául szolgáló hallgatói normatívában
részesül.
– Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2001 szeptemberében
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Az ő
esetükben, amennyiben 2002 nyarán befejezik tanulmányaikat,
10 hónap helyett csak egy félévre, azaz 5 hónapra folyósítható a
támogatás.
– Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is,
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a
pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2001/2002. tanév II. félévére már beiratkozzon
a felsőoktatási intézménybe.
– Amennyiben a pályázni kívánó hallgatónak több felsőoktatási
intézményben hallgatói jogviszonya van, pályázatában feltétlenül
CSAK azt az intézményt/kart/szakot jelölje meg, ahol államilag
finanszírozott nappali tagozatos képzésben vesz részt. Ez
ugyanis az ösztöndíj folyósításának alapfeltétele.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő
tanulmányi félév.
Az ösztöndíj újrapályázható.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: a 2001/2002. tanév II.
féléve.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra,
amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott
hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a
támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban
részesített a települési önkormányzat illetékességi területéről
elköltözik. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi
félévtől ható hatállyal hozható meg.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb járulékfizetési
kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő
jövedelemnek számít.
A pályázatot a polgármesteri hivatalnál írásban, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtási
határideje 2001. október 10.
A pályázók pályázatukat a polgármesteri hivatalban
hozzáférhető pályázati űrlapon kötelesek benyújtani.
A pályázat kötelező melléklete a polgármesteri hivatalban,
továbbá az Interneten a http://www.bursa.hu cím alatt
hozzáférhető, a felsőoktatási intézmény által kitöltendő Igazolás
formanyomtatvány, amelyen a felsőoktatási intézmény igazolja,
hogy a pályázó a fentiekben meghatározott képzéstípusok
valamelyikében vesz részt.

A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata
kötelező mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia:
– A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó
jövedelmének havi forint összege
–…
Megjegyzés:
Az 1993. évi III. törvény 4. § (1) a) bekezdése alapján
jövedelemnek minősül ,,a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel)
munkavállalói
járulékkal,
személyi
jövedelemadóval,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári
tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy
adómentesnek vagy adókötelesnek minősül.
Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként
adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett
nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, valamint
– a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj
megállapítása kivételével – a súlyos mozgáskorlátozott
személyek közlekedési támogatása, a rokkantsági járadék és a
vakok személyi járadéka.”
A pályázatok elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki:
– árva vagy félárva,
– családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több,
– gyermeket nevel,
– egyedül neveli gyermekét,
– valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban
folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van,
– eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban
részesül,
– állandó lakhelyén kívüli intézményben tanul,
– nem részesül kollégiumi ellátásban.
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata
benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a
pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő
nyilvánosságra hozatalához.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
felsőoktatási
intézmény
tanulmányi
jogviszonyáról
a
Felsőoktatási
Pályázatok
Irodájának,
ill.
a
helyi
önkormányzat(ok)nak tájékoztatást nyújtson.
A döntés részletes indoklásáról az önkormányzat kizárólag
magának a pályázónak ad felvilágosítást. A pályázó személyi
igazolványa számának és esetlegesen egyéb személyes adatainak
megadásával igazolja személyazonosságát.
A pályázati döntés ellen fellebbezés a támogatásban részesített
ösztöndíjasok listájának nyilvánosságra hozatalától számított 8
napon belül nyújtható be a polgármesteri hivatalban.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról
bővebb felvilágosítás kapható a http://www.bursa.hu Internet
címen.
A pályázatra jelentkezési lap a polgármesteri hivatal igazgatási
osztályán szerezhető be.
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,,B” típusú pályázati kiírás ajánlott szövege (letölthető a http://www.bursa.hu Internet címről):

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
………………………… Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2002. évre ezennel kiírja
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
Megjegyzés:
lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok (a
Az 1993. évi III. törvény 4. § (1) a) bekezdése alapján
2001/2002. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
jövedelemnek minősül ,,a személyi jövedelemadóról szóló
középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező,
törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel)
felsőfokú intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek)
munkavállalói
járulékkal,
személyi
jövedelemadóval,
jelentkezhetnek, akik a 2002/2003. tanévtől kezdődően állami
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári
felsőoktatási intézményben, ill. az Oktatási Minisztérium és az
tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert
intézmények közötti megállapodás alapján nem állami
költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy
felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag
adómentesnek vagy adókötelesnek minősül.
finanszírozott
első
alapképzésben,
első
kiegészítő
Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként
alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, vagy első
adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli
akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben kívánnak
gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett
részt venni.
nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, valamint
– a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj
Figyelem!
megállapítása kivételével – a súlyos mozgáskorlátozott
– A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
személyek közlekedési támogatása, a rokkantsági járadék és a
szakképzésben résztvevők számára nem folyósítható Bursa
vakok személyi járadéka.”
ösztöndíj, mivel utánuk a képző intézmény tanulói normatívában
A pályázatok elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki:
és nem a Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi forrásául
– árva vagy félárva,
szolgáló hallgatói normatívában részesül.
– családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több,
Az ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követő
– gyermeket nevel,
tanulmányi félév.
– egyedül neveli gyermekét,
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: a 2002/2003. tanév I. fél– valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban
éve.
folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van,
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra,
– eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban
amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott
részesül,
hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
– állandó lakhelyén kívüli intézményben tanul,
A támogatott pályázók szociális rászorultságát az
– nem részesül kollégiumi ellátásban.
önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. Az önkormányzat
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata
két tanulmányi félévenként jogosult a megítélt ösztöndíj
benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a
visszavonására, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már
pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
nem áll fenn.
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő
A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a
nyilvánosságra hozatalához.
támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
részesített a települési önkormányzat illetékességi területéről
felsőoktatási
intézménybe
történő
felvételi
vizsgája
elköltözik. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi
eredményéről az Országos Felvételi Iroda a Felsőoktatási
félévtől ható hatállyal hozható meg.
Pályázatok Irodájának, ill. a helyi önkormányzat(ok) számára
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság
tájékoztatást nyújtson.
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A döntés részletes indoklásáról az önkormányzat kizárólag
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb járulékfizetési
magának a pályázónak ad felvilágosítást. A pályázó személyi
kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő
igazolványa számának és esetlegesen egyéb személyes adatainak
jövedelemnek számít.
megadásával igazolja személyazonosságát.
A pályázatot a polgármesteri hivatalnál írásban, a pályázó által
A pályázati döntés ellen fellebbezés a támogatásban részesített
aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtási
ösztöndíjasok listájának nyilvánosságra hozatalától számított 8
határideje 2001. október 10.
napon belül nyújtható be a polgármesteri hivatalban.
A pályázók pályázatukat a polgármesteri hivatalban
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról
hozzáférhető pályázati űrlapon kötelesek benyújtani.
bővebb felvilágosítás kapható a http://www.bursa.hu Internet
A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata
címen.
kötelező mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia:
A pályázatra jelentkezési lap a polgármesteri hivatal igazgatási
– A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó
osztályán szerezhető be.
jövedelmének havi forint összege
–…
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÉRÉSE, KÖZLEMÉNYE
A várossá válással kapcsolatban településünk körzetközponti feladatok ellátását vállalta magára.
Az ezzel kapcsolatosan jelentkező, jelentős mértékben megnövekedett számú ügy intézése folyamatosan egyre több feladatot jelent a
polgármesteri hivatal dolgozói számára. Ezért is nagyon fontos, hogy a feladatok – határidőknek megfelelő, körültekintő – elvégzéséhez
szükséges „háttérmunkára” is jusson elegendő idő a munkaidő keretein belül.
Nyomatékosan kérjük a T. ügyfeleket, hogy fentiek elősegítése érdekében különös gonddal szíveskedjenek betartani a
polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejét, amely a következő: HÉTFŐ du. 13–16, SZERDA de. 8–12 és du. 13–16, PÉNTEK de.
8–12 között.
FIGYELEM!
A városi főépítészi feladatokat ellátó MÁRTONFFY GÁBOR főépítész ügyfélfogadási ideje: SZERDA 9–13 h között.
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2001. szeptember

VÁROSHÁZI HÍREK
A képviselő-testület hírei
A 2001. augusztus 2-i rendkívüli ülésen történtek:
– Elvi hozzájárulásukat adták a városatyák a Református
Lelkészi Hivatal kérelmében foglaltakhoz, azaz egy református
templom építéséhez a Visegrád, 165 hrsz.-ú ingatlan területén. A
konkrét elidegenítési eljárás feltételei a későbbi tárgyalások
során kerülnek majd tisztázásra.
A 2001. augusztus 30-i rendkívüli ülésen történtek:
– Rendelet tervezet és pályázati kiírás került előterjesztésre a
Sziget u.-ban állami támogatással épülő önkormányzati
bérlakások bérlőinek kiválasztására vonatkozóan. A tervezetet
még néhány pontjában kiegészítve, illetve módosítva a végleges
rendelet és pályázati kiírás megalkotása a soron következő
testületi ülés feladata lesz.
– Visegrád településszerkezeti tervének elkészítésére érkezett
ajánlatok elbírálása során a Mont-Teampannon Építész és
Mérnöki Iroda Kft. került a rangsor első helyére, szerződéskötés
után ők fogják megvalósítani az 1997. évi LXXVIII. tv. „Az
épített környezet alakításáról és védelméről” szóló törvény által
kötelezően elkészítendő, korábbi Általános Rendezési Terv
(ÁRT) helyett a Településszerkezeti Tervet (TT), illetve a
Részletes Rendezési Terv (RRT) helyett az új Szabályozási
Tervet (SZT) és a Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ). A munka
elkészítésének várható ideje: 2002. év vége
– Tárgyalások folynak Kisoroszi és Dunabogdány
településekkel közös beruházás keretében megvalósítandó
információs rendszer (kábel tv, internet stb.) kiépítéséről.
– A Visegrádi Sport Egyesület kérelmének helyt adva, az
önkormányzat 400 eFt támogatást folyósít a visegrádi
futballcsapat támogatására.
– Az önkormányzat a szeptember hónap során tartandó
mammográfiai vizsgálaton díjfizetésre kötelezett korosztály
számára az 5000,– Ft-os vizsgálati díjból 2500,– Ft/fő összeget
támogatásként átvállal.
– Pályázat beadásról született döntés az Ifjúsági és Sport
Minisztérium által kiírt „Sportpálya kialakítása” tárgyában a
Duna-parti fejlesztés keretein belül. A maximálisan pályázható
20 M Ft-ot további pályázatok útján kívánjuk kiegészíteni a cca.
90 M Ft-os összberuházás megvalósítása érdekében. Döntés a
pályázat elnyeréséről: 2001. október 15.
– „Vis Maior” pályázat beadásáról született döntés a Mátyás
király u.-i támfal és a temetőtámfal helyreállítása érdekében.
Döntés: 2001. szeptember 30.
– Visegrád Város Önkormányzata a 2001. évhez hasonlóan,
2002. évben is csatlakozik az Oktatási Minisztérium által
meghirdetett pályázathoz, így helyi pályázatot ír ki a „Bursa
Hungarica Tanulmányi Ösztöndíj” elnyerésére, amely a nehéz
szociális és anyagi helyzetben lévő felsőoktatásban részt vevő
tanulók számára nyújt anyagi segítséget. (A pályázati kiírás a
Visegrádi Hírek jelen számában megtalálható.)
Mezei Orsolya jegyző

A Népjóléti Bizottság hírei
A Népjóléti Bizottság 2001. augusztus 16-án ülést tartott.
Jelen voltak: Schandl Lajos, a bizottság elnöke, dr. Balázs
Mária és Szikriszt József bizottsági tagok. Meghívottként Mezei
Orsolya jegyző, Zeller Albertné igazgatási főelőadó.
A bizottság az alábbi ügyekben határozott:
Átmeneti segély: 2 személy részére 5-5 ezer Ft-ot állapított
meg. 1 személy kérelmét elutasította.
Közgyógyellátási igazolvány: 6 fő részére méltányosságból
meghatározva, 1 személy kérelme elutasítva.
Kiegészítő családi pótlék: 8 gyermek számára meghatározva.
A módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 25 gyermek
részére biztosította az egyszeri támogatást, akiknek a tárgyév

szeptember hónapjában kiegészítő családi pótlékot folyósítunk,
és augusztus 10-ig a határozatot meghoztuk.
2001. szeptember 10-én mammográfiai vizsgálat volt. A 45 év
feletti
nőknek
ingyenes volt a szűrés, míg a 40–45 éves nők szűréséhez az
önkormányzat 50%-kal – azaz 2500 Ft/személy – járul hozzá. Az
érintett nők létszáma 70 személy.
Schandl Lajos, a bizottság elnöke

Építkezni szeretnék 2.
Az építésügyi hatósági engedélyek
Az építésügyi hatósági engedélyek fajtái:

a)elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) bontási engedély,
d) használatbavételi engedély,
e) fennmaradási engedély,
f) a rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély.
Az engedély iránti kérelmet az ügyfél vagy a törvényes
képviselője, illetve meghatalmazottja írásban terjeszti be az
építéshatósághoz.
A kérelemnek tartalmaznia kell
_ a kérelmező nevét, címét és aláírását,
_ a kérelemmel érintett ingatlan címét és helyrajzi számát,
_ a kérelem tárgyát, annak rövid leírásával,
_ a mellékletek felsorolását,
_ a kérelemmel összefüggő megelőző építéshatósági
eljárásokra
való
hivatkozást
(határozat
számának
feltüntetése),
_ építészeti-műszaki
tervdokumentáció
benyújtásának
kötelezettsége esetén a készítésben közreműködő tervezők
nevét, címét, tervezői jogosultságukat,
_ illetékbélyeget.
Az építésügyi hatóság vizsgálja, hogy a kérelem és
mellékletei megfelelnek-e az előírtaknak. Ezek hiányában
határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
Az építési engedély nélkül végezhető építési munkát, illetve
bontási engedély nélkül végezhető bontási munkát is csak a
településrendezési tervek, a helyi építési szabályzat, továbbá
az általános érvényű kötelező építésügyi és más hatósági (pl.
közegészségügyi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékés természetvédelmi stb.) előírások betartásával szabad
végezni. E rendelkezések megsértése esetén a szabálytalanul
végzett építési munkák jogkövetkezményeit kell alkalmazni.
Az építési és bontási engedély nélkül végezhető munkákat –
jellemzően karbantartási és állagmegóvási munkák – is az
építéshatóság számára az ügyfél bejelenteni köteles.
A következő részben az építési engedélyhez kötött építési
tevékenységeket ismertetjük.
Tóth Győzőné építéshatósági előadó

Helyreigazítás
A Visegrádi Hírek előző számában tévesen jelent meg az, hogy
Visegrádon a kárpótlás elmaradásáért az ,,állam a felelős”.
Valójában Visegrádon a kárpótlást a hatályban lévő törvények
nem tették lehetővé.
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Közfelhívás
az amerikai fehér szövőlepke
elleni védekezésre
A növényvédelmi előrejelzés szerint az amerikai fehér
szövőlepke II. nemzedékének károsítása tapasztalható. A kártevő
I. nemzedékének lárvanépessége jelentős lombpusztulást
okozott, így a jelenlegi nemzedék esetén is erős kártételre lehet
számítani. Elsősorban Pest megye déli részén számíthatunk
nagyobb mértékű felszaporodásra. Az amerikai fehér szövőlepke
hernyója lombkártevő. Legkedveltebb tápnövényei a meggy-,
cseresznye-, szilva-, dió-, juhar- és eperfa. Elsősorban
veszélyeztetettek az utak menti sorfák, bokrok, házi kerti és
szórványfák, valamint a közterületek lombos növényei.
Az 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet a növényvédelmi
tevékenységről 2. § (1) bekezdés b) pontja kimondja, hogy a
földhasználó és a termelő hatékonyan köteles védekezni …és
lombkárosítók nagy kártételi jelentőségű fellépése esetén.
A védekezés legegyszerűbb módja a mechanikai mentesítés, a
fák hajtásvégein kialakuló kis hernyófészkek időben történő
eltávolítása és elégetése. Ilyenkor a hernyók még egy csoportban
vannak, a kártételük jelentéktelen. Nagyobb felület esetében (pl.
utak menti sorfák, közterületek), amikor csak permetezéssel lehet
védekezni, a környezetre ártalmatlan, biológiai készítményeket
javasoljuk: Dipel, Foray 48 B, Thuricid P, Dimilin 25 WP vagy
rovarölő szerként a Trebon 10 F.
A közfelhívásban foglaltak végrehajtását a növényvédelmi
felügyelők ellenőrzik, és azok elmulasztása szabálysértési
eljárást, vagy növényvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.
Szabó János igazgató

Program a nık egészségéért
Figyelmeztetés számunkra, hogy csak az utóbbi két évben
négy édesanyát veszítettünk el emlődaganat miatt. Lehet,
hogy idejében elvégzett szűréssel az életük megmenthető lett
volna.
Szeretném megköszönni a visegrádi lakosok nevében, hogy
visegrádi érdekeltségű cégek és az önkormányzat anyagi
támogatásával megszervezhettük a visegrádi nők számára,
hogy itt helyben részt vehessenek emlő rákszűrésen.
A felsorolt cégek biztosították a Primavera rákszűrő busz
letelepítési és működési költségeit:
Eper Grafika Stúdió Kft.
Hegyi Márta, Kacsán György
Visegrád, Fő u. 19.
Pilisi Parkerdő Rt.
Visegrád, Mátyás király út 4.
Utilis Szolgáltató Kft.
Visegrád, Fő u. 67.
Honti József (Hotel Honti)
Visegrád, Fő u. 66.

Az önkormányzat fejenként 2500 Ft-tal támogatta azokat,
akiknek fizetniük kellett a vizsgálatért.
Megköszönöm Bálint Nórának és Schüszterl Károlynak
mint szervezőknek sok türelmet igénylő, de örömmel végzett
munkáját és Hübler Albertné segítségét.
Remélhetőleg ezt a programot jövőre is lehetővé tudjuk
tenni az Önök számára, természetesen bízva abban, hogy
egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel, választják a jobb
megoldást.
Dr. Balázs Mária
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Augusztus 28-án ismét összeült a Strand Bizottság. A közös
megegyezéshez 3 féle lehetőséget javasolt a testületnek:
1. a strand ingatlannak, a Castrum–önkormányzat–visegrádi
befektetők felállású, közös gazdasági társaságba (GT) történő
apportálása,
2. az ingatlan használati jogának (mint értéknek)
apportálása,
3. a strand hosszú távú bérbeadása.
Szendrői úr (vállalkozók egyesülete) az 1. megoldás mellett
szállt síkra. Ezt egyelőre nem tudom támogatni, mivel a
Fővárosi Önkormányzatnak is milliárdos vagyonveszteségei
lettek, amikor gazdasági társaságaiban az induló beapportált
vagyonok felett elvesztette befolyását, a menet közbeni
tőkeemelés miatt. Nincs kellő garancia nálunk ennek
elkerülésére, valamint a népszavazás eredménye sem erről
szól.
Nos, a három lehetőség közül kellett volna választania a
testületnek, hogy melyik irányba induljon el a bizottság a
közelítő ajánlatok kidolgozásában. Az ügy most további 2-3
hónapra elszenderül, ugyanis a polgármesteri határozati
javaslatban az áll:
– A testület mindhárom megoldási lehetőséget elvileg
támogatja.
– A létrehozandó közös társaságnak (a fent 1.-gyel jelölt
megoldás) alapfeltétele, hogy a kezdeményező (a visegrádi
befektetők) dolgozzon ki megvalósíthatósági, pénzügyi stb.
tervet, és azokat mutassa be. (Ezek elkészülési idejét a
polgármester úr min. 2-3 hónapra vélelmezi, tehát ezek
elkészültéig fog az ügy szenderegni.)
– A határozati javaslat (immár elfogadott) utolsó pontja
felkéri a bizottságot, hogy e megoldási javaslatot a lehető
legrövidebb időn belül tárgyalja meg.
Sajnos, a másik két megoldási lehetőség kidolgozásáról sem
a határozati javaslatban, sem a testületi ülésen nem esett szó.
Holott éppen az apportálási megoldás áll a népszavazás
eredményével ellentétben, hiszen az önkormányzat
tulajdonából így kikerülne a strand. A polgármester úr is
aggályosnak ítélte az apportálást, de mégsem indítványozta a
bizottságnak a másik két variáció elemzését. Így testületi
elemzés és átbeszélés nélkül, a bizottság – a testületi felkérés
alapján – kénytelen a strand apportálása vonalán haladni a
megegyezés keresésében. Pedig talán megérné a helyzetet
alaposan kielemezve kiválasztani a legelőnyösebb megoldást.
Továbbá, önálló indítvány keretében javasoltam a
vízhasznosítási jog visszavételére irányuló bírósági kereset
beadását, mert a strand kérdéskör rendezéséhez fontosnak
látom. A testület a döntést egyelőre elhalasztotta, ám így
kicsúszunk az egy éves határidő alól, amíg lehetőség lett
volna feltűnő értékaránytalanság címén a korábbi szerződést
megtámadni.
Tisztelettel: Bognár Ferenc

Tisztelettel meghívjuk
Visegrád lakosait
2001. október 5-én, pénteken du. 16 órára
a 48-as emlékműnél tartandó

MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE,
hogy fejet hajtsunk
az aradi 13 tábornok emléke előtt.
A műsorban városunk diákjai működnek közre.
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Tisztelt Visegrádiak!

Kezembe jutott Bognár Ferenc önkormányzati képviselő úr legutóbbi
írása, amely a Visegrádi Hírek hasábjain jelenik meg. Nem állhatom meg
szó nélkül az abban foglaltakat, illetve a már korábban megjelent írásait.
Meggyőződésem ugyanis, hogy azok olvasása számos téves
következtetésre adnak okot. Íme:
A mostani írásával kapcsolatban el kell mondanom, hogy az ominózus
Strand Bizottságban ő maga is helyet foglal és látható módon a
bizottságban többségben vannak azok, akik a márciusi népszavazás aktív
kezdeményezői és szereplői voltak (Abonyi Géza, Bognár Ferenc, dr.
Szendrői Lajos). A mostani tájékoztatójában szereplő kérdés előterjesztője
ez a bizottság volt, azonban az előterjesztés alapvető hiányosságokat
tartalmazott. Ezért az előterjesztést pontosítottam, s most mindenki
számára ismertté teszem az általa megfogalmazott előterjesztés teljes
szövegét.
A képviselő-testület legutóbbi, augusztus 30-i ülésén többek között dr.
Szendrői Lajostól és más bizottsági tagoktól is elhangzott, hogy a
bizottsági ülésen Bognár Ferenc úr is megszavazta mindhárom változatot.
Úgy látszik, hogy ezt a véleményét néhány nap alatt megváltoztatta, vagy
szégyenli beismerni. Való igaz, hogy a fürdő tulajdonjogának átadása
(beapportálása) egy újonnan létrejövő vállalkozás kezébe véleményem
szerint ellenkezik a népszavazás eredményével, a visegrádiak akaratával,
amely arra vonatkozott, hogy a fürdő maradjon meg önkormányzati
tulajdonban, a város valamennyi polgárának tulajdonában, és azt ne
sajátítsa ki egy szűk érdekcsoport. Ezt az előterjesztésben aggályosnak
neveztem, mert az is. Bár jól tudom, hogy ezt a konstrukciót éppen azok
erőltetik, akik a népszavazást kezdeményezték, de éppen ezért nem értem
igazi szándékukat. Azt látom, hogy most épp ők igyekeznek megszerezni
a strand tulajdonjogát, vagyis most vált láthatóvá igazi szándékuk a
népszavazás kezdeményezése kérdésében. Azaz nem arról van szó, hogy
az önkormányzat ne adja el a fürdőt, hanem arról, hogy nekik adjuk oda.
A bizottság előterjesztésében három változat szerepel, úgymint:
– az ingatlan átadása a vállalkozók által létrehozott 3 millió forint
alaptőkéjű gazdasági társaságba, vagy
– az ingatlan használati jogának átadása, vagy
– az ingatlan hosszú távú bérbeadása.
Amiről Bognár Ferenc képviselő úr beszél („az ügy most 2-3 hónapra
elszenderül”) azt sejteti az olvasóval, hogy az önkormányzat vagy a
polgármester időt kíván húzni. De kérdezem, lehet úgy dönteni ilyen
súlyú kérdésekben, hogy azt se tudjuk, hogy a vállalkozók által a fürdő
fejlesztésére létrehozott kft. milyen fejlesztést kíván megvalósítani, annak
milyen pénzügyi vonatkozásai vannak, hogyan történik a finanszírozás és
az mennyi forrást igényel, mikor fog a befektetés megtérülni, milyen
piackutatás történt (ha volt egyáltalán), és ami a visegrádiakat leginkább
érdekli, hogy mi lesz a fürdő sorsa. Ezekkel a kérdésekkel az
önkormányzat már egyszer szembesült, amikor a fürdő fejlesztésére
szakértők bevonásával több változatot megvizsgált. Akkor éppen arra a
következtetésre jutottunk, hogy egy közös vállalkozásba történő
tulajdonjog bevitele könnyen arra vezethet, hogy megfelelő
önkormányzati források híján a fürdőt elveszíthetjük és semmilyen
bevételünk abból nem származhat. Úgy gondolom, hogy a fenti
kérdéseket először tisztázni szükséges ahhoz, hogy érdemi döntést
hozhassunk, tehát az semmiképp sem értékelhető időhúzásnak.
Még egy kérdés, amely mellett nem mehetek el szó nélkül. Bognár úr nem
olyan régen tájékoztatta Önöket arról, hogy a KVI egy négyhektáros
területet ad át az önkormányzatnak sportpálya kialakítása céljából. Ezzel
kapcsolatban azt kell mondanom, hogy annak előkészítésében ő
semmilyen formában nem vett részt, sőt egy ezzel kapcsolatos előzetes
megállapodás elfogadását nagy vehemenciával támadta.
Hadházy Sándor polgármester
Előterjesztés
a képviselő-testület 2001. augusztus 30-i ülésének
sürgősségi indítványként felveendő napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület! A 2001. július 12-i testületi ülésen hozott
58./2001. (VII. 12.) számú határozatot 2001. július 16-án küldtem meg a
Castrum Visegrád Kft.-nek (lásd az 1. és 2. sz. mellékleteket). A
megkeresésre 2001. július 18-i keltezésű válasz érkezett (3. sz. melléklet).
A Castrum Visegrád Kft. ebben kifejti, hogy „bármely olyan megoldás,
amely a visegrádi strand kapcsán kialakult helyzetet úgy tudja megoldani,
hogy társaságunk érdekeit, pozícióját, lehetőségeit nem csökkenti, érdekel
bennünket”, majd a levél az alábbi gondolattal zárul:
„Tudomásul vesszük a képviselő-testület 58./2001. (VII. 12.) sz.
határozatát és várjuk a konkrét és szabályszerűen írásba foglalt
elképzeléseket a gazdasági társaság létrehozásáról, továbbá az esetleges
egyéb ajánlataikról.

2001. szeptember

Értelemszerűen a megkötött szerződések felbontása csak egy mindenre
kiterjedő egyezség aláírásával egyidejűleg képzelhető el társaságunk
számára.”
Szeretném hangsúlyozni, hogy az 58./2001. (VII. 12.) sz. határozatban az
önkormányzat elvi állásfoglalást hozott a tekintetben, hogy egy közös
társaságban szerepet vállal. Azonban mindenképpen szükséges az érdemi
döntéshez az, hogy minden információval rendelkezzünk. Érdemi
döntésnek nevezem azt, hogy ha az önkormányzat egy vagyontárgy
apportálásáról dönt, jelen esetben egy nagy vitát kiváltó létesítményről, a
strandfürdőről.
Ennek szellemében az a javaslatom, hogy a képviselő-testület közös
társaság létrehozásának kezdeményezőjét (akinek személyét hivatalosan
és pontosan nem is tudjuk) kérje fel arra, hogy tegyen értékelhető, konkrét
ajánlatot arra vonatkozóan, hogy mibe kívánja bevonni az
önkormányzatot, illetve milyen konstrukciót tudunk a Castrum Visegrád
Kft.-nek megajánlani.
Ez az ajánlat az alábbi munkarészekből álljon:
– A társaság alapító okiratának tervezete;
– A társaságban részt vevő tagok természetbeni és egyéb hozzájárulásai a
társaság létrehozásakor, illetve a későbbi időben, azok forintosított
értékei;
– A társaság által megvalósítani kívánt fejlesztés megvalósíthatósági
tanulmánya, beleértve a fizikai-műszaki adatokon túl a pénzügyi tervet a
finanszírozással és megtérülési számítással együtt, valamint a marketing
tervet;
– A helyi lakosságnak nyújtandó esetleges kedvezmények köre és
mértéke;
– Az önkormányzat által várható adóbevételek.
Megítélésem szerint ezen információk alapján hozhat érdemi döntést a
képviselő-testület, illetve kezdeményezhet érdemi tárgyalásokat a Castrum
Visegrád Kft.-vel a szerződés felbontásáról. Az érdemi döntést
megelőzően szükségesnek tartom egy közmeghallgatás összehívását is.
Mindezen munkák elvégzésére egy megfelelő szakértői tudással
rendelkező szakmai csoportnak 2-3 hónap elegendő lehet, de törekedni
kell arra, hogy az a lehető leghamarabb elkészüljön, és előterjeszthető
legyen. Az önkormányzat ehhez a munka elvégzéséhez minden technikai
jellegű segítséget megad, azonban a munka költségeinek
finanszírozásában forráshiány miatt részt venni nem tud.
A Strand Bizottság 2001. augusztus 28-i ülésén dr. Szendrői Lajos
tolmácsolta a visegrádi lakosok egy része által létrehozott gazdasági
társaság kezdeményezését és javaslatát a közös társaság létrehozása
tárgyában. Az ülésen született javaslatokat illetően elviekben valamennyit
megfontolásra, illetve kidolgozásra érdemesnek tartom.
A bizottság által javasolt változatok az alábbiak:
1. Az ingatlan apportálása;
2. Az ingatlan használati jogának apportálása;
3. Az ingatlan bérbeadása.
Jogilag és helyi politikai szinten aggályosnak tartom azonban az
apportálást, hiszen az szintén azt eredményezné, hogy a strand kikerül az
önkormányzat tulajdonából, amelyet a márciusi népszavazás
egyértelműen ellenzett.
Visegrád, 2001. augusztus 30.
Hadházy Sándor
polgármester
Határozati javaslat
1. A Strand Bizottság három változatos javaslatát a képviselő-testület
elvileg támogatja.
2. A dr. Szendrői Lajos által javasolt közös társaság létrehozásának,
illetve az abban történő önkormányzati részvételnek alapfeltétele, hogy a
kezdeményező dolgozza ki és mutassa be:
– A társaság alapító okiratának tervezete;
– A társaságban résztvevő tagok természetbeni és egyéb hozzájárulásai a
Társaság létrehozásakor, illetve a későbbi időben, azok forintosított
értékei;
– A társaság által megvalósítani kívánt fejlesztés megvalósíthatósági
tanulmánya, beleértve a fizikai-műszaki adatokon túl a pénzügyi tervet a
finanszírozással és megtérülési számítással együtt, valamint a marketing
tervet;
– A helyi lakosságnak nyújtandó esetleges kedvezmények köre és
mértéke;
– Az önkormányzat által várható adóbevételek.
3. Ennek a feladatnak elvégzéséhez szükséges, az önkormányzat
birtokában lévő korábbi tanulmányokat az önkormányzat rendelkezésre
bocsátja.
4. A képviselő-testület felkéri a Strand Bizottságot, hogy a következő
ülésén, a lehető legrövidebb időn belül tárgyalja meg a 2. pontban
rögzített és elkészítendő fejlesztési javaslatot.
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester
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Visegrádi cserkészcsapat
a Balatonnál
A csapat augusztus 12-én indult, hogy benépesítse
balatonszepezdi táborhelyét. A sátorállítással szerencsére
nem volt gondunk, mert a vezetőség egy része már két
nappal előbb lement és mindent előkészített. A hosszú út
ellenére még aznap lementünk a Balcsira, hogy lemossuk
magunkról az út porát. Mint minden cserkésztáborban, itt
is volt keretmese, mely Julius Caesar korát idézte fel.
Ezzel színesebbé tettük a táborlakók életét.
Az első napunk helyismereti vetélkedővel telt. Egy óra
alatt sikerült mindenkinek sok mindent megtudnia
Balatonszepezdről. A sok játék és tanulás mellett mindig
maradt idő, hogy fürödjünk a Balatonban. Szerencsére
még az idő is engedte. A szerdai napunk (15-e) is úgy
kezdődött, ahogy az első két nap megszoktuk. Az ebéd
utáni csendes pihenő végén jó Caesarunk (Schüszterl
Péter) hírt kapott. A germánok betörtek az országunkba.
Nem volt veszteni való időnk, rögtön indulnunk kellett.
Mindenki összepakolta a hadi felszerelését (hálózsák,
polifoam, egy váltás ruha, hideg hadi táp). Felmentünk
Hegyestűre. Ez egy bazaltbánya volt, de ma már
tájvédelmi terület. Itt elfogyasztottuk a haditáp egy részét,
és megcsodáltuk a bányát. Tovább indultunk, de a csapat
számára kezdett nagyon kimerítő lenni a menetelés. Este
fél tízre értünk Szentantalfa határába. A falu szélén
letáboroztunk. A gyors vacsora után nem volt gond az
alvással.
Másnap busszal mentünk Nagyvázsonyba, ahol
megtekintettük Kinizsi várát. Innen busszal mentünk
Zánkára, onnan gyalog Szepezdre. A fárasztó portya után
még mindenkinek volt ereje együtt ünnepelni Alexandra
(Gyurián Zsófi) születésnapját. A nagy tortazabálás után
fáradt csontjainkat áztattuk a Balcsiban. Az utolsó két
napunk sok mókával telt el. Szombaton (18-án) délelőtt
összepakoltuk a tábort és meg se álltunk Visegrádig. A
táborból rengeteg szép emléket vittünk haza. Reméljük,
jövőre is meg tudjuk ezt ismételni.
A cserkészcsapat nevében köszönetet szeretnénk
mondani az Utilis Kft.-nek, a Visegrád City Busznak,
Bánó Laci bácsinak, Fabi Lászlónak, a Csizmazia és
Watzek szülőknek, valamint a cserkészvezetőknek, hogy
ez a tábor létrejöhetett.
Watzek Emerencia és Watzek Borbála
Nyáron történt…

Felnıttek a Kerekezı
Törpök
Az idei esztendőben immáron harmadszor rendeztük
meg a Kerekező Törpök Táborát. A harmadik osztály
tanulói csaknem teljes létszámmal vettek részt a
táborozáson. Vakációnkat a Pócsmegyeri Önkormányzat
tulajdonában lévő labdarúgópályán, a strand mellett,
sátorban töltöttük. Izgalmasan kémleltük induláskor az
eget, mert az időjárás nem fogadott kegyeibe bennünket,
és az előrejelzés sem volt biztató. Megérkezésünk után a
táborveréssel kezdődött a program, mely Imre bácsi
felügyelete mellett történt. Mindezek után kerékpárra
pattantunk és irány a nagy-dunai gát! Az időjárásnak
köszönhetően a törpök lábtól fejbúbig sárosan és éhesen
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tértek haza a táborba. Mindenkinek jól esett a strandon
lévő Hajó étteremben a vacsora.
Másnap, az ébresztőt követően a reggeli torna adott
alapot a reggelihez és az azt követő kerékpártúrához, mely
Surány, Horány és Szigetmonostor térségében zajlott.
Ezután kezdett bonyolulttá válni életünk. A kiadós égi
áldás után azt hittük, hogy sátraink megfelelnek a
követelményeknek, de túl korán vontuk le ezt a
következtetést. Örömmel mentünk strandolni, ahová Teri
néni jóvoltából uzsonnára meglepetésként palacsintát
ehettünk. Éjszaka ismét fürdött a tábor, de nem a tóban,
hanem a sátrakban. Bíró Pisti megtapasztalta a vízágy
előnyeit és hátrányait.
Következő nap délelőttje az éjszaka folyamán elázott
ruhák, hálózsákok, sátrak szárítgatásával telt el, de a tábor
jó hangulatát ez nem befolyásolta. Délután kerékpáros és
labdás ügyességi verseny keretében mérték össze erejüket
az ifivezetők által vezetett csapatok. Este hamar
elcsendesedett a tábor.
A szerdai számháború kezdése előtt sem a gyerekek, sem
a vezetők nem sejtették, hogy milyen ,,élményben” lesz
részük. Mi is történt? A harmadik játék közben éktelen
sikoltozásra lettünk figyelmesek. Egyszer csak előtűnt a
bokrok közül kettő, még játékban lévő gyermekfej, több
tucat darázs kíséretében. A darazsak bizonyultak
gyorsabbnak, így Anikó és Petra ,,maradandó” élményben
részesültek. Szerencsére a gyors kezelés hatására az
ijedtségnél komolyabb baj nem történt. A délutáni
fürdéskor már mindenki vidám volt és készült az esti
rangadóra. Táborlakó törpök-felnőttek: kevés-sok. Este
meglátogatott bennünket igazgatónk, Panni néni.
Köszönjük Panni néninek a sok finomságot, amit hozott
nekünk.
A csütörtöki napot az esti tábortűz és a műsor
előkészítésével kezdtük, ezután az időjárás jóvoltából
szinte az egész napot strandolással tölthettük. A Dunaparti tábortűz körül zenés műsorral szórakoztatták egymást
a gyerekek. A hangulatos estét éjszakai kerékpártúrával
zártuk.
Utolsó nap a reggeli után a táborozás alatti vetélkedők
kiértékelése zajlott, melynek végeredménye:
1. Gyurián Zsófi csapata,
2. Baranyi Tamás csapata,
3. Watzek Borcsa csapata.
Az ajándékok átadása után tábort bontottunk.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik munkájukkal, támogatásukkal (anyagilag is) ezt a
színvonalas, élménydús táborozást gyermekeink számára
lehetővé tették.
Támogatóink:
Visegrád Város Önkormányzata, Visegrádi Vállalkozók
Egyesülete, Utilis Kft., Vifa Kft., Bagi Kft., Visegrád
húsbolt (Szabó László), Német Kisebbségi Önkormányzat,
Városgazdálkodás dolgozói.
Külön köszönetet mondunk Szebeni Imre bácsinak és a
résztvevő
mamáknak,
papáknak,
nagymamáknak
segítségükért.
2002-ben újra találkozunk!
Vezetőség
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Visegrádi győzelem
a sakktáborban!
2001. augusztus 17-én a Visegrádon táborozó Barcza Gedeon
Sakk Club kezdő sakkozói kihívták a szentendrei Aljehin
Sakkiskola csapatát egy scheveringeni rendszerű sakkpárbajra.
Az összecsapásnak a visegrádi művelődési ház adott otthont. 15
fővel érkezett a szentendrei delegáció, ami pont ideális volt a 15
fős visegrádi csapathoz. A versenyt vezető Nádasi Balázs
döntése alapján 2 csoportban játszottak az ifjú tehetségek.
Mindkét egyesület egy nagyon erős és egy erős csapatot állított
össze játékosaiból, akik ily módon az ellenfél hasonló erejű
csapatával küzdöttek meg 8, illetve 7 fordulóban. A
scheveringeni rendszer szabályai szerint mindenki megküzdött
az ellenfél csapatának minden játékosával.
A 14 évestől egészen az óvodás korosztályig mindenki
képviseltetve volt. Dél-előtt 10-től majdnem délután 3-ig tartott
az izzasztó küzdelem. A 8 fős (erősebb) csapatok küzdelmét
végül a szentendrei csapat nyerte 37:27 arányban, míg a
kisebbek küzdelme a visegrádi barczások javára dőlt el 38,5:10,5
arányban. Így összesítettben a Barcza Gedeon Sakk Club nyerte
a küzdelmet 65,5:47,5 arányban. Mind a győztes, mind a
második helyezett csapat tagjai boldogan vitték haza a
megérdemelt csokoládét jutalmul, míg a legjobb egyéni
játékosok külön díjazásban is részesültek.

Ádám Olga táborvezető

Futballhírek
Ezúton értesítjük a sportszerető lakosságot és a
szurkolókat, hogy 2001. őszi szezontól a Visegrád SE hazai
mérkőzéseit újra a gizella-telepi pályán játssza.
Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, sok-sok ember társadalmi
munkájára volt szükség.
Néhány név a segítők sorából:
Szalai János, Szalai István, Honti László, ifj. Zeller Márton
és leánya, Ferbert Géza és családja, Dudás László és családja,
Szinay István, Grósz Tibor, Gerstmayer János (Johann),
Schubauer Rudolf, Stabarecz János, Eőry Csaba, Dr.
Szendrői Lajos, Fieszl József, Zeller Mihály, az utánpótlás
csapat tagjai.
Köszönet azoknak is, akik a névsorból kimaradtak, de
erkölcsileg és anyagilag is támogattak. Az újság hasábjain
keresztül is szeretnénk megköszönni munkájukat.
Balogh László
Vidosits Béla
VSE elnök
szakosztályvezető

Szentendre körzeti labdarúgó-bajnokság
2001/2002. év őszi idényének sorsolása
Fordulók

Időpont
Mérkőzések
Kezdés
1. forduló 2001. aug. 26.
Visegrád–
Pilisszántó II. 17.00
2. forduló 2001. szept. 2.
Dunabogdány–
Visegrád
16.30
3. forduló 2001. szept. 9.
Visegrád–
Szigetgyöngye 16.30
4. forduló 2001. szept. 15. (szombat) Tahitótfalu–
Visegrád
16.00
5. forduló 2001. szept. 23.
Visegrád–
Piliscsaba II. 16.00
6. forduló 2001. szept. 30.
PILE SC–
Visegrád
15.30
7. forduló 2001. okt. 7.
Visegrád–
Leányfalu
15.30

2001. szeptember

8. forduló
2001. okt. 14.
Visegrád
9. forduló
2001. okt. 21.
Pócsmegyer 14.30
10. forduló
2001. okt. 27. (szombat)
Visegrád
14.00
11. forduló
2001. nov. 4.
Pilisszentiván II.

Kisoroszi–
15.00
Visegrád–
Csobánka–
Visegrád–
13.30

Hajrá, Visegrád!

Teniszverseny
a felújított teniszpályán
A városnapi ünnepség alkalmával az újjáalakult Visegrádi
Tenisz Szakosztály a Visegrád Városi Polgármesteri
Hivatallal közösen teniszversenyt rendezett a felújított
teniszpályán. A rideg időjárás ellenére néhány lelkes sportoló
nevezett a megmérettetésre.
A verseny végeredménye: 1. Kovácsy Miklós, 2. Simon
Imre, 3. Bálint Zsolt, 4. Szendrői Ádám, 5. Dr. Szendrői
Lajos.
Az első három helyezett emlékkupát, míg a többi versenyző
oklevelet kapott.
Itt szeretnék köszönetet mondani azoknak a személyeknek,
akik munkájukkal vagy mint adományaikkal hozzájárultak a
teniszpálya felújításához:
Abonyi Géza, Bak László, Balogh István, Baranyi Géza és
fia, Bártfai István, Csiminszky Zoltán, Czaga Károly, Fieszl
József és fia, Garami Ferenc, Hasenberg István, Héder József,
Helm János, ifj. Imre Gábor, Kovácsy Miklós, Köllő Pál,
Lénárd Péterné, Madas László dr., Naszvadi Tibor, Pfeifer
Ferenc, Schubauer Rudolf, Schült Mihály, Schüszterl Károly
és lelkes csapata, Simon Imre és családja, Dr. Szendrői Lajos
és fia, Szuttor Sándor (Sirály étterem), Valentin Ferenc,
Zeller Ferenc, ifj. Zeller Márton, Zeller Tibor (Sirály
étterem).
Még egyszer köszönetet mondok minden kedves
támogatónak, és szeretettel várjuk a felújított pályán a
teniszjátékot kedvelő sporttársakat.
Simon Imre

XVII. évfolyam 9. szám

Hónapoló – SZEPTEMBER
Költöznek a fecskék, hűvösre
fordult az idő, s benépesedtek az
eddig
csendes
iskola
termei.
Megkezdődött a tanév. A diákoknak
jó útravaló lehet megszívlelni
Kipling, Nobel-díjas angol író
mondását:
,,Hat hűséges barát kísér
Tanítva engemet
Nevük: Hogyan, Mitől, Miért,
Mikor, Hol és Minek.”
És próbáljunk némi humort vinni a
jelen még feszült napjaiba:
Diák eskü…
Minden rosszban veletek tartok,
méltó
példaképnek
tekintelek
Benneteket!
Csak késve járok iskolába,
mert
a
kapkodás
árt
az
idegrendszernek.
Tankönyveimet év végén
köteles vagyok leadni a menzára,
mert salátára a jövő tanévben is
szükség lehet.
Megkérem az iskola vezetőségét,
dallamcsengőt üzemeltessen,
hogy óra végén álmomból ne riadjak
fel,
hanem kellemesen ébredjek.
Szünetben csak fontos dolgaimat
végzem,
ezért
uzsonnámat
óra
alatt
fogyasztom.
Szünetekben csak a virágládákban
tanyázom,
mert ,,ki a virágot szereti, rossz
ember nem lehet”.
Gólyalábakon fogok járni,
hogy a szemeteket át tudjam lépni,
ahelyett, hogy felvenném.
Anyukám szülinapjára nem a boltból,
hanem az iskola virágládájából
viszek virágot.
Ha ennek ellenére mégsem lennék
az iskola ,,legpéldásabb tanulója”,
ezért csak az iskolát hibáztatom.
Ha sikerült egy jót mosolyognunk,
próbáljuk komolyan venni fent leírtak
ellenkezőjét s aszerint cselekedni.
Sok sikert a tanévhez!
Bártfainé Répás Ildikó

VITE junior hírek
A Junior Kör foglalkozásai októbertől
indulnak, addigra mindenki tudhatja,
mikor rendelkezik szabad idővel.
A programokat szeptember végén
szórólapokon ismertetjük.

Óvoda hírei
Négy hét nyári szünet után szélesre
tárt
óvodakapuval
vártuk
a
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gyerekeket. A csoportszobák tisztára
meszelve, ragyogóan kitakarítva
várták
őket.
A
sors
hozta
meglepetésként minden csoportban
lesz egy-egy új óvó néni is.
Kiscsoport: Imre Gáborné, Zeller
Renáta, Tóth Józsefné. Létszám:
jelenleg 12 kisgyermek; folyamatosan
növekvő, ahogy a 3. életévüket
betöltik.
Középső csoport: Bonifert Orsolya,
Dobó Istvánné, Tóth Ferenc-né. Ide
jelenleg 20 kisgyermek jár.
Nagycsoport:
Gyurián
Mária,
Kőhalmi Ágnes, Szinay Gézáné. 18
nagycsoportosunk van jelenleg.
Mindhárom korcsoport iránt van
érdeklődés a környező településekről,
ezért a fent említett létszámok csak a
jelen helyzetben érvényesek.
Végre birtokba vettük az ovikertet;
bizony, hiányoznak az árnyékot adó
öreg fák, de jólesik a csúszdázás,
hintázás, homokozás, közel egy év
kihagyás
után.
Szeptemberben
mindhárom csoportban megkezdjük a
nevelési évet, saját pedagógiai
programunkat folytatva. A program
érdeklődést váltott ki a szülők
körében is, sokan elkérték, elolvasták
és véleményüket is elmondták.
Szeretném, ha még több szülő
megismerkedne
a
programmal;
várom, hogy érdeklődjenek.
Augusztus
végén
még
egy
alkalommal eljönnek az oviba a volt
nagycsoportosaink
az
iskolai
tanévnyitó napján. Végigsétálnak a
csoportszobákon, megkapják kis
ajándékainkat, most már tényleg
utoljára elköszönünk tőlük, és az óvó
néni átkíséri őket az iskolába.
Szeptember az újrakezdés, az
újdonságokkal való megismerkedés
hónapja.
Felkeressük
kedvenc
kirándulóhelyeinket,
gyűjtünk
terményeket, kavicsokat, csigákat…
Szeretném megköszönni a VIFA
munkatársaitól kapott segítséget, így
szebb, kellemesebb környezetbe
várhattuk a gyerekeket.
Dobó Istvánné
óvodavezető

Kedves olvasmányom
Felkeltette figyelmemet az augusztusi
Visegrádi Hírekben az Olvasás Éve
városunkban c. írás, és egyetértek
annak mottójával: ,,Olvasni hasznos és
érdemes”. Számomra mindig örömteli
élmény is. Amikor azonban arra
gondoltam, melyik is a legkedvesebb
olvasmányom, komoly gondba estem.
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Szeretek olvasni, de ,,legkedvesebb
könyvem” nincsen. Mostanában, és
nem is először Jékely Zoltán
összegyűjtött novelláit forgatom nagy
gyönyörűséggel. Lényének friss varázsa
mindig újra megfog, garabonciás
prizmája, amin keresztül a világot
láttatja,
boldog
meglepetés.
Kamaszként fogvacogva lábal az éjféli
Szamosban Antal Antal után, hogy a
réges-régi temetőárokból a bájoló
koponyát megszerezzék. A víz bűvölete
soha nem ereszti, világába édesapja
kézen fogva vezeti be és a természet
ezer ajándékkal lepi meg mindig
eleven, boldog várakozását. A Duna
partján római sarlót mosott ki a víz,
Római fürdőn Aelia Sabina sírfelirata
készteti a tehetség és ezer esztendős női
varázs előtti őszinte hódolatra, akárcsak
Áprily Lajos Aletta van der Maet-nak a
házsongárdi
temetőben
felidézett
megható alakja. A Szamosból légiós
bélyeges római tégla – ráhurkolt
drótabronccsal – nagy fogást ígérve
akad a horgára, és lett belőle
borzongató novella. A gyermekkori
Kolozsvár élő figurái színes, eredeti
tarkaságban, pár odavetett vonással
lesznek előttünk is halhatatlanná.
Olykor az ébrenlét és álom határán,
sejtelmes kalandokba bonyolódva
merül meg a sárban, de az Áprilybölcsőbe rejtett talizmánnak hála,
tisztaságán nem esik csorba.
Ez a nagy műveltségű, kifinomult
bohém csak vendég volt e világon,
,,nincs itt maradandó városunk…”
Mélyen elmerült Széchenyi szellemébe
Naplóját fordítva, Wesselényi Polyxéna
el nem múló szerelmébe és kalandos
házasságába. Hazahozta olaszföld
élményét, de soha nem heverte ki a
szülőföldtől való elszakadás fájdalmát.
A bluetta sirály virágszirmokkal bélelt
kicsi sírja kitárult, és ez ittjárt
tünemény két kör után egyetlen
nyilalással hazaszállt.
Ezt a kis írásomat kedvcsinálónak
szántam. Szeretném, ha mások is,
olvasni szeretők és olvasni még nem
szeretők
részesülhetnének
abban,
amiben én részesültem Jékely Zoltán
elbeszéléseinek olvasásakor. Könyvei a
könyvtárban megvannak. Ajánlom
szíves figyelmükbe!
dr. Madas Lászlóné
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A hónap
,,idegenforgalmi” témája
Örömmel vettem észre, hogy Visegrád nevezetes pontjain
idegenforgalmi tájékoztató táblákat helyeztek el, melyek az
érdeklődőket a századelő Visegrádjára kalauzolják el. A régi
képek még a helyi lakosoknak is érdekességeket, kellemes
emlékeket idézhetnek fel.

E tájékoztató táblák remélhetőleg díszévé válnak
Visegrádnak; számítva az esetleges kiegészítő, további táblák
megjelenésére is.
A táblákat a Pest Megyei Önkormányzat támogatásával a
Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesület készíttette.
Külön köszönet illeti az eredeti képanyag tulajdonosát.
Illés Zoltán

PARKOLÓ A RÉV UTCÁBAN
Rövid közlemény tudatja az augusztusi Visegrádi
Hírekben, hogy az önkormányzat lemondott a Rév u. 5. szám
alatti, ún. ,,Nádler-telek” elővételi jogának gyakorlásáról.
Az alábbiakban szeretnénk közzétenni az előbbi területtel
kapcsolatos gondolatainkat, amelyeket a jövőbeni
városszerkezet egyik kulcsfontosságú kérdésének tekintünk:
Meggyőződésünk, hogy a ,,Nádler-telek” a város központi
területén mint parkoló kell, hogy funkcionáljon.
Mindenki előtt ismert, hogy a Rév utca–Nagy Lajos király
utca útvonal a megnövekedett forgalom, valamint az ott
parkoló autók miatt napjainkra folyamatos közlekedési,
parkolási gondokat okoz és állandó balesetveszélyt jelent.
Ennek a problémának a legkézenfekvőbb megoldása az
lenne, ha az előbb említett utcák helyett egy központi fekvésű
közparkoló állna az autóval érkező helyi lakosok és
idelátogatók rendelkezésére. Véleményünk szerint a ,,Nádlertelek”-ből kialakított autóparkoló fekvésénél fogva erre a
célra a legalkalmasabb. Úgy hisszük, hogy ez a megoldás
találkozik a város lakóinak érdekével.
Kérjük
a
város
önkormányzatát
elgondolásunk
támogatására.
Zeller Tibor és Abonyi Géza

Egy (-két) gondolat bánt
engemet
Az utóbbi időben kétszer is szembesülnöm kellett azzal, hogy a
dolgok mégsem teljesen úgy állnak, ahogyan azt én gondoltam.
Lehet, hogy naiv vagyok, de az is lehet, hogy még sincs minden
rendben.
Történt ugyanis, hogy megkértem a vállalkozók egyesületét
arra, hogy a Városnapi rendezvénysorozat megszervezésében
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legyenek segítségemre, úgy ahogy ezt tavaly is tették. Teljes
megdöbbenésemre erre a végső válasz az volt, hogy nem
segítenek, hiszen az önkormányzat és az egyesület nincs jó
viszonyban. Ez azért is furcsa, mert a rendezvényt nem az
önkormányzat, hanem a művelődési ház szervezte, de a dolgon
ez mit sem változtatott. Én eddig azt hittem, hogy a művelődési
ház nem az önkormányzat. Ezért is kezdtem neki úgy a
szervezésnek, hogy ez nem a művelődési ház, nem az
önkormányzat, nem is a vállalkozók rendezvénye, hanem a
városé. Itt gyorsan le kell szögeznem, hogy sokan gondolkoztak
hasonlóképpen a vállalkozók közül is, hiszen a teniszverseny
Simon Imre, az emléktábla Meszárek György segítsége nélkül
nem készülhetett volna el. Voltak, akik kiálltak a segítségnyújtás
mellett, mint például Kovács Gábor. Tehát nem lehet azt
mondani, hogy a vállalkozók vagy az egyesület zöme akarta
volna így. Hogy mégis miért volt, van így, arra nem nekem kell
megadnom a választ.
Azt sosem gondoltam volna, hogy az önkormányzat és a
vállalkozók egyesületének viszonya ilyen hatással lesz a
művelődési ház működésére. Kínosan ügyeltem arra, hogy
bizonyos témában nyilvánosan semmilyen véleményt ne
mondjak. Mint magánembernek természetesen meg volt, és meg
is van a véleményem. Azt, hogy a Visegrádi Híreket mint helyi
sajtót vádak fogják érni, nem volt váratlan. De hogy a
művelődési házat és személy szerint engem is, ez azért
meglepett. Miért írom, hogy személy szerint engem is? Azért,
mert a dolog mégsem ért teljesen váratlanul.
Az történt ugyanis, hogy még júniusban megbeszélést
tartottunk a palotajátékok ügyében. Itt mindenki elmondhatta a
véleményét, megbeszéltük a problémákat, tanácsokat kértünk
egymástól. Nekem 5-6 feladatom volt, ebből egy olyan is,
amelyben bizonytalan voltam, és így megkérdeztem a
jelenlévőktől, hogy ők mit gondolnak a kérdésről. Azt
gondolom, hogy ha valaki lelkiismeretesen el akarja végezni a
munkáját, akkor nem szégyen tanácsot kérni másoktól. Erre
Szendrői Lajos nekem támadt, hogy én felkészületlen vagyok,
nincsenek megoldási terveim stb. Tette ezt több idegen ember
előtt, úgyhogy én elég kellemetlen helyzetbe kerültem, de mit
volt mit tenni, vitát nem akartam, hát lenyeltem a békát. Rögtön
utánam ő is szót kapott, és igen magabiztosan és határozottan
elmondta, hogy egyesületük eldöntötte, hogy a teniszpályánál
lévő barokk kaput a palotajátékokig helyreállítják. Hiába vetették
fel többen, hogy igen szűkös a határidő, és bizonyos
műemlékvédelmi problémák is adódhatnak, ő kitartott amellett,
hogy ezt a munkát elvégzik, és mint mondta, ezt már
mindenkivel megbeszélte.
Akkor sem értettem, és most sem értem, hogy én, vagy az
általam vezetett ház mi rosszat tett akár Szendrői Lajosnak, akár
az általa képviselt egyesületnek, hogy immáron másodszor ez a
reakció. Csak zárójelben jegyzem meg, amit én vállaltam munkát
azt hál’ Istennek, sikerült jól és időre elvégeznem.
Rosszulesett természetesen mind a két alkalommal ez a fajta
viselkedés, de személyesen nem sértődtem meg. Pont ezért is
írom ezeket a sorokat. Valóban el kellene már azon gondolkozni,
meddig mehet ez így tovább? Meddig lehet a város közös
érdekéről beszélni úgy, hogy igazi tettekben, összefogásban ez
nem nyilvánul meg? Nem lehetne esetleg újból szóba állni
egymással? Ki kell tisztuljanak a fejek, a szívek, különben nem
jutunk egyről a kettőre. Vallom, hogy ez lehetséges, és kérek
mindenkit, hogy ne várjon a másikra, hanem mindenki magán
kezdje a megújulást.
Mikesy Tamás
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Nemzetiségi oldal –
Szerkeszti
a Német Kisebbségi Önkormányzat
A Német Kisebbségi Önkormányzat énekkara 2001. augusztus
12-én közös fellépésen vett részt a grevesmühleni, 1846-ban
alakult és 1956-ban újraalakult vegyes kórussal.
Ezen kórussal való kapcsolattartásunk nem új keletű. Az alábbi
két kép egy 1998-as közös éneklést és uzsonnát ábrázol.

A 2001. évi
pincemesteri ,,diploma”
kicsinyített mása,
melyet nagy szeretettel kívánunk átadni
a pincetulajdonosnak

Ismerkedési délután a Telgárthy-réten

szeptemberi kezdéssel.
Bérezés:
megegyezés szerint.
Érdeklődni lehet:

Köszönet
ELTER LACINAK,
amiért az utcánk
teljes hosszában rendszeresen
lenyírja a füvet.
A Pázmány Péter utca lakói

A HOTEL
SILVANUS
felvételt hirdet

mosogatói
állás
betöltésére

Cseresznyés Károly
konyhafőnöknél,
a 398-311-es számon.
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INGATLANKÖZVETÍTŐ
IRODA
különböző árfekvésű
eladó

– családi házakat,
– üdülőket,
– telkeket
keres ügyfelei részére.
Adásvétel esetén
a szerződést
lebonyolítjuk.
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Tetőtér-beépítés

Niegreisz Norbert ács vállalkozó
Visegrád, Csukavölgy u. 16.
Telefon: 06 (20) 9495-437

Mindenfajta gépjármű

műszaki vizsgáztatása!
Zöldkártya dízel és benzines gépkocsikra!
Telefon: 06 (20) 3506-481
Muckstadt Szabolcs

KÉT-TAKI BT.

Vizsgával rendelkezı
személy- és vagyonır vállalkozó
ingatlanok, építési területek, épületek,
objektumok ırzését vállalja

Ingatlanközvetítő

(„7 éves tapasztalat, kutyával”)

2025 Visegrád,
Mátyás király u. 23.
Telefon: (26) 397-108
06 (30) 9651-410

Cím: 2025 Visegrád, Sziget u. 5.
Tel.: 06 (30) 227-4127

DUNAKANYAR INGATLAN CENTRUM
Alapította: Zimányi Péter 1996-ban

Ingatlanközvetítés – Értékbecslés

SÓLYOM
Vagyonvédelem
Tel.: 06 (27) 315-119
06 (30) 972-1047
Elektronikus betörésjelző rendszerek tervezése, telepítése
rádiófrekvenciás és telefonvonalas távfelügyelettel, vonuló
járőrrel.
Ha Önnek még nincs biztonsági rendszere, akkor korszerű, a
MABISZ ajánlásoknak mindenben megfelelő rendszer
kiépítésére teszünk ajánlatot.
Ne feledje:

egy lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme.
Ha Önnek már van biztonsági rendszere, de nincs
távfelügyeleti hálózatra kapcsolva, vagy csak telefonvonalon
keresztül, rendszere kijátszható! Ön és értékei nincsenek
biztonságban!
Kívánságára meglévő biztonsági rendszerét ingyenes
átvizsgálás után rádiófrekvenciás távfelügyeleti hálózatunkra
kapcsoljuk.

Forduljon hozzánk!
Korrekt minőséget, gyors és regisztrált intézkedést, hosszú
távú partnerkapcsolatot kínálunk Önnek, hogy biztonsági
rendszerében sosem legyen gyenge láncszem.
Egyéb szolgáltatásaink: beléptető rendszerek, videokamerás
megfigyelő rendszerek, tűzjelző rendszerek tervezése,
telepítése és karbantartása.

Telefonon távvezérelhető lakásfunkciók kiépítése.

Új tetőszerkezetek építése
Régi tetők átfedése

Leányfalu, Móricz Zs. (Fő) út 125. sz. alatt
l ingyenes helyszíni felmérés, tanácsadással
l az eladók részére teljes körű ügyintézéssel
l a vevőket az eladó ingatlanhoz elkísérve, a
munkatársunk nyújt szakszerű tájékoztatást
l irodánkban gyors, kényelmes, diszkrét és
törvényes ügymenetet garantálunk
KÉRJEN INFORMÁCIÓT TELEFONON!
Iroda: 26-381-431; Mobil: 06-209-834-796

Fizetőképes vevőink részére családi házakat,
nyaralókat, építési telkeket keresünk!
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 700 példányban
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás
A szerkesztőbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Kálazy László,
Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schandl Lajos
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget!
Szerkesztőség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163
Szerkesztőségi órák: szerdán 14–16 óra között
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munka: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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A remény, az élet tavasszal éled. A rügy virágba szökken, nyárra a
gyümölcs beérik.
A történelem tavaszai mellett az őszök is hoztak új életreményt.
Így volt ez 1956 októberében is. 1848 Pilvax kávéházi ifjai szerepét
ezúttal a Műegyetem és a Petőfi Kör diáksága vette át, hogy
pontokba fogalmazva egy nemzet álmát, akaratát öntsék írott
formába. Békés tüntetés és felvonulás képei látszanak a régi
híradófelvételeken: az arcokról öröm, hit sugárzik, a szívekben
emelkedettség, igazi ünnep.

Nekünk, akik szerencsére nem éltük meg, nehéz elképzelnünk
történelmi eseményeket, pl. 1956. november 4-ét is.
Hátborzongató hallgatni a tényeket, valahol átérezzük,
megérint, de úgy igazán, ahogyan azokat, akik átélték, sosem
fog.
,,Az égő benzin vörös fényében felvonultak az Astoria felől a
magyar páncélosok…” Oly nehéz elképzelni, ha a mai Astoria
környékét látom, pedig tudom, fájdalmas múlt, valóság.
S hol van már a múlt elszántsága? A miskolci diákok története,
akik az orosz tankok elé feküdtek!
,,Milyen gyönge az, aki tankokkal lövet fegyveresekre, s
milyen erős az, aki puszta kézzel támad páncélosok ellen.”
Tisztelettel hajtunk fejet az előtt, amit szerencsére nem
láthattunk, s csak remélni tudjuk, sem mi, sem gyerekeink, sem
senki nem fog látni már. Fejet hajtunk Nagy Imre volt
miniszterelnökünk előtt, aki először mint ,,hazaáruló” került a
történelem palettájára, majd megkapta megérdemelt címét és hős
lett.
Tisztelettel adózunk azok emlékének, akik a forradalmat
kirobbantó 23-i lengyel szolidaritási tüntetésen a szovjet
csapatok kivonását, szabad választásokat, a cenzúra eltörlését, a
politikai foglyok szabadon bocsátását, többpártrendszert, a
sztálinizmussal való szakítást, a mezőgazdaság megreformálását
követelték. Diákok és munkások voltak, akik életüket adták
elveikért, a mi mai létünk alapjaiért.
Sajnos hiába volt az elszántság, rájuk csak a megtorlás évei, a
kivégzések vártak, hány és hány évnek kellett eltelnie ahhoz,
hogy az ,,Ő” álmaik a mi jelenünkben megvalósulni látsszanak.

Sűrű sorokban vonul a tömeg, kart karba öltve a Bem-szoborhoz,
hogy hitet tegyen a szabadság mellett. Bem apó és a magyar
szabadságvágyak több mint száz éve egyet jelentettek. Ünnep volt
ez, szavalattal, beszédekkel: vallástétel a szabadság ügye mellett: 45
éve történt, hogy a nemzet felemelte fejét és kiegyenesítette gerincét.
Ha október 23-ra gondolok, fülemben cseng Beethoven Egmontnyitánya, a magyar forradalom himnusza. Látom a filmeken a fiatal
hősöket, akik szembeszállnak a ,,Nagy Testvér” tankjaival, hogy
hősként maradjanak meg emlékezetünkben.
A pesti utcán folyó piros vérből a szabadság virága 1989-ben
kivirult.
Borsody
István

Szeretettel hívjuk és várjuk városunk polgárait
2001. október 23-án (kedden) 18 órára a moziba, az
1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére tartandó

EMLÉKÜNNEPSÉGRE
Beszédet mond: Hadházy Sándor polgármester,
majd a Rencz Antal vezette Nevesincs Színház ad
zenés irodalmi emlékműsort ,,1956” címmel

ÖRÖK BÉKE
(Koszorú Nagy Imre
és mártírtársai ravatalára)
Elárulva és megcsalatva,
kincstári pokrócba csavarva,
villanydróttal összekötözve,
arccal földnek ástak a földbe,
mégis, eltört nyakcsigolyával,
nem állunk perben a világgal.
Mi immár tanúságot tettünk,
senki nem ítélhet felettünk,
életünk adtuk a hazánkért,
s igen, a világszabadságért,
s ha lesz valaha örök béke,
annak mi lettünk előképe.
Bártfainé Répás Ildikó
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VÁROSHÁZI HÍREK
A 2001. szeptember 13-i
rendkívüli ülésen történtek
– Elfogadásra került az állami támogatással megépülő
önkormányzati bérlakásokra vonatkozó rendelet, amelynek teljes
szövegét a szeptemberi számban már közzétettük.
A pályázat beadási határideje: október 15.
Döntés a bérlők kiválasztásáról: november 15-ig.
– A reformárus templom és kiszolgáló épületeinek felépítésére
vonatkozó ingatlan adásvételi szerződés végleges formáját
fogadták el a városatyák egy minden érintett részvételével
lefolytatott megbeszélés során. Ennek keretében került sor a
helyi vagyonrendelet módosítására (lásd a 2. oldalon).
– További tárgyalások folytak a Visegrád–Dunabogdány
településeken kialakítandó információs rendszer (kábel tv)
megvalósításának lehetőségeiről Schuszter József Dunabogdány
polgármestere, valamint a kiviteli terveket készítő SzigetHolding Kft. képviselőjének részvételével. Végleges megoldás
még nem született, ehhez további egyeztetések szükségesek.
– Elfogadásra került a Visegrád, Csukavölgy 985. hrsz.-ú
ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés. Az eladásból
származó bevételt a Sziget utcában épülő bérlakások munkáira
fordítja a város vezetése.
– Pályázat beadásáról született döntés a korábban már
megkezdett
Pázmány
Péter
utcai
partfalszakasz
veszélyelhárításának folytatólagos munkáira vonatkozóan a
Belügyminisztérium Partfal Bizottságához.
Döntés 2001. december.

A 2001. szeptember 27-i ülésen történtek
Dömös Község és Visegrád Város Képviselő-testületei
együttes ülés keretében tárgyalták meg és fogadták el az Áprily
Lajos Általános Iskola beszámolóját a 2000/2001. évi tanévre
vonatkozóan.
– Elfogadásra került a 2001. évi I. féléves költségvetési
beszámoló (lásd a 3. oldalon).
– Közművelődési rendelet megalkotására került sor a
Közigazgatási Hivatal felhívására (lásd a 4. oldalon).
– A városatyák elfogadták a Visegrádi Napközi Otthonos
Óvoda beszámolóját a 2001. évi munkájukra vonatkozóan.
– A Sziget utcában épülő bérlakásokra vonatkozó kivitelezői
szerződés került módosításra a beruházás során felmerült
pótmunkákkal (támfal, lépcsők) kapcsolatosan, amely
összegszerűen további 4 M Ft-tal növeli a költségeket.
– Szándéknyilatkozat született a „Dunamente – a kultúra
völgye” témájára vonatkozóan, amely egy nemzetközi
programban való részvétel lehetőségét rejti magában és a Duna
mentén lévő országok kulturális együttműködésén alapul. A
programban részt vevő turisták hajón a Dunán utazva látogatnák
végig ezeket a csatlakozó országokat, ahol csak az adott
céltelepülésen kiszállva ismerkednének az adott ország, régió
kultúrájával, történelmével.
– Pályázatok beadását fogadta el a város vezetősége a Dunaparti
fejlesztési
terület
feltöltésére
vonatkozóan
a
Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat (KAC), illetve a Pest
Megyei Területfejlesztési Tanácstól igényelhető előirányzat
terhére.
Döntés: 2001. év vége.
Mezei Orsolya s. k. jegyző

1. §. A rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott
forgalomképtelen vagyontárgyak – törzsvagyonhoz tartozó –
„zöldterületek” közé a Visegrád 165. hrsz.-ú ingatlan nem
sorolandó.
2. §. A rendelet 2. sz. mellékletének korlátozottan
forgalomképes vagyontárgyak felsorolás része a Visegrád 165.
hrsz.-ú ingatlannal egészül ki.
3. §. A rendelet III. fejezet 4. §-a a (4) bekezdéssel egészül ki:
Közérdekből a képviselő-testület – minősített többségű döntéssel
– köthet olyan elidegenítési szerződést, amely esetében a becsült
forgalmi érték és a tényleges vételár között jelentős összegbeli
eltérés mutatkozik.
4. §. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Visegrád, 2001. szeptember 13.
Hadházy Sándor s. k.
Orsolya s. k.
polgármester
jegyző

Mezei

Záradék: A rendelet kihirdetése megtörtént.
Visegrád, 2001. szeptember 13.

Mezei Orsolya s. k.
jegyző

FELHÍVÁS
A Munkaügyi Központok által támogatásra felajánlott vagy
elfogadott képzések köre kibővült az 1991. évi IV. tv. „A
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek támogatásáról”
szóló törvényt módosító 2001. évi XXIV. tv. 2. § (1) bekezdés
elfogadásával (hatályos 2001. július 1-jétől) az alábbiak szerint:
Támogatható a képzése annak a személynek, aki
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban,
ill. terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban
vagy ápolási díjban részesül, amennyiben a képzés időtartama
hetente nem haladja meg a húsz órát és a képzés a fenti
ellátásban részesülő személy által nevelt gyermek másfél éves
korának betöltését követően kezdődik meg, valamint
amennyiben ezen személy kereső tevékenységet nem folytat.
Bővebb felvilágosítás kérhető
a Pest Megyei Munkaügyi Központ
Szentendrei Kirendeltségén,
a 06(26)310-300-as telefonszámon.

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadásáról
A várossá válással kapcsolatban településünk körzetközponti
feladatok ellátását vállalta magára.
Az ezzel kapcsolatosan jelentkező, jelentős mértékben
megnövekedett számú ügy intézése folyamatosan egyre több
feladatot jelent a polgármesteri hivatal dolgozói számára. Ezért is
nagyon fontos, hogy a feladatok – határidőknek megfelelő,
körültekintő – elvégzéséhez szükséges „háttérmunkára” is jusson
elegendő idő a munkaidő keretein belül.
Nyomatékosan kérjük a T. Ügyfeleket, hogy fentiek elősegítése
érdekében különös gonddal szíveskedjenek betartani a
polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejét, amely a következő:
HÉTFŐ
du. 13–16 óra között,
SZERDA
de. és du. 8–12 és 13–16 óra
között,
PÉNTEK
de. 8–12 óra között.

VAGYONRENDELET MÓDOSÍTÁSA

FIGYELEM!

Visegrád Város 9./2001. (IX. 13.) sz. rendelete

A városi főépítészi feladatokat ellátó
MÁRTONFFY GÁBOR főépítész
ügyfélfogadási ideje:
SZERDA 9–13 óra között

A többször módosított 12./1993. (XII. 22.) sz.,
az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal gazdálkodás
szabályairól
szóló rendelet módosítása
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Visegrád Város Képviselő-testületének
11./2001. (IX. 27.) sz. rendelete
a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az 1997. évi CXL. tv. 77. §-a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §.
A rendelet kiemelt céljai:
a) Visegrád város természeti, környezeti, kulturális,
közösségi értékeinek védelme és közismertté tétele,
turizmus feltételeinek megteremtése, támogatása, valamint
részvétel a régió ilyen irányú munkájában,
b) Visegrád
város
közművelődési,
kulturális
hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése,
c) az egyetemes, nemzeti és kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetése, gazdagítása,
d) civil közösségek működésének, együttműködésének
ösztönzése,
e) helyi közéleti nyilvánosság, a kulturális események
fokozott megjelenítése és a tájékoztatás fejlesztése,
f) közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet
és infrastruktúra biztosítása.
A rendelet hatálya
2. §.
A rendelet hatálya az önkormányzat által fenntartott
közművelődési
intézményekre,
valamint
a
közművelődésben e célra kötött megállapodással részt
vevő civil közösségekre vállalkozási formában működő
szervezetekre, nevelési-oktatási intézményekre terjed ki,
az utóbbiak esetében a velük kötött megállapodások
terjedelméig.
II. fejezet
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
Visegrád Város Önkormányzatának
közművelődési feladatai
3. §.
(1) Visegrád Város Önkormányzatának alapvető
kötelező közművelődési feladatait a rendelet 1. sz.
melléklete tartalmazza.
(2) Visegrád Város Önkormányzata a városban működő
közoktatási intézményeinek közművelődési feladatait a
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Visegrád város kiemelt közművelődési rendezvényei
az alábbiak:

a) Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok,
b) Zenés Nyári Esték Visegrádon,
c) Német Kisebbségi Önkormányzat
(farsang),
d) Városnapi rendezvények,
e) Áprily-hét.

rendezvényei

4. §.
Visegrád város kötelező közművelődési feladatait az
alábbi intézmények és szervezetek látják el:
a) Mátyás Király Művelődési Ház és Könyvtár,
b) Áprily Lajos Általános Iskola,
c) Városi mozi,
d) Visegrád Város Napközi otthonos Óvoda.
Eljárási rendelkezések
5. §.
(1) Visegrád Város Önkormányzata a közművelődési és
közgyűjteményi támogatásokat, a költségvetést és a
költségvetési létszámkeretet az adott támogatási év
költségvetési rendeletében fogadja el.
(2) Visegrád városának közművelődési intézményei
közművelődési munkájuk során folyamatos kapcsolatot
tartanak a Kulturális Örökség Minisztériumával és a Pest
Megyei Közművelődési és Információs Központtal.
III. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. §.
(1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az
1997. évi CXL. tv. „ A kulturális javak védelméről és a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről”, valamint a 2001. évi LXIV. tv. „ A
kulturális örökség védelméről” szóló törvények vonatkozó
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Visegrád, 2001. szeptember 27.
Hadházy Sándor s. k.
polgármester

Mezei Orsolya s. k.
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Mezei Orsolya s. k.
jegyző
Visegrád, 2001. szeptember 27.
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1. sz. melléklet

Visegrád város kötelező közművelődési feladatai
Célok

Feladat

Tevékenység

Visegrád kulturális értékeinek A város hagyományainak, természeti és
védelme és ismertté tétele
művészeti
értékeinek,
jeles
személyiségeinek bemutatása
Lokálpatriotizmus erősítése

Helyi ünnepségek tartása
Városhoz kötődő műsorok, kiállítások, bemutatók
Városi kulturális, közéleti információk biztosítása
Helytörténeti dokumentumok gyűjtése, ismertté
tétele

Iskolarendszeren
kívüli Művelődési és művelődő közösségek Képességfejlesztő alkalmak biztosítása
öntevékeny,
önképző szervezése érdeklődés és korcsoport Önismeretet fejlesztő alkalmak, táborok szervezése
tanfolyamok, szakkörök, klubok
szerint
Természetbarát közösségek életre hívása
Ifjúság kreativitásának elősegítése, régi mesterségek
megismertetése, praktikus ismeretek átadása
Tudományos előadások szervezése
Közhasznú tanfolyamok működtetése
Korcsoport szerinti klubok működtetése
Művészeti szakkörök, amatőr művészeti csoportok
működtetése
A
lakosság
műveltségének Az egyetemes, magyar és német
elősegítése, fejlesztése, illetve kisebbségi kultúra értékeinek közvetítése
rekreáció biztosítása
Művészetek befogadásának segítése
Hagyományápolás
Szabad idős szórakozási formák segítése

Színházi előadások, előadóestek, hangversenyek
kínálata
Kiállítások szervezése
Ünnepek, évfordulók, megemlékezések tartása
Ifjúsági és felnőtt szórakozási lehetőségek
szervezése
Országos, nemzetközi rendezvények befogadása
Filmművészet népszerűsítése

A helyi társadalmi és környezeti Településszépítő,
természetés Civil közösségek részére szakmai, módszertani
felelősségtudat erősítése
érdekvédő
közéleti
egyesületek, ajánlások, pénzügyi, jogi, szakmai ismeretek
összefogások
biztosítása
Pályázati lehetőségekről információ biztosítása,
segítségnyújtás
A kultúrák közötti kapcsolatok A város nemzetközi kapcsolatainak Testvérvárosi
kapcsolat
működtetésén
kiépítésének,
fenntartásának elősegítése a kultúra eszközeivel
kulturális műsorok, programok szervezése
segítése
Nemzetközi kulturális fesztiválok szervezése
A közművelődés
biztosítása

belül

feltételeinek A város közművelődési tevékenységének
támogatása
Esztétikus környezet kialakítása
Infrastruktúra biztosítása
Megfelelő szakemberek biztosítása

2. sz. melléklet

A városban működő közoktatási intézményeinek
közművelődési feladatai
Célok

Feladat

Tevékenység

Életminőség javítása

Fizikai erőnlét fejlesztése
Mentális épség kondicionálása
Sport
és
kultúra
kapcsolatának
gondozása

Iskolai tudást kiegészítő képzési formák biztosítása
Szülők, nevelők kapcsolattartásának elősegítése
Diáknapok, diákhetek szervezése
Diákönkormányzat működtetése

Visegrád kulturális és természeti
értékeinek közismertté tétele:
– helyi tudás
– helyi érzelem
– helyi információ

A város hagyományainak, természeti, Kiállítások, műsorok rendezése
művészeti
értékeinek,
jeles Városi ünnepségeken való részvétel
személyiségeinek,
új Tanórán és tanórán kívül a helyi értékek bemutatása
kezdeményezéseinek
bemutatása
a
lokálpatriotizmus fejlesztésével
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Nemzetiségi oldal – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat
Rendezvények:
visegrádi szüreti mulatság, Mária-kápolnai búcsú, Érden közös fellépés a Minaret kórussal
SZEPTEMBER 8-I SZÜRETI MULATSÁG

Polgármesteri megnyitó és az érdi vendégek
új utca és tér átadással

– így vélik az érdiek

Fieszl Béla és Neviczki Krisztina,
a bíró és a bíróné

Bor és zene = tánc, a lábak
megfiatalodnak

Bagi István átveszi Szedlacsek Jánostól
a pincemesteri oklevelet

A műsort figyelő kedves vendégek

XVII. évfolyam 10. szám
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énekkarunk és ifjúsági zenekarunk is szerepelt,
és a mise után megvendégeltük a résztvevőket

Kedves vendégeinkkel vagyunk

Fenti kép az érdi minaretet ábrázolja.
Erről az építményről vette fel a nevét a kórus is.
Ez az országban található
három minaret egyike
A gellérthegyi sziklakápolnában
elénekeltük
a ,,Segne, du, Maria” c. egyházi éneket is

A bor és a közös nótázás
a szíveket is összehozza.
Közösen ismert sváb dalok éneklése
a páratlan Scheili Laci bácsi
előéneklése mellett

Szeptember 9-én a Mária-kápolnai búcsún

Az érdi Minaret kórus –
Szedlacsek Emilia – visegrádi születésű – művelődési
központ igazgató bekonferálása után –
ismét kitett magáért.
Közös, műsoros délutánunk mindkét énekkarnak
és a hallgatóságnak is élményt nyújtott
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Láncszemről láncszemre…

Egy tízéves kapcsolat története
(10. rész)
1998 – Táborozás a Balatonnál
A szép emlékű 1997-es erdélyi tábort nehéz felülmúlni!
Amikor 1998 tavaszán a nyári tábort készítettem elő, arra
gondoltam, hogy új színt, új varázst jelenthet egy balatoni
táborozás, hiszen saját tanítványaink is szívesen
kapcsolódnak be egy ,,külső” táborhelyre szervezett
programba, s vannak szép számmal olyan gyerekek nálunk
is, akik nehezen jutnak el a ,,magyar tengerre”. A
táborhely kiválasztásánál két szempont vezetett: egyrészt
az ára legyen elfogadható, másrészt a déli parton legyen az
esetleges úszásnehézségek miatt. Így esett a választásom
Balatonboglárra, a Pillangó Gyermeküdülőre. Bevallom,
balatoni tábor szervezésében nem volt tapasztalatom.
Fő célnak mindenképpen a nyár, a Balaton szépségének,
örömeinek a kihasználását tekintettem, tehát nem
szaktáborban gondolkodtam, hanem a két iskola tanulói
barátságának, barátkozásának szerettem volna új, kellemes
terepet biztosítani. A balatoni utazást 3 napos visegrádi
tartózkodás előzte meg, amikor családok fogadták a
testvériskola diákjait, s ez alatt a rövid idő alatt próbáltunk
mindent megmutatni gyönyörű lakóhelyünkből: a
történelmi emlékhelyek megtekintése mellett szerveztünk
hajókirándulást, megmásztuk a Rám-szakadék szikláit.
Balatonboglárra 20 parajdi és 23 visegrádi gyermekkel 6
felnőtt kísérő utazott: a Cseresnyés házaspár Dósa Ilona
szülővel a parajdiak részéről, a Hugai házaspár és én a
visegrádiak kísérőjeként. Minden jól sikerült ezen az
augusztusi táborozáson! Szerencsénkre az időjárás
kedvező volt, minden nap strandolhattunk, a szabad idő
eltöltéséhez minden feltétel adott volt. Felejthetetlen szép
kirándulást tettünk Badacsonyba és sok kedves, mókás
játékkal, vetélkedővel igyekeztünk az ,,üresjárat”
időpontokat kitölteni. Minden szépsége mellett az
értékeléshez az is hozzátartozik, hogy NEHÉZ tábor volt.
Milyen nehézségeink voltak?
_a létszám és a helyszín miatt nem tudtuk igazán
biztosítani a tábor intimitását, nem tudtunk igazi együttest,
közösséget kialakítani;
_ebből adódóan voltak gyerekek, akik nagyon jól érezték
magukat és voltak olyanok, akik a honvágyba menekültek;
_a megfelelő felügyelet biztosítása sem volt könnyű,
mivel a laza balatoni nyár sok – nem éppen
tizenéveseknek való – csábító lehetőséget kínált;
_a tábor időpontja a tanév indítása miatt okozott
nehézséget, mivel hazaérkezésünk után másnap már a
tanévnyitás feladataival kellett foglalkoznunk.
Mindezek ellenére azt hiszem, hogy ez alatt a 10 nap
alatt újabb barátságokat tudott megalapozni a balatoni
nyár, a táborozás vidám élményei és újabb színes
láncszemmel gazdagodott a két iskola kapcsolata.
Mezei Anna

Tanévkezdéstől október közepéig
az Áprily Lajos Általános Iskolában

2001. október

A 2001/2002-es tanévet 2001. augusztus 29-én kezdtük
meg az első tanítási nappal. Iskolánk tanulói létszáma a
következőképpen alakult:
1. oszt. 20 fő, osztályfőnök: Dr. Anda Istvánné; 2. oszt. 16
fő, of.: Szatmári Nóra; 3. oszt. 17 fő, of.: Tisza Zoltánné; 4.
oszt. 26 fő, of.: Scheili Éva; 5. oszt. 15 fő, of.: Hábel József;
6. oszt. 22 fő, of.: Paulusz József; 7. oszt. 16 fő, of.:
Szomoryné Szimeth Judit; 8. oszt. 21 fő, of.: Szigetiné
Lőrincz Mária.
2 napközis és 1 tanulószobai csoportot alakítottunk.
Előrelépés, hogy Vass Henrietta zenetanár alkalmazásával
szakos nevelő oktathatja az éneket, illetve beindíthattuk a
zenei előképző tanfolyamokat 32 fővel, 3 csoportban.
Ebben a tanévben a kerettanterv bevezetése az 1. és 5.
osztályokban jelenti a legjelentősebb újdonságot.
Az első hét izgalmai után hamar belerázódtunk a tanítási
napok feladataiba, s szeptember végétől a szükséges
feltételek (végleges órarend, tankönyvek) mindegyikének
megléte biztosítja a nyugodt munkát.
Az eltelt másfél hónap mindemellett bővelkedett
eseményekben:
– A városnapi programon a 4. osztályosok szerepeltek
vidám, önfeledt játékukkal. Felkészítőjük Csizmazia Márta és
Scheili Éva.
– Bekapcsolódtunk az Erdei Művelődés Háza által hirdetett
erdőtakarítási akcióba, s így munkánk eredményeként
megtisztult a Kálvária-hegy és a Várhoz vezető turistautak
környéke.
– A papírgyűjtés az idei őszön nem volt olyan sikeres, mint
az előző években, mindössze háromnegyedig telt meg a
kihelyezett konténer.
– Az aradi vértanúk tiszteletére rendezett emlékünnepségen
a 4. és a 8. osztály szerepelt ,,Nyíljatok ki gyászvirágok
vértanúink sírján” c. emlékműsorukkal. A műsort Mezei
Anna szerkesztette, az előadásra Scheili Éva és Szigetiné
Lőrincz Mária készítette fel a gyerekeket.
– Az Idősek Napja városi rendezvényén alsó tagozatos
furulyások szerepeltek Szebeni Imre betanításában.
– Valamennyi tanulócsoportban megtartottuk az első szülői
értekezletet, beindultak a szakkörök, meghirdettük a
tanulmányi versenyeket.
– Két osztály, a 3. és a 4. Budapesten a Szemlőhegyi és
Pálvölgyi barlangban járt, illetve megtekintették a
Parlamentet szeptember 28-án.
– Az Olvasás Éve programja is megkezdődött. Ebben a
hónapban a Napról napra, Lapról lapra címmel hirdetett,
egész tanévre terjedő programban a 4. és a 8. osztályosok
olvasnak (minden tanuló) napról napra egy-egy történetet
Jékely Endre: A vízisikló kalandjai, A róka királysága és A
vizek óriásai c. könyvéből.

Fontos tájékoztatás szülőknek!
Október 20-án – szombaton – tanítási nap lesz, hétfői
órarend alapján, s ezen a napon tartjuk az iskolai
megemlékezést október 23-ról.
Október 27-én – szombaton – pénteki órarend szerinti
tanítási napot tartunk.
Őszi szünet: október 28-tól november 4-ig. Az első tanítási
nap november 5., hétfő.
Mezei
Anna
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VITE Junior Kör hírei

Hónapoló – OKTÓBER
Mindszent hava a Ferenc-héttel, vagyis búzahéttel kezdődik,
ugyanis ezt a hetet tartották a múltban legalkalmasabbnak a
búzavetésre, erre a mezőgazdaságilag igen fontos munkára, mely
napjainkig sem veszített fontosságából, hisz a kenyér volt – ma
is az – s a jövőben is egyik legfontosabb táplálékunk lesz. A
vetéshez különféle pogány hiedelmek kapcsolódtak, pl.: a
vetőember ruhája zsebébe fokhagymát tett, védekezésül a
boszorkányok ellen.
A vetés befejezése után, Teréz napja körül kezdődik a szüret,
de ez tájegységenként változott, s változik ma is, ahogy népi
regulák is utalnak erre:
,,Rég felírta Noé Tokaj hegyormára,
Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra!”
A bortermő szőlő a legrégebben termesztett gyümölcs,
védőszentjei Szent Vince, Orbán és Donát.
A szüreti munka a szőlőtermesztés munkafolyamatának
befejező része, melyet vigassággal illik bevégezni. A szüreti bál
napjainkban is létező mulatság, bár sajnos már sokat veszített
régi fényéből.
Október védőszentjei még Vendel és Dömötör. Szent Vendelt a
pásztorok védőszentjükként, Dömötört pedig az állatok
pártfogójaként tisztelték. Dömötör napján kezdődött hajdan a
,,juhászújév” is, mert ekkor fejeződött be a juhászok munkája
gazdájuknál, melyet a bér kifizetése után több napig tartó
mulatsággal ünnepeltek: ez volt a ,,dömötörözés”.
Sajnos, mi már csak könyvekből, idősek elbeszéléseiből
ismerhetjük múltunk igen gazdag szokásvilágát, mely rengeteg
szépséget, szeretetet, egymásra odafigyelést takar. Mai modern,
kényelmes, gépesített és médiákban gazdag (pl. tv, számítógép)
életünk sok-sok olyan emberi értéktől távolít el vagy foszt meg
bennünket, amiért igen nagy kár.
Mindszent havának befejezéseként halottainkra emlékezünk, a
temető feldíszítésével, gyertyagyújtással, imádsággal és csendes
emlékezéssel.
Zsigmondné H. Izabella 1941-ből származó gyermekverse is
szívhez szólóan emlékezik.
Halottak napján
Gyertek fiúk, gyertek lányok
Pedig a sok porladó szív
menjünk ki a temetőbe,
valamikor mind dobogott,
vigyünk sok nyíló virágot, a sok tétlenül nyugvó kéz,
kedveseink sírhelyére.
simogatott és dolgozott.
Ez a nap az Ő ünnepük,
valamennyi:
idézzük hát emléküket
porladozó,
és foglaljuk imáinkba
drága, kedves neveiket.
gyászoló.

Ma

egyforma

A virágos hantok alatt
nincs már öröm, nincs is bánat,

Csendes legyen a léptetek,
ha a sírok között jártok!

eltakarnak sok-sok régi
ajkatok,
kedves álmot, ifjú vágyat.

Halkan

nyugodt,

békés,

csak az élők szíve vérzik,
csak a mi lelkünk

szóljon

az

mikor síró arcot láttok.

Gyertek, menjünk áhitattal
örök béke otthonába…

s hullassuk rá könnyeinket
szeretteink sírhalmára!

Bártfainé Répás Ildikó

A VITE Junior Kör októbertől újult erővel szervezi a
gyerekek és családok kellemes, tartalmas időtöltéséhez a
programokat. Októberben vendégünk lesz a Nevesincs
Színház, novembertől pedig készülődünk a téli ünnepekre.
Az esedékes programok plakátokon lesznek kiírva.
Aki ötleteivel, elképzeléseivel, esetleg eszközökkel vagy
csekély anyagiakkal támogatni tudja munkánkat, a 398-383as telefonszámon jelentkezhet bármikor.
Köszönettel: Bártfainé Répás Ildikó

Kedves olvasmányom
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy hivatásom
azonos a hobbimmal: könyvtárosként a nap 24 órájából
nyolcat könyvek között tölthetek.
Gyermekkoromban megfogott a jó könyv, szívesen és
sokat olvastam. Elemistaként faltam a Verne-regényeket:
fantáziámat megragadták a kalandos, izgalmas történetek.
Később sem lettem hűtlen a romantikához, hisz’
gimnazistaként egyik kedvenc íróm Jókai lett. Tanulmányaim
során szívesen forgattam a világirodalom klasszikusait –
Tolsztojt, Shakespeare-t, Stendhalt, Maupassant, Goethét,
Hugót –, természetesen a magyar irodalom nagyjai – Móricz,
Móra, Gárdonyi stb. – sem maradhattak ki a sorból. Az
egyetemes irodalom egyik legszebb novellája, Móricz
Zsigmond Hét krajcárja, ahányszor csak olvasom, mindig
szíven üt.
Persze, nem csak prózát és drámát, hanem verset is
szerettem olvasni-hallgatni: Balassi, Csokonai, Arany,
Vörösmarty, Petőfi után kedvenceim közé sorakozott Ady,
Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, Juhász Gyula – a
Nyugatosok.
Amint a korszellem, úgy az ember maga és ízlése is
változik: amennyire gimnazistaként nem szíveltem
Mikszáthot, mára egyik kedves írómmá lett. Ha szórakozni
akarok, legszívesebben egy ízes Mikszáth-novellán derülök.
A történelem változásai új lehetőségeket hoztak az olvasás
terén is: a korábban ismeretlen Wass Albert és az
elhallgattatott Márai Sándor mára közkincsünkké vált. Ha
elmélkedésre vágyom, szívesen veszem elő Márai Naplóit,
melyekből nemcsak rengeteg bölcsesség árad, hanem az
elmúlt korszak reális megítéléséhez is hozzásegít: egy valódi
polgár szemszögéből láttatja történelmünket.
Kedvenc olvasmányom nincs, de vallom: a könyv jó barát,
és
az
olvasás
gyönyörűség!
Ajándéknak
már
gyermekkoromtól legjobban a könyvnek örültem, s ezzel így
vagyok ma is. Ezért sajnálom kicsit a mai gyerekeket, mert
legtöbbjük nem olvas eleget, vagy nem jött még rá a könyv jó
ízére, ami ,,Lelki kenyér ínség-időkben, / verőfényes
vigasztalás…” – amint ezt Áprily Lajos szépen
megfogalmazza.
S hogy a végére őt hagytam, az sem véletlen. Költészetének
zeneisége, szépsége – a magasba szálló emberi dallam –
legnagyobb lírikusaink közé emelik. Mindezen túl végtelen
szelídsége, emberi nagyszerűsége példaképemmé is teszi őt.
Örülök, hogy Áprilyt városunk iskolája nem csak nevében
őrzi, de szellemét is ápolja. Kívánom, hogy költészete
ragadjon szíven sokakat; ezért szeretném, ha mind többen
olvasnák, megismernék gyönyörű verseit.
S mindezért nem kell sokat tenni, csak elfáradni a
könyvtárba, ahol értékektől rogyadoznak a polcok.
Borsody István
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Hírmondó
Beszámolómat egy lényeges dologgal kezdeném. A
református egyház a szeptember 13-i ülésen, egyhangú
szavazással, 1 millió forintos vételárért megkapta a
deltánál lévő sportpálya területét templom céljára.
Tisztában vagyok vele, hogy a terület ennél sokszorosan
többet ér, és hogy a lakosságnak csak elenyésző hányada
református. Mégis, mivel az ülésen jegyzőkönyvbe mondta
a református egyház képviselője, hogy a felépülő templom
akár több száz fő befogadására is alkalmas, és ezt a helyi
lakosság is igénybe veheti majd, különböző, nem egyházi
rendezvények alkalmával, nos így megítélésem szerint
Visegrád városa is nyer egy ilyen épület létrejöttével.
A folytatásban érdemesnek tartom ismét megvizsgálni a
polgármester úr múlt számban megjelent írását, mert az,
jellemző módon mutatja a gondolkodásmódot, amellyel a
város ügyeit is igazgatja. Kérem, vegyék elő újra, hogy
követhetőbb legyen a fonál! Ebben kritikával illet, hogy
írásaim téves következtetésekre adnak okot. Megemlítem,
hogy a Strand Bizottságban öten igyekszünk a kialakult
helyzetre megoldást találni. A bizottság csak javaslati
lehetőséggel élhet, ezért amint leírtam az előző számban, 3
féle lehetőséget kínáltunk a testület felé, magam is
mindháromra szavaztam, hogy a testület elé kerüljenek, és
ott lehetőség legyen a legjobb kiválasztására. Ezek közül,
amint azt többször is ismertettem a nyilvánosság előtt, a
hosszú távú bérbeadás mellett vagyok, és a testületnél is e
mellett szálltam síkra. Szó sincs tehát arról a
következtetésről, amelyre a polgármester úr jutott,
miszerint megváltoztattam a véleményemet, vagy
szégyellem beismerni.
Az engem illető kritikánál felhozza még a bizottság
előterjesztésének pontatlanságát, amihez nem tudok
hozzászólni, mert az előterjesztést a bizottság elnöke írta,
amelyet a polgármester úr, mint írja, pontosított és már így
olvashatta mindenki ugyanazon az oldalon. Magam
ismervén a bizottság aktuális határozatait, a leközölt
előterjesztést teljes terjedelmében a polgármester úr
alkotásának
tartom.
Elolvasásakor
magam
is
elbizonytalanodtam,
hogy
esetleg
valamit
már
elfelejtettem, de utána nézve kiderült, hogy nem így van.
Se a bizottsági jegyzőkönyvben, sem a határozataiban
nincs szó a leírtakról, azaz, hogy: – az ingatlan átadása a
vállalkozók* által létrehozott 3 millió forint alaptőkéjű
gazdasági társaságba stb.
(*A cikkből kiderül, hogy a ,,vállalkozók” megjelölés a
visegrádi vállalkozókat takarja.)
Ismétlem, szó sincs arról, hogy a bizottság a strandot a
visegrádi vállalkozók gazdasági társaságába akarná átadni.
Sőt ilyen változat még fel sem merült. Olyan igen, hogy a
visegrádi vállalkozók IS beszállnának egy, a Castrummal,
és esetleg az önkormányzattal is közös társaságba. Ezek
szerint félrevezető a polgármester úr azon kijelentése is,
hogy a népszavazás kezdeményezői igyekeznek
megszerezni a strand tulajdonjogát. Ugyanis a
kezdeményezőknek csak egy része, a vállalkozók
egyesületének vezetésével – mert Abonyi Géza úr is a
bérbeadás mellett voksolt – kíván tulajdoni rész hányadot,
csakis hányadot szerezni. A bizottság tehát a bérbeadás
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mellett még a Castrummal közös társaság lehetőségeit is
kutatja, amihez esetleg társulhatnak a visegrádiak is.
Ezen írásában is többször említi a polgármester úr, hogy
a strand apportálása aggályos, mert nagy kockázattal jár,
és véleménye szerint is ez ellenkezik a népszavazás
eredményével. Ezért nem értem, hogy az általa
,,átpontosított” előterjesztésben mégis miért csak ennek a
variációnak megtárgyalására kéri fel a következő ülésen a
bizottságot. (Ehhez kell a 2–3 hónapot igénylő tanulmány,
amire a bizottságnak várnia kell.) Ugye szó sincs a másik
két irányvonal megvizsgálásáról!
A polgármesteri zárógondolattal is baj van. Ugyanis két
KVI által átadandó terület van, egyik a felső öböl és a
felette lévő területek, míg a másik az alsó öböl és az alatti
területek. Ez utóbbin lesz a sportpálya, amire semminemű
ellenvetésem sem volt. Nem úgy a másik föntebbi
területtel kapcsolatban, ahová a Siemens szándékozik
befektetni. A már létrejött megállapodást nem szavaztam
meg, mert egy, a visegrádi érdekeket biztosító kikötés nem
lett bevéve a szerződésbe. Ez eset lenne tehát, a
polgármester úr által említett, ,,sportpályával kapcsolatos
megállapodás”. Csak annyiban kapcsolatos ez az ügy a
sportpálya területével, hogy mindkét terület a Duna-parton
van. A Siemens befektetést tehát, félrevezető dolog volt
részéről egybemosni a sportpálya területével. Sajnálom,
hogy egyik terület átadásának előkészítésében sem tudtam
részt venni, de ettől még illőnek tartottam a lakosságot
tájékoztatni róla. A polgármester úr pedig előkészítő
munkájáért köszönetet bizonyára nem csak Visegrádról,
hanem Nagymarosról, Esztergomból, Szobról stb. várhat,
hiszen végig, Bősig rendezve lettek a kisajátított területek.
Sajnos a kelleténél hosszabb lett írásom, de a vezetés
részéről különösen fontos lenne a lakosság pontos és
helyes tájékoztatása. Ugyanígy, a testületi üléseken is
számtalanszor találkozom a leírtakhoz hasonlóan az
információk szelektálásával. Márpedig világunkban a
tudás hatalom.
Tisztelettel:
Bognár Ferenc
önkormányzati képviselő
A cikk értelemzavaró nyelvi pongyolaságaiért a szerző
nevében elnézést kérünk…
Szerkesztőség

Hirdessen
a Visegrádi Hírekben!
Tarifáink:
Egész oldal (A/4) 10.000 Ft + áfa,
fél oldal (A/5)
5.000 Ft + áfa,
negyed oldal (A/6) 2.500 Ft + áfa,
nyolcad oldal
1.250 Ft + áfa,
tizenhatod oldal
625 Ft + áfa
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Flóra-díj
Nagy örömünkre elkészült a Pázmány Péter utca ,,nyaktörő”
szakasza. Köszönjük a polgármesteri hivatal illetékeseinek.
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az Áprily-hét 2001 programjából
(november 11–19.)
November 11-én, vasárnap:

Tisztelgés Áprily Lajos és felesége,
Áprily Jékely Lajosné Schéfer Ida emléke előtt
10.45 órakor: találkozás a visegrádi temető bejáratánál.
Koszorúzás, tisztelgés a költő és felesége sírjánál
11.30 órától: az Áprily Lajos Általános Iskola
szervezésében a Magyar László Tornacsarnok a
helyszíne a következő programoknak:
11.30 órakor: református istentisztelet
12.15 órakor: ,,Vers vagy te is” – Áprily Jékely
Lajosné Schéfer Ida képei
A kiállítást megnyitja Antall István, a Magyar Rádió
Irodalmi Szerkesztőségének tagja
13.00 órakor: ,,Az irisórai szarvas” – gyermekrajzok
1934-ből, Kiskunhalasról és 2001-ből, a Dunakanyarból
Az Áprily-hét további rendezvényéről az iskola
ablakában kihelyezett tájékoztatóról kapnak információt
mind-azok, akik szeretnének részt venni az Áprily Lajos
Általános Iskola 1987-től az iskola névadójának szentelt
Áprily-hét programján.

Mindenkit szeretettel várunk!

FELHÍVÁS
A Millennium alkalmából

,,SZENT KORONA MISE”
Elter Ági még virágokat is ültetett, melyek szép színfoltjai
az útszakasz két oldalának.
Most már elmondhatjuk, mint a régi slágerben, hogy ,,a mi
utcánk, óh be szép”.
Fenyvesiné Hamvas Mária
Magánszemélyeknek, vállalkozóknak
gyors banki hitelek ügyintézése.
A hitelek fedezetére ingatlan szükséges.

***
Tőkeigénylőket és tőkebefektetőket keresünk
jogi garanciával.

VE-ZOVI BT.
Budapest, Köteles u. 109.
Tel.: 06 (1) 483-1494
06 (30) 390-4087, 06 (20) 966-6441
Eladó sötétzöld plüss huzatú ülőgarnitúra 98.000 Ft-ért
(2 db fotel + 1 db háromszemélyes ülődívány
180×200 cm-es,
franciaággyá könnyen nyitható).

Eladó továbbá drapp színű
ágyneműtartós fotelágy 19.500 Ft-ért.

Schandl János, Visegrád, Fő u. 113.
Lakás: 06 (26) 398-216

Tel.: 06 (20) 9848-718

ELİZETES

címmel új oratórikus zenemű született

Vigh Kristóf zeneszerző zenéjével
és G. Nagy Ilián költő szövegével.
A misét 2001. év második felében, ünnepélyes keretek
között, rangos budapesti helyszínen mutatják be.
A szimfonikus zenekarra, vegyes karra, négy szólistára írt
zenemű a Szent Korona jelentőségéről és a magyar
küldetésről szól, végigkísérve a magyar történelem
állomásait a latin mise-liturgia keretében. A mise 60 perces,
12 tételes, dallamos, közérthető, harmonikus stílusú.
Kérjük az ország önkormányzatait, vállalatait, gazdasági
társaságait, intézményeit, hogy nemzeti összefogás
keretében, a Szent Korona eszmeiségében támogassák
erejükhöz mérten a mű bemutatását és CD felvételét.
A támogató önkormányzatok nevét és címerét a
hangverseny programfüzetén, a CD betétlapon, ill. a
hangverseny helyszínén nagyméretű tablón ábrázoljuk.
A vállalatok és magánszemélyek támogatásait külön listán
tüntetjük fel ugyanúgy.
A
támogatóknak
a
hangverseny
meghívóját,
programfüzetét, ill. a CD elkészülte után a hanglemezt
postázzuk.
A támogató összegeket a Szent Korona Szövetség
számlaszámára kérjük átutalni:

OTP 11701004-20170167
Ezen összegek a közhasznú szervezetekre érvényes
jogszabályi rendelkezések szerint vonhatók le az adóból.
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INGATLANKÖZVETÍTŐ
IRODA

2001. október

Új tetőszerkezetek építése
Régi tetők átfedése
Tetőtér-beépítés

különböző árfekvésű
eladó

Niegreisz Norbert ács vállalkozó

– családi házakat,
– üdülőket,
– telkeket

Mindenfajta gépjármű

keres ügyfelei részére.
Adásvétel esetén
a szerződést
lebonyolítjuk.

KÉT-TAKI BT.
Ingatlanközvetítő
2025 Visegrád,
Mátyás király u. 23.
Telefon: (26) 397-108
06 (30) 9651-410

Visegrád, Csukavölgy u. 16.
Telefon: 06 (20) 9495-437

műszaki vizsgáztatása!
Zöldkártya dízel és benzines gépkocsikra!
Telefon: 06 (20) 3506-481
Muckstadt Szabolcs

Vizsgával rendelkezı
személy- és vagyonır vállalkozó
ingatlanok, építési területek, épületek,
objektumok ırzését vállalja
(„7 éves tapasztalat, kutyával”)

Cím: 2025 Visegrád, Sziget u. 5.
Tel.: 06 (30) 227-4127

DUNAKANYAR INGATLAN CENTRUM
Alapította: Zimányi Péter 1996-ban

SÓLYOM
Vagyonvédelem
Tel.: 06 (27) 315-119
06 (30) 972-1047
Elektronikus betörésjelző rendszerek tervezése, telepítése
rádiófrekvenciás és telefonvonalas távfelügyelettel, vonuló
járőrrel.
Ha Önnek még nincs biztonsági rendszere, akkor korszerű, a
MABISZ ajánlásoknak mindenben megfelelő rendszer
kiépítésére teszünk ajánlatot.
Ne feledje:

egy lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme.
Ha Önnek már van biztonsági rendszere, de nincs
távfelügyeleti hálózatra kapcsolva, vagy csak telefonvonalon
keresztül, rendszere kijátszható! Ön és értékei nincsenek
biztonságban!
Kívánságára meglévő biztonsági rendszerét ingyenes
átvizsgálás után rádiófrekvenciás távfelügyeleti hálózatunkra
kapcsoljuk.

Forduljon hozzánk!
Korrekt minőséget, gyors és regisztrált intézkedést, hosszú
távú partnerkapcsolatot kínálunk Önnek, hogy biztonsági
rendszerében sosem legyen gyenge láncszem.
Egyéb szolgáltatásaink: beléptető rendszerek, videokamerás
megfigyelő rendszerek, tűzjelző rendszerek tervezése,
telepítése és karbantartása.

Telefonon távvezérelhető lakásfunkciók kiépítése.

Ingatlanközvetítés – Értékbecslés
Leányfalu, Móricz Zs. (Fő) út 125. sz. alatt
l ingyenes helyszíni felmérés, tanácsadással
l az eladók részére teljes körű ügyintézéssel
l a vevőket az eladó ingatlanhoz elkísérve, a munkatársunk nyújt szakszerű tájékoztatást
l irodánkban gyors, kényelmes, diszkrét és
törvényes ügymenetet garantálunk

KÉRJEN INFORMÁCIÓT TELEFONON!
Iroda: 26-381-431; Mobil: 06-209-834-796

Fizetőképes vevőink részére családi házakat,
nyaralókat, építési telkeket keresünk!
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 700 példányban
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás
A szerkesztőbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Kálazy László,
Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schandl Lajos
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget!
Szerkesztőség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163
Szerkesztőségi órák: szerdán 14–16 óra között
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munka: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

XVII. évfolyam 10. szám
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Visegrád Város Képviselő-testületének
10./2001. (IX. 27.) számú rendelete
a 2001. I. félévi költségvetés teljesítéséről
A képviselő-testület a 2001. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót 98.924 ezer Ft bevétellel és 115.225 ezer Ft kiadással
fogadja el az alábbiak szerint:

I. Bevételek forrásonként
1. Működési bevételek
1.1. Intézményi működési bevétel
6.610
1.2. Sajátos működési bevétel
44.907
– helyi adó
23.739
– SZJA
18.964
– gépjárműadó
744
– egyéb sajátos bevétel (lakbér, üzletek
bérleti díja stb.)
1.400
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
2.1. Lakástörlesztés
594

51.517

694

2.2. Osztalék és hozam bevétel
3. Átvett pénzeszközök
3.1. Működési célú pe.átvétel
3.2 Felhalmoz. célú pénzeszköz-átvétel
4. Központi költségvetési támogatás
5. Előző évi költségvetési visszatérités
6. Hitelek, értékpapírok bevételei
7. Pénzforgalom nélküli bevételek
7.1. Előző évi pénzmaradvány
7.2. Átfutó bevételek
ÖSSZESEN:

100
20.261
11.032
9.229
29.353
3.921
0
–6.822
204
–7.026
98.924

II. Kiadások szakfeladatonként
Szakfeladatok neve
Dologi
Óvodai étkeztetés
347
Iskolai étkeztetés
3.118
Ingatlankezelés
285
Igazgatás
10.856
Kisebbségi önkormányzat
104
Intézményi vagyon üzemeltetés
– óvoda
588
– iskola
1.151
Város- és községgazdálkodás 7.123
Közvilágítás
4.210
Óvodai nevelés
858
Iskolai oktatás
740
Védőnői szolgálat
410
Művelődési ház
1.377
Mozi
731
Rendszeres segélyezés
Eseti segélyezés
6
Átfutó bevételek
ÖSSZESEN:
31.904
Működési kiadások
– dologi kiadások
– személyi juttatások
– munkaadót terhelő járulék
Fejlesztési kiadások
– igazgatás
– város- és községgazdálkodás
– konyha
– iskola
Pénzeszköz-átadás
Átfutó bevételek
Értékpapír-vásárlás
ÖSSZESEN:

82.079
31.904
36.569
13.606
15.437
13.280
1.875
188
94
4.378
851
12.480
115.225

Személyi

Járulék

Fejlesztés

2.161

905

188

14.833
209

5.259
59

13.280

1.138

480

Átadott

Értékpapír

1.878
75

12.480

1.875
3.614
12.169
673
1.647
125

36.569

1.443
4.432
265
631
43
89
13.606

94

1.753
672
15.437

4.378

12.480

Összesen
347
6.372
285
58.586
447
588
2.769
8.998
4.210
5.915
17.435
1.348
3.655
899
1.842
678
851
115.225

Ez a rendelet kihirdetése napján, 2001. szeptember 27-én lép
hatályba.
Visegrád, 2001. szeptember 27.
Hadházy Sándor s. k
polgármester

Mezei Orsolya s. k.
jegyző

Kihirdetve: Visegrád, 2001. szeptember 27.
Mezei Orsolya s. k.
jegyző

Fogászati felhívás
Magyarországon a szájüregi rákok az
összes daganatos megbetegedések közül
az 1999-es adatok szerint az ötödik
leggyakoribb halálokot képezik.
A halálesetek 73%-a a 40–64 éves
aktív korosztályt érinti. Férfiak körében
ötször gyakoribb, mint nőknél.
Kialakulásukban
hajlamosító
tényezőként szerepel a dohányzás, az

alkohol, a rossz szájhigiéne, letöredezett
fogpótlások és elhanyagolt fogazat.
A
rákmegelőző
állapotok
felismerhetők és gyógyíthatók!
A szájüregi rák mint betegség igen
súlyos, mivel az elváltozások korai
szakaszában
lehetséges
kezelések
elmulasztása
visszafordíthatatlan
következményekhez vezet!

A FOGÁSZATI és egyben szájüregi
SZŰRŐVIZSGÁLAT
ÉVENTE
KÖTELEZŐ és TÉRÍTÉSMENTES!
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy aki
a 2001. évben még nem vett részt a
szűrővizsgálaton,
szíveskedjék
a
fogászati
rendelőben
megjelenni.
Előzetes bejelentkezés nem szükséges.
Tavasné Dr. Tóth Mária fogszakorvos

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XVII. évfolyam 11. szám
november

2001.

PALOTAJÁTÉKOK 2002.
Tisztelt Visegrádi Polgárok!
Az
utóbbi
időben
igen
megsokasodtak és megélénkültek a
Visegrádi
Nemzetközi
Palotajátékok
jövőjével
kapcsolatos megbeszélések és
tárgyalások. Ezeken az alkalmakon
jelen
voltak
a
korábbi
rendezvényeken
részt
vevő
szervezetek, vállalkozók, olyan
magánszemélyek, akik korábban is
segítettek, és továbbra is a
rendezvény
támogatásáról
biztosították az önkormányzatot és
a múzeumot. Az első néhány
alkalmat
az
elmúlt
évek
tapasztalatainak
összegzésére
szánták a jelenlévők. Ezek után a
továbblépés, az előttünk álló
munka
felé
terelődtek
a
gondolatok.
Abban
mindenki
egyetértett, hogy a Visegrádi
Nemzetközi Palotajátékok ma nem
foglalja el azt a helyet a
magyarországi eseménykínálatban,
amelyet kívánnánk, és amelyet
korábban betöltött. Ennek több oka
is van. Az elmúlt időszakban
gomba
módra
szaporodtak
országunkban
a
különféle
fesztiválok, rendezvények, roadshow-k stb., melyek jellegüknél
fogva konkurenciát jelentenek, de
ha nem, akkor is megosztják az
érdeklődők táborát. Másrészt be
kell látnunk, hogy az, ami 1994–
95-ben új, szép és jó volt (ekkor
vásárolta meg az önkormányzat a
lelátókat, a királyi páholyt stb.), az
a mai követelményeknek már nem

felel meg és nem versenyképes.
Arról nem is beszélve, hogy ez idő
alatt az állaguk is igen megromlott.
Harmadrészt az utóbbi évek
(kivéve
2001.)
szervezési
módszerei és színvonala sem
szolgálta a rendezvény töretlen
fejlődését.
Az érintettek természetesen több
oldalról közelítették meg az
előttünk álló utat. Egy biztos:
elérkezett az idő, hogy újra
elgondolkozzunk a palotajátékok
hosszú távú sorsán. De nem elég a
gondolat,
ezt
célirányos,
magabiztos tetteknek kell követnie.
Az idő nagyon szorít, és ki kell
találni, hogy milyen karakterű és
színvonalú rendezvényt szeretnénk,
s ezt milyen szervezési, reklám- és
bonyolítási munkával tudjuk elérni.
Meg kell találni, hogy a kitűzött
célok mellé
milyen
anyagi
eszközöket lehet rendelni, és hogy
ezeket ki bocsátja rendelkezésre és
milyen feltételek mellett.
Tehát a kérdés nem egyszerű. Azt
sem állítom, hogy azonnal meg
lehet találni a végleges megoldást,
de biztos, hogy már most lépni
kell, hogy jövőre és főleg ezután
valóban olyan rendezvényünk
legyen, amilyet álmodtunk egykor.
Mint
írtam,
a
munka
megkezdődött, és biztató, hogy a
korábbi évekkel ellentétben most
úgy néz ki: nagyobb a lendület és a
lelkesedés.
Az egyik ilyen megbeszélésen
engem arra kértek, hogy írjam ezt

le az újság hasábjain, és kérjem
meg a lakosságot, hogy a
palotajátékokkal
kapcsolatos
ötleteiket, gondolataikat osszák
meg azokkal, akik most ebbe a
munkába
belekezdtek.
Ezt
legegyszerűbben úgy tehetik meg,
hogy
a
művelődési
házba
eljuttatják
(lehetőleg
írásban)
mindazt, amit fontosnak tartanak ez
ügyben.
Nemcsak az ötletek fontosak,
hanem az is, hogy megtudjuk,
vajon a lakosság valóban ugyanilyen fontosnak tartja-e a település
szempontjából ezt a rendezvényt.
Többször hallottam magam is,
hogy miért nem szervezi újra az
önkormányzat maga az eseményt,
Ha
ez
mint
1997
előtt.
megvalósulna, akkor is szembe kell
nézni azzal, hogy amint írtam,
fejlesztésekre is sort kell keríteni,
és
előfordulhat,
hogy
ez
önkormányzati
szerepvállalás
nélkül nem megy.
Kedves Olvasók!
Ha megtiszteltek azzal, hogy
elolvasták ezt a rövid írást, kérem,
azzal se fukarkodjanak, hogy
papírra
vessék
gondolataikat,
ötleteiket. Azt hiszem, egy ilyen
fontos esemény megér 10–15
percnyi áldozatot.
Várom javaslataikat a művelődési
házban!
Mikesy Tamás
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Városházi hírek
A 2001. október 25-i
nyílt ülésen az alábbiak történtek
-

_

_

_

_

_

_

Nem került elfogadásra „A köztisztviselők
szociális,
jóléti,
kulturális,
egészségügyi
juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti
támogatásairól”
szóló
rendelet,
amely
megalkotását a köztisztviselői törvény országos
módosításával írták elő. A rendelettervezetet mind
a Népjóléti, mind a Pénzügyi, mind az
Idegenforgalmi és Településellátási Bizottságok
megtárgyalták, azt elfogadásra javasolták, de
egyetlen képviselő ellenszavazatával a minősített
szavazati többség nem jött létre. A rendelet
tervezetet a soron következő ülésén tárgyalja újra a
testület.
A Szervezeti és Működési Szabályzat került
kiegészítésre
arra vonatkozóan,
hogy a
polgármesteri hivatal köztisztviselői közül mely
személyek azok, akik vagyonnyilatkozat tételére
kötelezettek.
A 2001. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
kiértékelése során, döntés született arra
vonatkozóan, hogy a 2002. évi rendezvény
lebonyolítását az önkormányzat vállalja, az ezzel
kapcsolatos feladatok koordinálásával megbízza
Hadházy Sándor polgármestert, aki a jövő évi
rendezvény komplett költségvetését 2001.
december 15-ig a képviselő-testület elé terjeszti.
A Dunabogdány Község 2000. július 31-én kelt
(nem
elírás,
tavalyi
dátum!)
kiválási
szándéknyilatkozata
alapján
a
Visegrád–
Dunabogdány Közbiztonságért Közalapítvány
működését törvényességi okokból meg kell
szüntetni, amellyel kapcsolatban az intézkedéseket
a jelenlegi jegyző megtette. Felmerült egy új,
egyszemélyes (Visegrád), megegyező céllal
működő közalapítvány esetleges megalapítása, de
a kérdéssel kapcsolatban még további egyeztetések
szükségesek.
Többszörös
és
hosszadalmas
bizottsági
egyeztetések után a Visegrád–Dömös–Pilismarót
közös csatorna beruházására vonatkozó komplett
beszámolót elfogadták a városatyák. A beruházás
Visegrádra eső cca. 100 M Ft-os értéke az
önkormányzati vagyonban aktiválásra került, a
teljes elszámolás megtörtént, ennek felelőse
Dömös Község Önkormányzata, mint a beruházás
gesztora.
Peren kívüli egyezséggel megoldásra került a
Visegrád, Pázmány Péter u.-i pince kártalanítási

ügye. Pásztor Csaba tulajdonos vállalta a pince
helyreállítását, az önkormányzat ennek költségeire
cca. 900 eFt-t biztosít.
_

Meghosszabbításra került az OTP Bank Rt.-nél
vezetett költségvetési számlánkhoz kapcsolódó
folyószámlahitel keretszerződés, további egy évre
évi 20 M Ft-os keretösszeget biztosítva az átmeneti
finanszírozási gondok megoldására.

_

Pályázatok beadásáról született döntés a KöViM,
FVM és a BM által kiírt „Kerékpárutak építése”
tárgyában. Egy közös pályázatot nyújtunk be
Dunabogdány Községgel a két település közötti
útszakaszra, és egy egyéni pályázatot pedig a
visegrádi hajóállomástól a Visegrád-Nagymarosi
révig terjedő szakaszra.

_

A Duna-parti területek feltöltésére vonatkozó
2001. szeptember hónapban a Pest Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz beadott pályázatunkra
vonatkozóan, a hiánypótlási felszólításnak eleget
téve módosításra került a pályázati cél konkrét
megjelölésével a vállalt önerő összege.

_

Jóváhagyóan elfogadták a képviselők a Pest
Megyei Kéményseprő- és Cserépkályha-építő és
Tüzeléstechnikai Önkormányzati Vállalat 2002.
évre vonatkozó – a Pest Megyei Közgyűlés által
előzetesen jóváhagyott – árjegyzékét.

_

A település közvilágításának korszerűsítésére
vonatkozó üzleti ajánlatok közül az ELMIB Rt.
konstrukcióját fogadta el a testület. A részletes
műszaki tervek elkészítése után a kivitelezési
munka megkezdése tavasszal aktuális.

_

A 2001. tavasza folyamán megpályáztatott 647
hrsz.-ú Zách Klára u.-i és a 646/A/3 hrsz.-ú
ingatlanokra
vonatkozó
egyeztetések
lezárásaképpen az ingatlanok elidegenítésre
kerülnek az egyetlen pályázó Bull Kft. részére.
A 2001. évi költségvetési rendeletben
meghatározottak szerint az eladásból származó
bevétel a Sziget u.-i önkormányzati bérház
építésének költségeire kerül felhasználásra.
Mezei Orsolya s. k.
jegyző

A
Szervezési
és
Működési
Szabályzat
rendelettervezetét lapunk 4. oldalán; a Pest Megyei
Közgyűlés által előzetesen jóváhagyott árjegyzéket
pedig a 3. oldalon olvashatják (8. sz. melléklet).
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A Népjóléti Bizottság hírei
A Népjóléti Bizottság 2001. október 3-án ülést
tartott. Jelen voltak: Schandl Lajos, a bizottság
elnöke, dr. Lelkes Lászlóné és Szikriszt József
bizottsági tagok, valamint Zeller Albertné igazgatási
főelőadó.
A bizottság hírei:
1 személy – méltányosságból – közgyógyellátási
támogatásban részesült. 1 személy temetési segélyt
kapott.
3 személy 3000 Ft/fő, 3 személy 5000 Ft/fő, 2
személy 8000 Ft/fő, 1 személy 10.000 Ft, 1 személy
30.000 Ft átmeneti segélyben részesült.
9 gyermek 4000 Ft/fő beiskolázási segélyt kapott.
2 személy kérését – mivel előzetes segélyezésben
részesült – a bizottságnak nem állt módjában
teljesíteni. Kiegészítő családi pótlékot 9 gyermek
részére szavazott meg a bizottság.
Rendszeres szociális segélyt 1 személy részére
szavaztunk meg.
A segélyezés meghatározása után a fogászati
szűrésről, a mammográfiai vizsgálatról és a további
tervekről számolt be a bizottság elnöke.
A Népjóléti Bizottság 2001. október 24-én ülést
tartott. Jelen voltak: Schandl Lajos, a bizottság
elnöke, dr. Lelkes Lászlóné, Szikriszt József és
Bognár Ferenc bizottsági tagok, valamint Zeller
Albertné igazgatási főelőadó.
Napirendi pontok:
1. A bizottság a Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázat felosztására tett javaslatot.
2. A bizottság a köztisztviselők szociális, jóléti,
kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a
szociális és kegyeleti támogatásairól készült rendelet
tervezetével kapcsolatban tett észrevételt, amellyel
javasolja a rendelet kiegészítését. A bizottság
továbbá javasolta, hogy a rendelettervezet forintális
részére a Pénzügyi Bizottság tegyen javaslatot.
3. Közgyógyellátás: 3 személy részére –
méltányosságból – lett befizetve.
3
Átmeneti segély: 1 személy részére 1 m tűzifa lett
befizetve.
Továbbá: Határozat született arról, hogy az idősek
karácsonyi ünnepségét 2001. december 15-én 14.30
órakor a Mátyás Király Művelődési Házban tartjuk
meg.
Schandl Lajos
a Népjóléti Bizottság
elnöke
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Pest Megye Közgyőlésének
21/2001. (X. 3.) Pm. sz. rendelete
a kéményseprı-ipari szolgáltatások
kötelezı igénybevételérıl szóló
24/1996. (XII. 31.) Pm. sz. rendelet
módosításáról
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a
kéményseprő-ipari
szolgáltatások
kötelező
igénybevételéről szóló 2461996. (XII. 31.) Pm. sz.
rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. számú
mellékletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 2. sz. melléklete helyébe a következő lép:
A kötelező kéményseprői szolgáltatások 2002. évi díjai
áfá-val:

1. Háztartási szabvány kémény
Lakossági LKS (gáz-vegyes)
730 Ft/év
Lakossági LKS (gáz-vegyes) ,,tartalék”
360 Ft/év
Közületi KKS (gáz-vegyes)
800 Ft/év
Közületi KKS (gáz-vegyes) ,,tartalék”
400 Ft/év
Lakossági LKS üdülő (vegyes)
1200 Ft/év
Lakossági LKS üdülő (gáz)
1200 Ft/év

2. Gyűjtő kémény
Lakossági LKS
450 Ft/szint
Közületi KKS
480 Ft/szint

3. Központi kémények 60 kW alatt
64×64 cm alatti
180 Ft/fm

4. Kéményvizsgálatok
4200 Ft/vizsgálat

5. Mászható kémények
2850 Ft + áfa/rezsióradíj

6. Központi kémények 60 kW felett
2850 Ft + áfa/rezsióradíj
2. § A rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba,
kihirdetéséről a Főjegyző gondoskodik.
dr. Szép Tibor s. k.
főjegyző

T. Mészáros András s. k.
elnök
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ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TUDNIVALÓK

Építkezni szeretnék 3.
Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött
építési tevékenységek
A következő építési tevékenységek csak építési engedély
alapján végezhetők:
1. Építmény építése, bővítése, elmozdítása
Kivételek:
• kerti építmény (pl. hinta, csúszda, homokozó, pihenés és
játék céljára szolgáló műtárgy),
• 1,0 m-nél alacsonyabb támfal; a telek oldal- és hátsó
telekhatárain a kerítés,
• épített tűzrakóhely; lugas,
3
• 10,0 m -nél kisebb víz- és fürdőmedence,
• háztartási célú kemence, húsfüstölő, zöldségverem,
2
• állatkifutó; komposztáló; 3,0 m -nél nem nagyobb
állattartási épület és árnyékszék,
• háztartási hulladékgyűjtő és tároló,
• szélkerék 6,0 m magasságig; zászlórúd; antenna 4,0 m
magasságig.
2. Az építési engedélyhez kötött építmény olyan felújítása,
átalakítása vagy korszerűsítése, amely az építmény teherhordó
szerkezetét érinti, a homlokzat jellegét, megjelenését annak
szerkezetével együtt megváltoztatja, illetőleg az építményben
lévő önálló rendeltetési egységek számának, rendeltetésének
megváltoztatásával jár (pl. egy lakásból két önálló lakás
kialakítása, vagy lakásból üzlet leválasztása).
2
3. Építményen üzlethomlokzat (portál); 1,0 m -nél nagyobb
kirakatszekrény; 1,0 m-nél nagyobb kiugrású védőtető, előtető,
üzleti ernyőszerkezet; homlokzaton mesterséges szellőztetés és
égéstermék-kivezetés.
2
4. Építményen, építési telken és közterületen 1,0 m -nél
nagyobb felületű hirdetési tábla vagy reklámcélú építmény,
illetőleg fényreklám építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése.
5. Közterületen az előzőekben felsoroltakon túl park,
sportpálya, játszótér létesítése; szobor elhelyezése; bármilyen
kerítés létesítése.
Telek
természetes
terepszintjének
tartós,
végleges
megváltoztatása
– a telekhatárok melletti 3,0 m széles sávon belül bármilyen
mértékben,
– a telek egyéb részein 1,0 m-t meghaladó mértékben.
Tóth Győzőné
építéshatósági előadó

A várossá válással kapcsolatban településünk körzetközponti feladatok
ellátását vállalta magára. Az ezzel kapcsolatosan jelentkező, jelentős
mértékben megnövekedett számú ügy intézése folyamatosan egyre több
feladatot jelent a polgármesteri hivatal dolgozói számára. Ezért is
nagyon fontos, hogy a feladatok – határidőknek megfelelő, körültekintő
– elvégzéséhez szükséges „háttérmunkára” is jusson elegendő idő a
munkaidő keretein belül.
Nyomatékosan kérjük a T. Ügyfeleket, hogy fentiek elősegítése
érdekében különös gonddal szíveskedjenek betartani a polgármesteri
hivatal ügyfélfogadási idejét, amely a következő:
HÉTFŐ
du.
13–16 óra között,
SZERDA
de. és du.
8–12 és 13–16 óra között,
PÉNTEK
de.
8–12 óra között.
A városi főépítészi feladatokat ellátó
Mártonffy Gábor főépítész ügyfélfogadási ideje:
SZERDA 9–13 óra között
A városi gyámhivatal vezetője 2001. október 1-jétől
Katonáné Herr Valéria ügyfélfogadási ideje:
du.
13–16 óra között,
HÉTFŐ
SZERDA
de. és du. 8–12 és 13–16 óra között,
PÉNTEK
de.
8–12 óra között Dunabogdányban 2001.
december 1-jétől.
Visegrád Város Képviselő-testületének
12/2001. (X. 25.) sz.
RENDELETTERVEZETE
a többször módosított 2/1991. évi
„Szervezeti és Működési Szabályzata” rendelet módosításáról
1. §
A rendelet XIII. fejezet „Záró rendelkezések” része 49. § (2) bek.-e a
következőkkel egészül ki:
(A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi.)
8. Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett köztisztviselők
2. §
A rendelet XIII. fejezet „Záró rendelkezések” része 49. § (3) bek.-e a
következőkkel egészül ki:
(A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteinek karbantartásáról a
jegyző gondoskodik. Saját hatáskörben, a rendelet módosítása nélkül
végzi el a szükséges változtatásokat az 1–3.) és 8. (mellékleteken).
3. §
(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Visegrád, 2001. október 25.
Hadházy Sándor s. k.
Mezei
Orsolya s. k.
polgármester
jegyző
Záradék A rendelet kihirdetése megtörtént.
Visegrád, 2001. október 25.
Mezei Orsolya s. k.
jegyző

8. SZ. MELLÉKLET

Az 1992. évi XXIII. tv. „A köztisztviselők jogállásáról” szóló törvény 22/A (8) bek.,
valamint a 114/2001. (VI. 29.) Korm. rend. 1. §-a alapján

vagyonnyilatkozat tételére kötelezett köztisztviselők az alábbiak:
Jegyző
Pénzügyi csoport tagjai
Adóügyi csoport tagjai
Műszaki osztály tagjai
Városi Gyámhivatal vezetője
Városi Okmányiroda vezetője

Mezei Orsolya
Babay Irén
Ostermann Béláné
Fridrich Istvánné
Vaik Viktorné
Szalayné Éliás Ágnes (közbeszerzési eljárásban való részvétel)
Tóth Győzőné (építéshatósági eljárásban való részvétel)
Katonáné Herr Valéria
Banka Istvánné
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Hírmondó
Legelőször is idejét érzem, hogy
a
Visegrádi
Hírek
szerkesztőségének megköszönjem a
nekem
nyújtott,
rendszeresen
ismétlődő segítséget!
Folytatásként el kell mondanom,
hogy a hónapról hónapra leadott
beszámolóim rögeszmésnek tűnő,
bíráló hangvételét már én magam is
kezdem unni, holott szeretnék a
bírálatokon kívül mással is
foglalkozni. A bíráló hangvételt
kérem, nézzék el nekem, mert én
magam is az események megszabta
kényszerpályákon haladok. Többen
szóban
kifogásolták,
hogy
folyamatosan
bírálom
a
polgármester
urat,
ezért
szükségesnek érzem ezt megokolni.
A múlt évben, a strand eladása
kapcsán,
a
moziban
tartott
közmeghallgatás után tele voltam
indulatokkal és előítéletekkel.
Képviselővé válásommal módom
nyílt a szerződésekbe beletekinteni,
és jó egy hónapot töltöttem
reggeltől estig a hivatalban, a
jegyzőkönyvek és az iratok
tanulmányozásával, majd otthon
még szintén ennyit az ismertek
rendszerezésével
és
újabbak
megszerzésével.
Talán
kijelenthetem, hogy kellő átlátást
nyertem ez ügyben. A korábbi
előítéletek átadták helyüket egy
kialakult meggyőződésnek. Mivel e
kialakult meggyőződés is lehet
téves alapú, ezt tudva, igyekeztem
megbizonyosodni igazamról, és
figyeltem
a
problémáknál
jelentkező reakciókat. Nos ezek
meggyőztek
arról,
hogy
a
Visegrádnak előnyösebb haladási
irányokat belső erők eltorlaszolják.
Amikor az ember szembekerül egy
problémával, akkor elvileg kétféle
irányba indulhat el. Vagy a
probléma legyőzése vagy a
probléma általi legyőzetés, azaz az
önfeladás irányába. Valami ilyesmit
érzékelek folyamatosan. Például
most, az október 25-i testületi
ülésen megint előnybe kerülhettünk
volna! Ugyanis levél jött, hogy a

Castrum kéri az erdőterület
bérbeadását, mert letelt az egy év az
erdőterületre kötött előszerződés
óta, és az átminősítés elhúzódása
miatt, az előszerződés rögzítette
módon nem tudja azt megvenni.
Már többször volt említve, hogy
erre a területre kívánja felépíteni a
gyógyszállóját, és a népszavazás
eredménye miatt könnyen a várost
okolhatja
az
építkezés
elmaradásából származó haszon
kiesése
miatt.
Nos,
az
előszerződésben nem lett kikötve a
bérleti díj összege. Ha most a város
egy magas bérleti díjat állapít meg,
amit nem fogad el a Castrum, akkor
az építkezés nem miattunk, hanem
a Castrum miatt maradna el, így
megszűnne
a
szállodaépítés
elmaradása miatti kártérítés oka.
Nem arról van szó, hogy a
fejlesztések ellen vagyok. Erre a
városnak szüksége van. Azonban
jogilag
perben
állunk
a
Castrummal, és szóbeszéd alapján
akár százmilliós összegű lehet az
általa igényelt kártérítés összege.
Pontos számot nem tudok mondani,
mert a Castrum az üres szavakon
túl,
nem
mutatott
semmi
hajlandóságot a probléma konkrét
rendezésére. Pedig március óta több
mint fél év eltelt. Tehát ismét egy
lélektani pillanat van, amikor a
megoldás
tőlünk
függ,
és
lefaraghatnánk,
esetleg
megoldhatnánk a kártérítési igényt,
aztán
épülhetne
a
szálló.
Mindezeket a testületi ülésen
elmondva, nem várt (?) ellenállásba
ütköztem?
A
jegyzőkönyvek
igazolhatják, hogy a polgármester
úr a problémamentes bérbeadást
javasolta, mert szerinte az a jó a
városnak. Talán kitűnt már, hogy a
városnak jobb lenne, ha a Castrum
nem fogadná el a bérleti díj
összegét, mert azzal ő mondaná fel
az előszerződést, ami tehát érvényét
vesztené a kártérítési igénnyel
együtt.
(Természetesen előtte,
véletlenül
nem
a
Strand
Bizottsághoz, hanem egy másikhoz

került e kérdés megvitatása.) A
polgármester úr ismétlődő ilyen és
hasonló reakciói juttattak el
jelenlegi meggyőződésemhez, és
ezért javasoltam már korábban is,
hogy
a
visegrádiak
időben
válasszanak ki maguk közül egy új
polgár-mesterjelöltet, aki mögött
felsorakozhatna az egész város.
Tehát már nincs bennem sem
előítélet, sem indulat, hanem a
tapasztalatok általi meggyőződés
ereje késztet a polgármester úr
iránti kritikákra, amelyeket már én
magam is szeretnék befejezni, és a
jövőben igyekszem is majd magam
ehhez tartani.
– A 25-i ülésen eldőlt, hogy
lesznek jövőre is palotajátékok, és
az önkormányzat rendezi meg.
– Újra beadtunk néhány
korábban nem nyert pályázatot a
kerékpárútra és a felső öböli
területek feltöltésére.
– Ismét eladtunk ingatlanokat.
Egyik a Zách Klára utcai, ami közel
4 millióért, a másik a Péczka-féle
lakás, ami 1,7 millióért lett eladva a
pizzériás Bull Kft.-nek.
– Tudom, hogy nem leszek
népszerű, de mégis az eladások
kapcsán meg kell említenem, hogy
Bíró József egy szoba-konyhában
lakik 10 éves fiával, és Baltringer
Bandival úgy, hogy még a víz sincs
bevezetve
az
önkormányzati
lakásba. Akár hibás Bíró Józsi a
jelenlegi állapotáért, akár nem, vele
élő fia semmiről sem tehet, így
emberséges
lett
volna
jobb
körülményekhez segíteni!
Tisztelettel: Bognár Ferenc
önkormányzati képviselő
HIRDESSEN A
VISEGRÁDI HÍREKBEN!
Hirdetési tarifáink:
egész oldal (A/4) 10.000 Ft+áfa,
fél oldal (A/5) 5.000 Ft+áfa,
negyed oldal (A/6) 2.500 Ft+áfa,
nyolcad oldal 1.250 Ft+áfa,
tizenhatod oldal 625 Ft+áfa.
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1956. november 4. után történt…

MOTOZÁS
Kistarcsán, az internáló táborban gyakran volt benne
részem. A Gyűjtőfogházban talán egyetlen alkalommal. Ott
eléggé szem előtt voltunk. Az őrnek a cirklin keresztül
gyakorta ellenőriznie kellett. Itt egyébként is legfeljebb hatan
voltunk egy szobában, olykor ennél is kevesebben. De a
tököli motozás emlékezetes marad.
Megérkezésünkkor egy nagy üres helyiségbe állítottak elő.
Kihirdették, hogy semmiféle szúró-, vágó- vagy íróeszköz
nem maradhat nálunk, se nyomtatott szöveg. Ha valakinél
van, most még büntetlenül leadhatja, ha azonban valakinél
megtalálják, annak igen súlyos következménye lesz.
Nagy bajban voltam, mert eldugott kicsi Bibliámat,
amelyik ugyan csak a négy evangéliumból és az Apostolok
cselekedeteiből állott, mindenképpen meg akartam tartani.
Erre szükségem van. Idejövetelünk előtt másik két társam is
ígérte, hogy az Újszövetség másik két részét segít
becsempészni. Egyik Pál apostol leveleit ígérte, hogy falába
üres részében behozza, a másik pedig valami módon majd a
katolikus leveleket a mennyei jelenésekkel együtt. Végül is
ők nem mertek kockáztatni, amit csak utólag tudtam meg, én
azonban megkíséreltem a lehetetlent. Lélekben vállaltam
bukásom esetén az érte járó fenyítést. Előzőleg lett volna
módom ott hagyni az üres helyiségben, de ha ide vissza nem
kerülök, hogyan jutok hozzá? Jobb, ha magammal viszem.
Egy vastagabb, béléssel ellátott kurta kabát volt rajtam, amit
néhány évvel ezelőtt csináltattam, nem is sejtve, hogy egyszer
milyen jó szolgálatot tesz. Zárt nyaka volt, hozzásimult a
derekamhoz. Télen is elég meleg volt. Széles vastag
válltömést tett bele a szabó. Bizonyára így jobban állt.
Akkor még nem gondoltam, hogy erre ez alkalommal nagy
szükségem lesz. Amikor másodszor is letartóztattak, ezt a
kabátot vettem magamhoz, sejtve, hogy hosszabb ideig kell
távol maradnom otthonomtól. Ez alkalommal, bár jó idő volt,
rajtam volt ez a rövid kabát és a jobb oldalon a válltömés
alatt lapult az elrejtett csonka Bibliám. Hátha itt nem fognak
megtapogatni. Ebben azonban tévedtem.
Cuccaink távolabb lerakva, azokat már átnézték. Egy őr
kíséretében álltunk néhányan, motozásra várva. Milyen
megalázó ez. Tanult, művelt, magasan képzett emberekre
rászabadítanak ostoba fajankókat. A motozást többen is
végezték, nagy örömmel és alapossággal. Nálunk nem
fegyvert kerestek, hanem varrótűt, ceruzahegyet, eldugott
zsebkést, tűzkövet, nehogy valaki is titokban cigarettára
gyújtson.
Sorra kerültem én is. Sok szorongás volt bennem. Elrejtett
csonka Bibliámat mások miatt is nagyon szerettem volna
megmenteni. Nem is a büntetéstől féltem, bár eddig
csodálatos módon megőrzött az Isten. A Kistarcsán kapott
egy hét szigorított fogság sem volt elviselhetetlen. Volt sok
időm elmélkedésre és imádkozásra. De most kicsi Bibliámért
aggódtam.
– A következő! – riadtam fel a hangra, s szinte
önkéntelenül léptem a motozó keretlegény elé.
Éreztem, hogy a rajtam lévő rövid kabáttal nincs kibékülve.
De előbb a cipőmet kellett levetni, nincs-e a zokni alatt
valami elrejtve? Majd nadrágom hajtókáját vette szemügyre,
s mindkettőt szinte centiméterenként összehajtva vizsgálta.
Kifordíttatta zsebeimet, megtapogatta derekamat, még
nadrágom órazsebe is kifordítva volt.

A kabátomra csak ezután került sor. Végig nyitva volt, le is
tehettem volna, úgy véltem azonban, jobb, ha rajtam van.
Zsebeit ennek is kifordítottam, de ennek ellenére sorban
megnézte azokat. Ezután fogott hozzá kabátom módszeres
megvizsgálásához. Kezdte az alsó részén, ahol a posztó és a
bélés össze volt varrva. Körben haladt, nehogy egy kicsi rész
is kimaradjon. Végigtapogatta vállamig a hátamat, majd elém
kerülve ugyanezt tette a mellemen is. Gyanússá vált neki a
két vastag válltömés. Jobb kezével a bal vállamat
markolászta, nyomkodta, de semmi gyanúsat nem talált. Bal
kezével kabátom gallérját felhajtva gyűrögette; ceruzahegyet
oda is el lehet rejteni. Súlyos perceket vagy inkább
másodperceket éltem át. Nagyon kellett fegyelmezni magam,
hogy külsőmmel semmit el ne áruljak. Az Ige biztatására
gondoltam: Istennél semmi sem lehetetlen. Az őr még mindig
a kabátom gallérjával bíbelődött, ide-oda húzogatva,
gyűrögetve, de semmit sem talált. Egy pillanatra úgy éreztem,
most már minden mindegy, de fel akkor sem adom. Lesz, ami
lesz.
– Mi a nyavalyának ekkora válltömés? Talán fázik? – kérdezte
gúnyosan.
Nem beszéltem, most bölcsebb hallgatni. Egy pillanatra
mintha megszédültem volna, bizonnyal láthatóan elsápadtam.
– Rosszul van? – Valamit megsejtett arcomon.
– Már elég régen állok – válaszoltam.
– Lesz bőven ideje pihenni – s ezzel bal kezével
meglegyintette vállamat.
– Még ezt itt megnézem – s bal kezével, majd mindkettővel
gyűrögette jobb oldali válltömésemet. Még a lélegzetemet is
visszatartottam. De nem talált semmit.
– Mehet! A következő! – hangzott számomra
megkönnyebbülésképpen.
Helyemre más lépett, én pedig kicsit imbolygó lépésekkel
mentem az őr mellé, hogy kísérettel kijelölt szobámba,
,,körletembe” menjek. Kimerültnek, fáradtnak éreztem magam.
Az elmúlt néhány perc örökkévalóságnak tűnt. De mi
történhetett?
Leültem a kijelölt ágyra, magam elé nézve, egyelőre másokkal
mit sem törődve igyekeztem visszagondolni az elmúlt
eseményekre. Akaratlanul is jobb vállamhoz nyúltam, de az
odarejtett bibliai rész nem volt ott. Hová tűnhetett? Levettem
kabátom, hogy megvizsgáljam. Amint ölembe helyeztem,
éreztem, hogy a kabát hátsó oldalán, alul van valami.
Tapogattam, egész lelkemet valami szokatlan melegség töltötte
el. Itt van az elrejtett szöveg. De hogyan és mikor csúszott ez ide
le, hiszen az őr olyan alapossággal motozott meg? Talán amikor
gallérom ráncigálta, vagy amikor vállamat meg-legyintette? –
Nem tudom, én semmire nem emlékezem. Egy azonban
bizonyos, hogy az evangéliumok megmaradtak a számomra. Ez
nem véletlen történt. Nekünk, hívő embereknek életében
nincsenek véletlenek. Isten különös módon megőrzött a
Bibliával együtt. Megmaradt, hogy belőle vigasztalódjam és
másoknak is vigasztalást hirdessek.

Világos lett előttem, hogy az Isten ide engem szolgálatra
rendelt. Erősíteni, vigasztalni kell, hirdetni a foglyoknak a
szabadulást. A nyomorúság közepette is boldog voltam, mert
Isten feladatot bízott reám. Itt is szolgája vagyok, s ez
naponként erőt jelentett számomra. Szabadulásom után meg
maradt lelkésztársam vigasztalta belőle fogva tartott társait.
Pándi János ny. ref. lelkész

XVII. évfolyam 11. szám

VISEGRÁDI HÍREK

HÓNAPOLÓ – NOVEMBER
Hidegre fordult az idő, bizony egyre csípősebbek a reggelek. Ilyenkor
nemcsak az emberek húzódnak be a meleg szobákba, hanem az állatok is
bebújnak odúikba a hideg elől. Örülnek a madárkák a madáretetőnek,
nekik az életet jelenti, ha van mit csipegetniük, ezért ne feledjük etetni
őket a téli hónapok alatt.
Vasvári István
Tél elıtt...
Ködöt fújva jön a tél,
Halld csak erdő, suttogó,
kocog hegyek tetején,
késő dértől ragyogó,
ezüst csillan lábnyomán,
rókát, medvét pártfogó,
csupa zengés lett a táj.
nemsokára hull a hó.

Füttyös széltől lengenek
jegenyék és tölgyesek,
minden bokor pendülő,
nótát zümmög az idő.

Szent András havának kezdete őszi, sárguló lobszín ruhába öltözteti a
tájat, jelen napjai pedig számos tennivalót és szinte meseszerű
legendákat tartogatnak számunkra. Kezdve a sort mindjárt a 11-i
Márton-nappal, mely az újbor megkóstolásának és a hízott liba
levágásának a napja volt. Szent Márton a középkor egyik legfényesebb
nevű szentje. A legenda szerint első királyunk, István tette a
Franciaországban tevékenykedő Mártont az ország társpatrónusává és
így harcolt Szent Márton és Szent György zászlaja alatt a lázadó
Koppány ellen. Középkori királyaink a székesfehérvári Szent Márton
templomban tették le esküjüket. A paraszti hagyomány szerint
jószágvédő szent. Úgy gondolták, Szent Márton megszentelt vesszeje
gyógyulást hoz az ólba, istállóba, növeli a szaporulatot.
Az elfogyasztott libapecsenye után a mellcsontból időjárást jósoltak. A
hosszú, fehér csont sok havat, a rövid barna csont pedig esős időt jósolt.
A népi regula szerint: ,,Ha Mártonkor a lúd jégen áll, karácsonykor
sárban botorkál.”
Árpád-házi
Szent
Erzsébetre
emlékezünk
19-én,
aki
könyörületességéről és rózsacsodájáról nevezetes. A legenda szerint
Erzsébet éjszakánként kiszökött a palotából és élelmet vitt a
szegényeknek. Egyszer észrevették, s apja, II. András király számon
kérte tőle, hová megy, s mit visz a kötényében. Az ijedt leány
szétnyitotta kötényét, de ekkor csoda történt, mert az élelem helyett
rózsák hulltak a földre, így elkerülte a büntetést.
November 25-e Szent Katalin napja, aki a legnépszerűbb női szent.
Legendája arról szól, hogy Maximinus császár parancsára lefejezték
keresztény hite gyakorlása miatt, valamint azért, mert a szűz királynő
ellenszegült a császár férfiúi kívánalmainak. Szent Katalin több
templom védőszentje és okossága miatt a tudósok és diákok is
védőszentjükként tisztelik. E napon vágják a gyümölcsfákról a ,,Katalinágat”, mely karácsonyra a szobákban kizöldell.
Szent András napja zárja 30-án a hónapot, melyet követő első
vasárnapon már advent ideje kezdődik.
A néphagyomány Andrást ,,fehér lovon járónak” – azaz havat hozónak
tartja. E nap főleg a leányok körében volt népszerű, hisz e napon
próbálták különböző praktikákkal megjövendölni maguknak, mikor és
kihez mennek férjhez. Pl. böjtöltek, csak 3 szem búzát ettek és 3 csepp
vizet ittak, s úgy gondolták, ez után majd megálmodják
jövendőbelijüket.
Általában e naptól kezdődnek a disznóvágások is, melyet kellemes
hangulatú népes vendégséggel – disznótorral – és kóstolók küldésével
illik befejezni.
Televízió és egyéb szórakozás híján a lányok-asszonyok a fonóban
vagy a tollfosztóban, közös munkával, beszélgetéssel, nótázással
múlatták a hosszú, téli estéket, s persze közben készült a házasulandók
kelengyéje. Szép szokás s lehet, hogy hiányzik valami hasonló mai
életünkből.
Valami, ami hasznos és kellemes összekovácsoló erő. Most
elgondolkodhatunk ezen is, hisz az ótestamentumi messiásvárás
időszaka a bűnbánat, böjt, csendes várakozás, az intenzív lelki élet
időszaka következik.
Bártfainé Répás Ildikó
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ÍZ-LELİ
,,A magyar konyhaművészet híres, nevezetes volt már régi
századokban, mióta eleink megtelepedtek a négy folyó
országában, ízlésük egyre finomodott, ételeik sora egyre bővült,
a nyereg alatt puhított hús és a kancatej legendája
elhalványodott, vadat, halat, s mi jó falat, változatos sokasággal
tálaltak fel a magyar asszonyok harcok mezejéről, vagy békés
munkából hazatérő férjeik asztalára...”
Fenti sorok egy 1935-ben íródott szakácskönyv bevezetőjéből
származnak, melyet szívesen olvasgatok. A Márton-napi
libavágás hagyománya kapcsán fellapoztam az ,,Idei liba” című
fejezetet, s most szeretném megosztani mindenkivel tallózásom
eredményét, az általam 3 legjobbnak tartott receptet, hátha akad
valakinek idei libája.

Májjal töltött liba
A megtisztított liba belsejét megtöltjük 2 tejbe áztatott,
átpasszírozott, kevés vajon megpárolt zsemlye, a libamáj és 10–
12 szem puhára főzött, apróra vágott gesztenye keverékével,
melyet még 3 tojással gazdagítunk, és sóval ízesítünk. Bevarrjuk
és sózás után szép ropogósra sütjük.

Libamáj bormártással
A liba máját 1/2 l vízzel, apróra vágott hagymával és sóval
tűzre tesszük. 1/4 óra elteltével leszedjük zsíros levét, csak 1
kanálnyit hagyunk rajta, meghintjük 2 dkg liszttel, és óvatosan
pároljuk 10–12 percig, majd felöntjük 1/4 l borral, 1/4 l
húslével, 1 citrom levével. Így főzzük 15–20 percig, s tálalás
előtt 2 evőkanál tejföllel gazdagítjuk.

Libatöpörtyűs pogácsa
Fél kiló lisztből, 12 dkg libazsírból, 23 dkg apróra vágott
töpörtyűből, 3 tojás sárgájával, sóval, 1 kanál rummal (melyben
elmorzsolunk 1 1/2 dkg élesztőt) tésztát gyúrunk. Háromszor
egymás után nyújtjuk, hajtjuk. Végül ujjnyi vastagra nyújtjuk,
bevagdaljuk, kiszaggatjuk, 1 órát állni hagyjuk, tojással
bekenjük, és forró sütőben sütjük.
Jó étvágyat! – sikeres kísérletezést vagy egyszerűen csak
élvezetes olvasgatást mindenkinek, aki az asztal örömei iránt
érdeklődik.
– kukta –
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Nemzetiségi oldal
Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

Meghívó
A Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat
énekkara és zenekara 2001. december 18-án
(kedden) sok szeretettel látja vendégül – egy
szerény vacsorával – Visegrád érdeklődő
polgárait 17–22 óra között a Sirály étteremben.
A vacsora kezdete előtt közmeghallgatást
tartunk.
Szívesen vesszük, ha kedves vendégeink
régi

visegrádi énekekkel és történetekkel is
felkészülnek, amelyeket a közmeghallgatás után
előadhatnak. Többek között a régi szakmák és
foglalkozások eszközeit is be szeretnénk
mutatni: kőfaragó, cipész, asztalos stb.
szerszámokat is szíveskedjenek elhozni. A
műsorrendezéshez adományokat köszönettel
fogadunk.

Az alábbiakban régi szüreti felvonulások és bálok
csikós párjait és egyéb szereplőit szeretnénk bemutatni-felidézni

Friedrich Stefi bácsi
és
Berta néni

Fieszl Béla, Vörös János
és Mayer József
korosztálya

Gerstmayer János
és húga,
Viktória

Gerstmayer István
és
Kammerer Elza néni

Obtrizsáli Ferenc, Graczár Károly,
Gerstmayer József, Heyer Teréz
és Muckstadt Anna
korosztálya
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Hajnal András bácsi szállítja
a legféltettebb kincset
Zeller Paula és Bálint István

Nick Annus néni képe még 1927-ből:
ruhák, fejdíszek mutatják a régi idők viseletét
Helyreigazítás: Októberi számunkban az egyik fotó képaláírása hiányosan jelent meg. A helyes szöveg: Visegrádon vendégszerepelt a Minaret
férfikórus az elmúlt hét végén, az ottani Német Kisebbségi Önkormányzat meghívására. A kórus a restaurálás alatt lévő Királyi palota kápolnájában
énekelte el – négy szólamban – Kodály Zoltán Ének István királyhoz című művét. Majd a hangulatos szüreti ünnepségen adtak kis műsort az érdi
dalosok. A kedves fogadtatáshoz természetesen a vadászok által bográcsban főzött vadpörkölt is hozzájárult. A kórus az érdi Német Kisebbségi
Önkormányzattal közösen szeptember 22-én viszonozza a meghívást.
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Kedves olvasmányom
Egyszer Erzsébet királynénk, Ferenc József felesége
szeretetteljesen dorgálta nagy regényírónkat, Jókai Mórt: ,,Ön
egyre többet ír, és nekem egyre többet kell olvasnom.” –
Erzsébet kitűnően, választékosan beszélt magyarul, többek
között ezért is zárta szívébe a nemzet.
Hatalmas az a mennyiség, amelyet az irodalom művészei
megalkottak. Az ember úgy érzi, állandó lemaradásban van,
kevés az az idő, amelyet erre a nemes, gondolat- és
jellemformáló, szórakoztató tevékenységre fordíthat. Bár
napjainkban az írás varázsát és hatalmát megkísérik felváltani a
képi megjelenítés, a film, a tv, a videó, ez a folyamat,
meggyőződésünk, hosszú távon megbicsaklik. Aki ugyanis
egyszer ráérzett az olvasás szépségére, az sosem gyógyul ki
belőle. Az érzi, hogy a kép csak a történést tudja visszaadni, a
gondolatokat, a fantáziát megmozgató szemléletes művészi
szöveget nem. Egy nemes könyv elolvasásával az ember maga is
jobbá, nemesebbé válhat.
Az emberi természet sajátja, hogy az évtizedek elmúlásával
visszatér ifjúkori eszményeihez. Ilyen eszményi író számomra
Veres Péter, aki hat elemis, egyszerű parasztemberként hatalmas
tudásra, műveltségre tett szert – könyvek elolvasása nyomán.
Persze, ehhez arra is szükség volt, hogy lángesze szűrőjén
átrostálja mindazt, amit olvasott. Tőle származik a ,,népben,
nemzetben gondolkodás” megfogalmazása és róla mondta
Németh László, a 20. század nagy magyar gondolkodója, regényés drámaírója, hogy a legszebb magyar írói karrierben sem
veszítette el lába alól a talajt és hátából a gerincet.
Régebben kiadott munkáit újraolvasva szinte döbbenetes az a
tolsztoji, messianisztikus mélység, ahogyan a letűnt paraszti
világot ábrázolja. Nem kívülről, hanem belülről, hiszen benne
élt, neves íróként is az egyszerű parasztemberek mindennapi
gondjai, élete a sajátja. ,,Mit ér az ember, ha magyar?” – teszi
fel a kérdést Adyval. A nép, a magyarság szeretete, sorsának
jobbra fordítása szinte önkínzó tépelődésre késztette. Érdemes
elolvasni – vagy újraolvasni – Napforduló című kötetét
(Szépirodalmi Kiadó, 1970.), amely egész írói munkásságáról jól
áttekinthető keresztmetszetet ad. Elsősorban szociológiai jellegű
írásait tartalmazza a Szülőhazám ,,Hortobágy mellyéke” kötet
(Kossuth Kiadó, 1968.).
Ahhoz a szerencsés nemzedékhez tartozom, aki még
személyesen ismerhette, sőt alkalma volt értelmes okfejtését,
lenyűgöző beszédét hallgatni. Nem véletlen, hogy 1956. október
23-án a Bem-szobornál összegyűlt tömeg őt várta, a tanácstalan
nemzet őt szerette volna hallani, hogy mit tegyünk, merre
induljunk. És ő megfelelt a várakozásnak.
Érdekes kérdés, hogy újabbkori történelmünkben a nemzet
javát szolgáló változtatásoknak az írók voltak a kezdeményezői.
Így volt 1848-ban, 1956-ban. ,,Újabb időkben Isten ilyen
lángoszlopoknak rendelé a költőket, hogy ők vezessék a népet a
Kánaán felé” – tudatosítja Petőfi Sándor. Ez is hozzátartozik az
irodalom, a könyvek szeretetéhez.
Ma, amikor szép, humanista írói idézetek mellékelésével ássuk
a lövészárkokat, hogy eredményesebben tudjuk lövöldözni
embertársainkat, érdemes elgondolkodni Veres Péter sorain,
amely írói hitvallása, ,,ars poeticá”-ja is lehetne:
,,Szeretném megmutatni az Igazat, a Szépet,
ahogyan még nem láttatta meg senki,
hogy megalázott testvéreimben fölemelkedjék a lélek.”
Cseke Lászlóné
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Nem a gondolatok
bántanak
Amit dr. Madas Lászlóné nyújtott nekünk Jékely Zoltán
novellái bemutatásával, az igazgyöngy a sok sár után, amit
egymásra szórnak most már két újság hasábjain.
Amikor a népszavazást meghirdették, úgy gondoltam,
készen van a megvalósítása is a kezdeményezők részéről.
És mi történik az-óta? Oldalakon keresztül üzengetnek a
felek a lakosság feje felett egymásnak.
Arra még senki nem válaszolt, hogyan gondolják a
fiatalok kulturált szabadidő-eltöltésének megoldását.
Annak csak örülünk, hogy színvonalas vendéglátóhelyeket
mondhat a város magáénak. Egy önálló keresettel nem
rendelkező fiatal nem tejszínes őzraguleves mellett
eltöltendő estére gondol.
Újra megkérdezem: hogy lesz a jövőben? A strandon
kívül is van élet.
Még egy megjegyzés. A szeméttartó ugye, máshova kerül
a templom díszkivilágítása után?
Sipos Lajosné

A Virágos
Magyarországért
verseny
eredményhirdetése
Október 12-én, Pakson került sor a Virágos
Magyarországért
millenniumi
verseny
eredményhirdetésére.
A versenyben 320 város és község vett részt, közülük 70
részesült valamilyen díjban. A ,,legvirágosabb” város az
idén Paks városa lett.
Örömmel tudatjuk, hogy Visegrád városát, amely az idén
első ízben indult a versenyben, a zsűri szponzori díjjal
jutalmazta. A díjat, amely a szigetszentmiklósi Váradi
Faiskola Bt. 30.000 Ft értékű díszcserje-felajánlása, egy
oklevél kíséretében vettük át.
A Virágos Visegrádért Bizottság ezúton szeretné
megköszönni mindazon visegrádi polgárok hozzájárulását,
akik munkával, törődéssel, anyagi felajánlással segítették
hozzá városunkat a sikeres szerepléshez. Legyünk büszkék
eredményünkre és jövőre még nagyobb számban, még
nagyobb lelkesedéssel vegyünk részt a város szépítésében.
Abonyi Géza
elnök
Virágos Visegrádért Bizottság

XVII. évfolyam 11. szám

VISEGRÁDI HÍREK

Városközpont és sétálóutca
Érdeklődéssel olvastam a júliusi Visegrádi Hírekben
megjelent vitaindítónak szánt ,,Központot Visegrádnak” c.
cikket Balla Tibor okl. építészmérnöktől és bennem is
megfogalmazódott néhány vágyálom egy jövőbeni
városközpontról.
Az elmúlt hónapokban hiába kerestem az újság hasábjain
e téma továbbélését, mert nem találtam észrevételeket, ami
lehet, hogy a nyaralások hevében a más elfoglaltságok
miatt csúszott ki az emberek figyelemköréből. Most, hogy
itt az ősz, a korán sötétedő délutánokon érdemes e
gondolattal – témával ráérősebben foglalkozni, és apró
mozaikdarabokként összeadni ötleteinket, javaslatainkat,
remélve, hogy azok hasznosítására majdan a tervezéskor
sor kerül.
A cikk szerzőjének indító gondolataival teljesen
egyetértek, csupán egy kis elírás miatt a szóban forgó
területet pontosítom. Nem Fekete Sas, hanem Fekete Holló
vendéglő és a tornacsarnok előtti területtől a volt ágasházi
parkolóig terjedő területig található kertek aljáról van szó,
mely rendkívüli adottságaival értékes része városunknak,
és tudomásom szerint egy telek kivételével mind
önkormányzati tulajdonban vannak.
Az én konkrét elképzelésem abból indul ki, hogy a
korábbi évtizedekben e területekre vonatkozóan készültek
már tervek, melyeket csupán elő kellene húzni a fiókból és
a jelenkor igényei szerint esetleg módosítgatva,
korszerűsítve,
állami
támogatásokat
megnyerve
kivitelezhetők.
E terveket a jelenkori építészet kimagasló, világhírű
egyénisége, Makovecz Imre készítette és úgy gondolom,
mindannyiunknak büszkesége, illetve egy újabb
idegenforgalmi látványosság is lehetne az a városközpont,
amelyet az ő szellemisége és művészete uralna.
Az ország több települése büszkélkedhet ma Makoveczalkotásokkal és általánosnak mondható elfogadottságuk,
kedveltségük, holott nem mindig volt kedvező a legelső
megítélésük.
Így volt ez a közelmúltban Egerben is, amikor hosszú
évek huzavonája után most, hogy végre elkészült a város
egy meghatározó jelentőségű, központi részét kitöltő
fedett uszoda, szervesen illeszkedve a környezetébe –
rögtön idegenforgalmi látványosság is lett.
Visegrád nevéhez is kapcsolódik több Makovecz-alkotás
is – mint a mogyoró-hegyi Erdei Művelődési Ház, a
Magyar László sportcsarnok és a sajnos már nem létező
Ágasház –, tehát a mi esetünkben akár indokolt lenne a
városmag tervezését a mesterre bízni, hiszen sajátos
művészete, alkotói szabadsága itt e gyönyörű természeti
adottságok közepette csak úgy szárnyalhatna a
történelemmel is jócskán átitatott környezetben.
Az álmaim városközpontja egy körsétányra felfűzött
ovális nagy belső városmag, melynek új részlete a ,,kertek
alja” – a Makovecz-álom – az egészségház térré nyitott
kertjén keresztül csatlakozna az egy szintre emelt – járda
nélküli – sétálóutcává alakított Fő utcára, mely a katolikus
templomtól a Királyi palotáig húzódna.
A sétálóutca díszburkolattal borítva, virágládákkal és
pihenőpadokkal övezve, a csúf villanyoszlopok helyett
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kandeláberekkel állna a gyalogosforgalom rendelkezésére
és a sűrű elektromos és egyéb légvezetékek is
földvezetékekre válthatók lehetnének.
E városmag ágasházi részén látnám szívesebben a
majdan felépülő református templomot, szervesen
illeszkedve az új részletekhez, hiszen szerintem egy
templomnak központi elhelyezést kellene biztosítani, nem
városszéli buszforduló szűk terecskéjébe zsúfolni, ami
mellesleg a sűrűbben lakott városrész egyetlen
játszóterének minősíthető grundja.
Apropó játszótér! A jövendő körsétány központi helyén –
a mostani óvodakertben – egy olyan játszótér kialakítása
lenne célszerű, ami az óvodai használaton kívül nyitott
lenne a gyerekeiket sétáltató kismamák, nagyszülők és az
itt nyaralók gyerekei számára is, teljesen beleilleszkedve a
városmagba.
Még lennének finomabb részletekig terjedő ötleteim is,
de egyelőre a ,,vita” folytatásához úgy gondolom, ennyi is
elég, és tényleg vegyük a fáradságot és próbáljunk közös
jövőnk minőségéért együtt gondolkodni, ami nem azt
jelenti, hogy egyet kell gondolni!
Szabó József
okl. restaurátor

Naptárbeharangozó
A Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület (közismert nevén
a Bar-bár klub) tagjai idén nagy vállalkozásba kezdtek.
Több hónap alatt számtalan régi fotót gyűjtöttek össze
Visegrádról. A fotók mellé idézeteket válogattak
visszaemlékezésekből,
szakkönyvekből
és
verseskötetekből. Az így összeállt anyagot szeptember 8án Visegrád Anno címmel mutatták be a város lakóinak.
Sokan jöttek el megnézni a képeket. A kiállítás nem várt
sikert aratott. Szinte mindenki arra biztatta a fiatalokat,
hogy folytassák a munkát.
Már a kiállítás-megnyitón felvetődött a gondolat, hogy a
képekből egy 2002-es falinaptárt kellene kiadni; ezzel
egyrészt sokakkal meg lehetne osztani a képek hangulatát,
másrészt alapot lehetne teremteni egy komolyabb, a
későbbiekben megjelenő hasonló jellegű kiadványhoz.
A gondolatot tettek követték, és most már biztos, hogy
megjelenik ez a remélhetőleg szép és igényes naptár.
Megjelenését
december
elejére
tervezzük,
hozzávetőlegesen 6–700 Ft-ba fog kerülni, és a város több
pontján meg lehet majd vásárolni. Keressék, hogy ezzel is
támogassák a fiatalok munkáját, mely helytörténeti
szempontból is jelentős.
Tisztelt Vállalkozók, ha Önök az év vége felé, vagy az év
elején üzleti partnereiknek, üzlettársaiknak, vagy bárki
másnak kedveskedni szoktak apró ajándékokkal,
gondoljanak a Visegrád Anno 2002. falinaptárra,
nagyobb tételt is rendelhetnek belőle a művelődési házban.
Mikesy Tamás
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A 2001/2002. évi Szigeti Antal
emlék teremlabdarúgó bajnokság
A Magyar László sportcsarnokban hatodik alkalommal
megrendezendő emlékkupa ünnepélyes megnyitója 2001.
november 19-én 17 órakor lesz.

A tereml abdarúgó kupa szabályzata
Csapatlétszám: 10 fő nevezhető (4+1+5 csere).
A csapatok egységes mezben jelenjenek meg.
Az alsó korhatár 14 év!
Játékidő: 2×18 perc. Várakozási idő nincs.
Hazaadás nincs! Ha a labda kimegy oldalt, akkor lehet
dobással és rúgással is játékba hozni. Rúgás esetén az
ellenfél játékosa köteles 3 m-re állni!
A játékidőt és a kiállítási időt a játékvezető méri, az ő
órája dönt.
A csapatokban B-s labdarúgók nem szerepeltethetők!
Ifisták sem! Körzeti, illetve megyei bajnokságban igazolt
játékos 3 fő lehet beírva, de egy mérkőzésen (egy időben)
egyszerre csak legfeljebb 2 fő szerepelhet a csapatban.
Állandó ifjúsági csapatban játszó (20 évig), valamint 35
év feletti igazolt sportolók nem számítanak igazolt
játékosnak.
A játékoslistát ,,profi” igazolt esetén a csapat
nevezésével együtt kell leadni, max. 10 fő nevezhető.
Nevezési határidő: 2001. november 12-én 18 óráig lehet
a sportcsarnok gondnokánál, Eisele Gábornál.
A minimális csapatlétszám: 3+1 fő, amivel még a
mérkőzést le lehet játszani.
Ki nem állás esetén 0:0 gólaránnyal a 3 pont a másik
csapaté. Amennyiben még egyszer nem áll ki, a további
küzdelemből kizárjuk és a csoport minden csapata 0:0
gólaránnyal 3 pontot kap. A győzelem 3 pont.
Döntetlennél mindkét csapat 1-1 pontot kap.
Helyezések eldöntése: pontszám, gólkülönbség (egymás
elleni eredmény), győzelmek száma, több rúgott gól.
Becsúszás nincs, a játékvezető dönti el, hogy becsúszás
volt-e, vagy előnyszabályt ad.
Kiállítások: 2 perc (akit 2×2 percre kiállítottak, az egy
mérkőzést kihagy), 5 perc (automatikusan egy mérkőzést
kihagy).
A JÁTÉKVEZETŐ, ILLETVE AZ ELLENFÉL
LÖKDÖSÉSE, ALPÁRI HANGNEMBEN VALÓ
ELKÜLDÉSE
ÉS
KIRÍVÓAN
DURVA,
SPORTSZERŰTLEN
VISELKEDÉS
HOZZA
MAGÁVAL A VÉGLEGES KIÁLLÍTÁST.
Ha egy mérkőzés botrány miatt félbeszakad (verekedés,
lökdösődés stb.), mind a két csapat vesztesnek minősül,
nem számít, hogy ki kezdte és ki folytatta.
Óvási díj: 2000 Ft.
Kérjük a Tisztelt Csapatokat a házirend betartására és a
játékosokkal közöljék a fenti szabályzatot.
A teremlabdarúgó mérkőzéseket hétfői napokon 17
órától játsszák a sportcsarnokban.
A csapatokat buzdító (esetleg anyagilag támogató),
labdarúgás iránt szimpatizáló lelkes közönséget továbbra
is nagy szeretettel várja a rendezőség.
Szervezőbizottság

2001. november

Köszönetet mondunk
Hadházy Sándor
polgármester úrnak,
hogy a gizellatelepi focipályát
lehengereltette.
A Visegrád SE
vezetősége

A hónap ,,műemlékvédelmi”
témája

A Visegrád egyik legszebb és leglátogatottabb pontján
készült fénykép magáért beszél. Érthetetlen és
megmagyarázhatatlan, miként válhat az enyészet
martalékává a volt vadászkastély kapuja e kiemelt
műemléki környezetben.
Illés Zoltán
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

VIDOSITS JENŐNÉ
temetésén megjelentek,
illetve sírjánál virágot, koszorút helyeztek el.
A Vidosits család

Válasz
egy olvasói levélre
A Visegrádi Hírek postájában találtunk egy cikket és
hozzá egy kísérő levelet, melyben a levél írója
névtelenül arra kér minket, hogy az Észrevételek a
Visegrádon megjelenő lapokkal kapcsolatban című
írását közöljük le. Miután a szerkesztőségi elvek nem
teszik lehetővé, hogy névtelen cikkeket közöljünk, így
ezt nem tesszük meg. Amennyiben a cikk írója a
szerkesztőség előtt felfedi kilétét, úgy személyiségi
jogainak tiszteletben tartása mellett a következő
számban megjelentetjük írását.
S z e rke sz t ősé g
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Láncszemről láncszemre…

Egy tízéves kapcsolat története (11. rész)
,,Mikor a Gyimesbe jártam”
Az 1999-es erdélyi tábor ismét felejthetetlen emlékként hagyott
nyomot bennem. A június 25. és július 5. közötti 11 nap kínált új
lehetőségeket is, de miután ismét új csapattal indultam útra, így a
régi, megszokott programok is új színekkel védtek a ,,megszokás”tól. Megint azzal kezdeném, hogy a gyerekek ,,fantasztikusak”
voltak! Néha elcsodálkozom azon, hogy mennyire ki tudnak
cserélődni, össze tudják szedni magukat, tudnak viselkedni! Ha így
visszagondolok a parajdi utakra, nem kell szégyenkeznem, s ezt
megerősíthetik azok a felnőttek, akik akár csak egy úton, vagy akár
mindegyik utamra elkísértek. Ezért is illeti köszönet a szülőket és ez
is adhat reményt, bizakodást ahhoz, ha mostanában akadnak
nevelési gondjaink ezekkel a kamaszodó fiúkkal, lányokkal:
alapvetően kedves, jó szándékú és jól nevelt gyerekek! (Többségük
most nyolcadikos.) Persze, mindehhez fontos, hogy a program
elnyerje tetszésüket, kellő kompromisszummal kezeljék a kísérő
tanárok a komoly, figyelmet és fegyelmet kívánó programokat, a
gyerekek
szórakozási
igényével,
annak
lehetőségének
megteremtésével. Azt hiszem, ezt minden alkalommal sikerült
megnyugtató módon megoldani és nem sérült senkinek az érdeke!
Néhány kiemelkedő momentumot kiemelnék ebből az utazásból is.
Mindjárt az induláskor kellemes volt a sofőrünkkel való
találkozás: Gyuláról látszott, hogy kedveli a fiatalokat, érti a
nyelvüket, a busznak igazi ,,kapitánya”, mert rendet, fegyelmezett
viselkedést várt el utasaitól, de az ,,állomásokon” haverkodik,
játszik, beszélget a gyerekekkel. (Nem véletlen, hogy ez az osztály
több osztálykirándulására már egyenesen Gyulát rendelte meg a
buszhoz.)
Kolozsvár mellett Kiskapuson töltöttük az első éjszakát a
Kolozsvárott elpusztított finom vacsora után. Panziónk egy falusi
parasztház és annak melléképületéből (pajtából) kialakított
szálláshely volt: tiszta, mindennel felszerelt, ,,szomszédmentes”.
Aki volt már iskolai kiránduláson, az tudja, hogy igazán az első
éjszakát nehéz túlélni, ha ezt sikerül kézben tartani, utána már nem
várható probléma. A tanár ilyenkor nem lehet fáradt, nem fekhet le
korán, ki kell bírnia, ha kell, jóval éjfél utánig. Ilyenkor számít,
hogy milyen a felnőtt csapat, hogy segítjük egymást. Nos, a felnőtt
kísérők is fantasztikusak voltak! A gyerekek hamar megértették,
hogy másnap is hosszú út, sok látnivaló vár ránk!
Nagyenyeden örömmel tapasztaltuk, hogy az öreg Bethlen
Kollégium falai frissen átfestve, felújítva fogadtak bennünket. A
parajdiak ismét könnyet csaltak sokunk szemébe, mert ismét a
zenekar köszöntött bennünket, mikor kiszálltunk a buszból, s ez a
szívélyesség,

barátság bizony szokatlan volt azoknak, akik először tapasztalták,
élték meg ezt az élményt. A szokásos, székelyföldi programok
mellett ennek az útnak a gyimesi kirándulás volt a kuriózuma.
Könyvben, filmeken láthattuk már a jellegzetes gyimesi tájat, de a
legjobb felvételek sem adják vissza azt a tiszta, érintetlen szépséget,
a friss levegőt, az emberek őszinte érdeklődését, szívélyességét. S
akkor, amikor a Gyimesi-szoros Rákóczi-várának lépcsői tetején
körülnéztünk, átéreztük a Himnusz sorait: ,,Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére, / Általad nyert szép hazát / Bendegúznak
vére.” Hiszen ott voltunk a történelmi Nagy Magyarország
legkeletibb határán. Hoztunk magunkkal emlékül gyönyörű rajzolatú
köveket, volt, aki virágot préselt és tette el féltett kincsként.
Segesvári kirándulásunknak, a fehéregyházi Petőfi Múzeumnak
különös hangulatot adott, hogy épp az 1848/49-es szabadságharc
150. évfordulója volt 1999-ben, s gyermekeink kis fantáziával oda
képzelhették a fehéregyházi síkra a harcoló magyar és muszka
csapatokat; átérezhették Petőfi életének utolsó élményeit. A
Visegrádi Hírek 1999./8. számát fellapozva még egy, parajdi
emberekhez fűződő emléket szeretnék feleleveníteni. Kelemen
Magdi óvónő (akit a visegrádiak szép éneke, az 1. osztályosok ,,A
part alatt” c. kiszínező könyve alapján ismerhetnek) lelkes ápolója a
népművészetnek, hagyományoknak, óvodai csoportjában varázslatos
dolgokra képes. Magdi megszervezte, hogy az érdeklődők Oláh
Rózsika néni gyönyörű szőtteseit és a naiv fafaragó művész, Bíró
Mihály bácsi bájos faragványait, életképeit saját házukban nézzék
meg, hogy beszélgessünk életükről, meghallgassuk meséiket,
merítsünk a ,,tiszta forrás”-ból.
A művészi élmények talán attól is külön hangsúlyt kaptak ezen az
úton, hogy csoportunk felnőtt kísérői között ott volt Nóra néni is, aki
a szoros program mellett sem fáradt el annyira, hogy egy-egy
élményét, a tájat ne örökítse meg festőecsetjével, s ezzel köszönje
meg házigazdáinknak a kedves, szeretetteljes vendéglátást.
Az emlékeket sorolhatnám tovább, az élmények nem halványultak
egy cseppet sem, de egyszer ezt a láncszemet is be kell zárni, s akik
velünk voltak, biztos örülnek, ha a vidám gyimesi nótával zárom
soraim, amit Irénkééktől tanultunk: ,,Mikor a Gyimesbe jártam, /
bolondgombát vacsoráltam. / Olyan bolond lettem tőle, /
megszerettem, aki főzte. / Megszerettem, el is vettem, / jaj, de víg
életet éltem. / Hányszor mondtam én azóta, / hogy nem is volt az
bolondgomba.”
Mezei Anna

Kegyeleti és tanulmányi kirándulás
Az Áprily Lajos Ált. Iskola 7. és 8.
osztálya október 20-án Budapestre
kirándult,
s
egy
rendhagyó
tanulmányi nap keretében emlékezett
az
1956-os
forradalom
és
szabadságharc
eseményeiről.
A
kirándulás élményeiről néhányan így
vallanak:
,,Az 1956-os események emlékére
osztályunk Budapestre látogatott. A busz
elsőként a Rákoskeresztúri köztemetőbe
vitt minket. Ott megtekintettünk két
emlékművet. Végigsétáltunk a sírok
között, virágot és mécsest helyeztünk
néhány sírra és koszorút a névtelen hős
sírján.” (Korga Sára)

,,Aztán a Közlekedési Múzeumba
mentünk, ahol kaptunk egy órát, hogy
körbejárjuk a múzeumot. Volt ott sok
érdekes régi jármű, motorok, kocsik és
egy

mozdonyféleség, amibe be lehetett
menni.” (Taniszláv Viktória)
,,Délután fél egyre a Parlamenthez
értünk és kis várakozás után be is
mehettünk. Körbejártuk az Országházat,

amit mindenki nagy érdeklődéssel,
csodálattal figyelt. Gyönyörű volt!
Megnézhettük a Szent Koronát és a
koronázási ékszereket, amit szintén
káprázattal figyelt mindenki.” (Reiprich
Katalin)
,,Az idegenvezetőnk érdekes dolgokat
mondott
a
Parlament
építészeti
megoldásairól (pl. hogy 96 lépcsőfok
vezet a kupolaterembe és annak
magassága is 96 méter; hogyan oldották
meg a ,,lég-kondicionálást” stb.).
Megtekintettük a Szent Koronát, majd
az ülésező terembe mentünk, itt is érdekes
dolgokat hallhattunk: milyen díszítéseket
látni; hogy szavaznak; hogy alakul az
ülésrend.” (Watzek Borbála)
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TANFOLYAMI HÍR
Várjuk
az érdeklődők jelentkezését
a hamarosan induló

KRESZ
TANFOLYAMRA!
Jelentkezni lehet
A, B, C, E és Sm
kategóriákra.
Részletfizetési
kedvezmény!
Bővebb felvilágosítást
a Mátyás Király Művelődési Ház telefonján
(398-128)
lehet kérni.

Magánszemélyeknek,
vállalkozóknak
gyors

banki hitelek
ügyintézése.
A hitelek fedezetére
ingatlan szükséges.

***
Tőkeigénylőket
és tőkebefektetőket
keresünk
jogi garanciával.

VE-ZOVI BT.
Budapest,
Köteles u. 109.
Tel.: 06 (1) 483-1494
06 (30) 390-4087
06 (20) 966-6441

Kiállítás Obergünzburgban
A nyár folyamán felkérés érkezett testvérvárosunkból, hogy
szívesen látnának egy olyan képzőművészeti kiállítást, melynek
résztvevői mind kötődnek Visegrádhoz. Megkerestem hát az
összes olyan alkotót, akik vagy Visegrádon születtek, vagy itt
élnek és dolgoznak. Mindenki örömmel fogadta a felkérést. A
kiállítás előkészítése során alkalmazkodnunk kellett az
obergünzburgi kiállítóterem lehetőségeihez, így volt olyan
művész, akinek nem tudtuk kivinni alkotását. Több hétbe került,
mire összeállt a kiállítási anyag. A vámoltatás és fotózások után
november elején sikerült mindent sérülés mentesen kivinnünk.
Tizenöt alkotó 64 művét állítjuk ki Obergünzburgban. A

2001. november

festményeken és grafikákon túl kisplasztikák, szobrok,
tűzzománcok, fafaragások, üvegmunkák alkotják a tárlatot.
Természetesen meghívó és katalógus is készül, melyben a
köszöntőkön kívül minden alkotó életrajzi adatai is olvashatók,
illetve egy-egy alkotás fotója is szerepel.
A tárlat 2001. november 23-án nyílik meg és egészen 2002.
márciusáig lesz megtekinthető. A bajorországi magyar
egyesületek és szervezetek mind külön meghívót kapnak a
kiállítás megnyitójára, és a magyar konzulátuson át is
megpróbálunk minél nagyobb hírverést csapni ennek a
számunkra kedves eseménynek és ezen keresztül Visegrádnak.
Mikesy Tam ás

Az Áprily-hét apropóján
A várakozás már több hete érződött a levegőben:
közeledett
az
immár
hagyományos
Áprily-hét
programsorozata.
Az első napon – november 11-én – a családtagok,
barátok, tanárok, rajongók körében tisztelegtünk a költő és
felesége síremléke előtt. Kálazy László könyvtáros tartott
rendkívül tömör, értő és érző megemlékező bevezetőt.
Diákok mondtak Áprily-verseket, majd a virágok
elhelyezése után Kertész József előadásában hallhattunk
átéléssel mondott Áprily-verset.
A különlegességre a tornateremben került sor. A halkan
szóló orgonaszóra szépen gyűlt a közönség. A református
istentisztelet előtt parajdi barátunk, Kelemen Magdolna
énekelt egy szép imát. Vörös Ákos tiszteletes igehirdetése
után valódi ,,csemegében”, különleges élményben
részesülhettünk. Antall István, a Magyar Rádió irodalmi
szerkesztősége tagjának szakavatott bevezetője nyitotta
meg az Áprily Jékely Lajosné Schéfer Ida képeiből
megnyílt egyszeri és megismételhetetlen kiállítást. Olaj- és
akvarell technikával alkotott – mintegy 40 darab –
művéből egy finom, érzékeny, a szépre fogékony ember és
lélek bontakozott ki. Nagy élményt jelentett a pompás
színvilágú erdélyi tájak felismerése, a színek meleg
harmóniája. A képek hangulatát itt is Kertész József,
valamint Paulusz József szavalata tette még
érzékletesebbé. A művészi élményt gyermekek
népdaléneke, majd zeneszám gazdagította.
Ezt G. Nagy Nóra gyermekrajz-kiállítási megnyitója
követte, melyben szólt a 67 évvel ezelőtt született, szarvas
ihlette kiskunhalasi gyermekrajzokról, majd méltatta a
visegrádi és környékbeli iskolások mai alkotásait.
Kiemelte az esztétikai nevelés, a szépre és jóra való
fogékonyság fontosságát, az igazi gazdagodás lehetőségét,
amit a művészet által kaphatunk.
A műsor végén felhangzott a költő hangja: Áprily
mondta verseit.
A tartalmas délelőtti programot elegáns fogadás zárta,
hogy a szem, a szív és a fül által befogadott szépségeket
kiegészítve, baráti hangulatban tárgyaljuk meg a kapott
élményeket.
Köszönet illesse mindenekelőtt Mezei Anna igazgatónőt
fáradhatatlan
munkájáért,
az
egyszeri
és
megismételhetetlen élményért; de a szép nap valamennyi
résztvevőjét is, hogy a költő emléke előtt tisztelegve
megint gazdagabbak lehettünk a 2001-es Áprily-hét elején.
Borsody István
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AKCIÓ!
• A Dunakanyar Takarékszövetkezet akciót hirdet 2001. november 1-jétől kezdődően:
Ingyen igényelhet meglévő, illetve új folyószámlájához kapcsolódóan

VISA ELECTRON bankkártyát
• Betéteire +2% kamatot fizetünk.
– A 3 hónapos takarékszelvény kamatára az aktuális kamaton felül +2% kamatot
fizetünk, így megtakarításával akár 10,66% évi kamatot is elérhet.
(EBKM 10,75%)
– A 28 és 91 napra lekötött lakossági folyószámlák kamatára az aktuális kamaton felül
+2% kamatot fizetünk, így lekötésével akár 10,5% évi kamatot is realizálhat.
(EBKM 10,92%)
Az akció 2001. december 22-ig tart!

Takarékplusz szolgáltatáscsomag keretében
a hagyományos takarékszövetkezeti számla, betét és egyéb megtakarítási lehetőségek,
valamint a széles körű hitel termékek mellett
új termékkínálattal
várjuk a Dunakanyar Takarékszövetkezet kirendeltségeiben:
• Tanulmányi előtakarékossági betét
• Családalapítási betét
• Kegyeleti betét
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INGATLANKÖZVETÍTŐ
IRODA

2001. november

Új tetőszerkezetek építése
Régi tetők átfedése
Tetőtér-beépítés

különböző árfekvésű
eladó

Niegreisz Norbert ács vállalkozó

– családi házakat,
– üdülőket,
– telkeket

Mindenfajta gépjármű

keres ügyfelei részére.
Adásvétel esetén
a szerződést
lebonyolítjuk.

KÉT-TAKI BT.
Ingatlanközvetítő
2025 Visegrád,
Mátyás király u. 23.
Telefon: (26) 397-108
06 (30) 9651-410

Visegrád, Csukavölgy u. 16.
Telefon: 06 (20) 9495-437

műszaki vizsgáztatása!
Zöldkártya dízel és benzines gépkocsikra!
Telefon: 06 (20) 3506-481
Muckstadt Szabolcs

Vizsgával rendelkezı
személy- és vagyonır vállalkozó
ingatlanok, építési területek, épületek,
objektumok ırzését vállalja
(„7 éves tapasztalat, kutyával”)

Cím: 2025 Visegrád, Sziget u. 5.
Tel.: 06 (30) 227-4127

DUNAKANYAR INGATLAN CENTRUM
Alapította: Zimányi Péter 1996-ban

SÓLYOM
Vagyonvédelem
Tel.: 06 (27) 315-119
06 (30) 972-1047
Elektronikus betörésjelző rendszerek tervezése, telepítése
rádiófrekvenciás és telefonvonalas távfelügyelettel, vonuló
járőrrel.
Ha Önnek még nincs biztonsági rendszere, akkor korszerű, a
MABISZ ajánlásoknak mindenben megfelelő rendszer
kiépítésére teszünk ajánlatot.
Ne feledje:

egy lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme.
Ha Önnek már van biztonsági rendszere, de nincs
távfelügyeleti hálózatra kapcsolva, vagy csak telefonvonalon
keresztül, rendszere kijátszható! Ön és értékei nincsenek
biztonságban!
Kívánságára meglévő biztonsági rendszerét ingyenes
átvizsgálás után rádiófrekvenciás távfelügyeleti hálózatunkra
kapcsoljuk.

Forduljon hozzánk!
Korrekt minőséget, gyors és regisztrált intézkedést, hosszú
távú partnerkapcsolatot kínálunk Önnek, hogy biztonsági
rendszerében sosem legyen gyenge láncszem.
Egyéb szolgáltatásaink: beléptető rendszerek, videokamerás
megfigyelő rendszerek, tűzjelző rendszerek tervezése,
telepítése és karbantartása.

Telefonon távvezérelhető lakásfunkciók kiépítése.

Ingatlanközvetítés – Értékbecslés
Leányfalu, Móricz Zs. (Fő) út 125. sz. alatt
l ingyenes helyszíni felmérés, tanácsadással
l az eladók részére teljes körű ügyintézéssel
l a vevőket az eladó ingatlanhoz elkísérve, a munkatársunk nyújt szakszerű tájékoztatást
l irodánkban gyors, kényelmes, diszkrét és
törvényes ügymenetet garantálunk

KÉRJEN INFORMÁCIÓT TELEFONON!
Iroda: 26-381-431; Mobil: 06-209-834-796

Fizetőképes vevőink részére családi házakat,
nyaralókat, építési telkeket keresünk!
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 700 példányban
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás
A szerkesztőbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Kálazy László,
Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schandl Lajos
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget!
Szerkesztőség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163
Szerkesztőségi órák: szerdán 14–16 óra között

ISSN szám 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munka: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác
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Dsida Jenı:

ITT VAN A SZÉP
KARÁCSONY
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Az évezred
elsı
karácsonya
elıtt

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken a harangjáték
szél, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!
(1929)

,,És bemenvén a házba, ott találák a
gyermeket anyjával, Máriával; és
leborúlván, tisztességet tőnek néki; és
kincseiket kitárván, ajándékokat
adának néki: aranyat, tömjént és
mirhát.” (Mt 2,11)

DECEMBER
Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig
harangoznának, nagyon messze, a köd és
a hó fátylai mögött.
Gyermekkorunkban e hónap elsı
napján árkus papírra, kék és zöld
ceruzával,
karácsonyfát
rajzoltunk,
karácsonyfát, harmincegy ággal. Minden
reggel, dobogó szívvel, megjelöltük,
mintegy letörtük a jelképes fa egyik ágát.
Így közeledtünk az ünnep felé… Most,
hogy az ünnep közeledik, meglepetéssel
észlelem, mintha még mindig várnék
valamire… Annyi karácsony múlt el,
egészen sötétek, s aztán mások, csillogók,
melegek és szagosak, annyi ünnep, s még
mindig itt állok, a férfikor delén, ıszülı
fejjel, tele kötelezettséggel és ígérettel,
melyet az Angyal sem tudna már
beváltani; s még mindig várok valamire.
Néha azt hiszem, a szeretetre várok.
Valószínőleg csillapíthatatlan ez az éhség:
aki egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni
szeretné. Közben már megtudtam, hogy
szeretetet kapni nem lehet; mindig csak
adni kell, ez a módja… A szeretetnek
nincs színfoka, mint a gyöngédségnek,
nincs hıfoka, mint a szerelemnek.
Tartalmát
nem
lehet
szavakban
közölni… A szeretetben csak élni lehet,
mint a fényben vagy a levegıben. Szerves
lény talán nem is élhet másképp, csak a
hıben, a fényben, a levegıben és a
szeretetben.
(Márai Sándor: A négy évszak – részlet)

Áldott karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog, sikeres új esztendıt kívánunk
Visegrád város minden lakójának!
Gesegnete Weihnacht
und ein friedvolles neues Jahr!
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Városházi hírek
A 2001. november 15-i ülésen történtek
-

-

-

Elfogadásra került „A köztisztviselők szociális, jóléti,
kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a
szociális és kegyeleti támogatásairól” szóló rendelet,
amely megalkotását a köztisztviselői törvény országos
módosításával írták elő. A rendeletet a Visegrádi
Hírek jelen számában is olvashatják (lásd külön
melléklet!).
A „Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíj” pályázat
értékelése során döntés született a támogatási
összegekre, valamint a támogatásban részesülőkre
vonatkozóan, miszerint 21 felsőoktatásban tanuló
fiatal részesül anyagi támogatásban. A döntés a
hivatal hirdetőtábláján megtekinthető.
Az állami támogatással megépülő Visegrád, Sziget u.i bérlakások bérlőinek meghatározására vonatkozó
pályázat értékelése megkezdődött. Érdemi döntés az
érvényes pályázatot benyújtottakra vonatkozóan
született, a vitatható érvényességű pályázatokkal
kapcsolatban további egyeztetés szükséges, így a
végleges döntés a soron következő testületi ülésen
lesz.

A 2001. november 29-i ülésen történtek
-

-

Elfogadásra került a 2002. évi költségvetési
koncepció.
Pályázatok beadásáról döntöttek a városatyák két
témában: az egyik a Visegrád, Pázmány Péter u.-i
partfal stabilizációja tárgyában, a másik a Tamáshegyi
pincék hatástalanítására vonatkozóan kerül beadásra.
Döntés: 2002. március.
Az állami támogatással megépülő Visegrád, Sziget u.i bérlakások bérlőinek meghatározására vonatkozó
pályázat értékelése folytatódott. A 7 fő érvényes
pályázatot benyújtó részére az önkormányzat bérleti
jogot biztosít, az érvénytelen pályázatot benyújtók
között sorsolással kerül meghatározásra a fennmaradó
1 db lakás bérlője, valamint az, hogy mely bérlő
melyik lakást kapja. A nyilvános sorsolás 2001.
december 13-án 18 órakor testületi ülés keretében
történik.
A bérlők névsora a Visegrádi Hírek
következő számában kerül kihirdetésre.

Helyreigazítás
A Visegrádi Hírek novemberi számában hírt adtunk a
Dunabogdány–Visegrád
Közbiztonságáért
Közalapítvánnyal kapcsolatban. Olvasói visszajelzésekből
kiderült, hogy ezen híradás félreérthető arra vonatkozóan,
hogy Dunabogdány települése késlekedett volna a
határozat közlésével. Nem így történt, a mulasztást
Visegrád akkori jegyzője követte el, mivel Dunabogdány
az alapítványból való kiválási szándékát tartalmazó
határozatot meghozta 2000. júl. 31-én, amely határozatát
postafordultával meg is küldte Visegrád település
jegyzőjének. Arra vonatkozóan, hogy ez a határozat miért
nem került a visegrádi képviselő-testület elé több mint egy

évig, költői kérdés marad. Amint az átvett jegyzői
ügyiratokat áttekintettem és feldolgoztam, azonnal
megkezdtem az érdemi intézkedést az alapítvány jogi
helyzetének tisztázása érdekében. Az alapítvány
megszüntetése és egyben átalakulása folyamatban van az
ügyészség előtt.
Mezei Orsolya s. k. jegyző

A Népjóléti Bizottság hírei
A Népjóléti Bizottság 2001. november 7-én ülést tartott.
Az ülésen részt vettek: Schandl Lajos, a bizottság elnöke, Dr.
Balázs Mária, Dr. Lelkes Lászlóné és Bognár Ferenc bizottsági
tagok, valamint Zeller Albertné igazgatási főelőadó.
A bizottság 1. napirendi pontként a képviselő-testületnek a
nyolclakásos bérlakás lakóira – a beérkezett pályázatok alapján
(mivel a bizottságnak csak javaslattételi joga van) – tett –
hivatalból javaslatot.
A bizottság 2. napirendi pontként (mivel erre a képviselőtestülettől felhatalmazást kapott) segélyezési ügyekkel
foglalkozott.
Közgyógyellátási igazolvány kiadását három személy részére
határozta meg a bizottság.
Két személy részére – megélhetési gondok áthidalása céljából
8, ill. 13 ezer forintos átmeneti segély kiutalásáról döntött a
bizottság.
Egy gyermek részére kiegészítő családi pótlék kiadását
határozta meg a bizottság.
Ezen kívül foglalkozott még a bizottság nehéz sorban élő
egyének és családok helyzetével, mely nehéz helyzetek
felszámolására több szóbeli javaslat is elhangzott.
Schandl Lajos, a Népjóléti Bizottság elnöke

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TUDNIVALÓK
A várossá válással kapcsolatban településünk körzetközponti
feladatok ellátását vállalta magára. Az ezzel kapcsolatosan
jelentkező, jelentős mértékben meg-növekedett számú ügy
intézése folyamatosan egyre több feladatot jelent a polgármesteri
hivatal dolgozói számára. Ezért is nagyon fontos, hogy a
feladatok – határidőknek megfelelő, körültekintő – elvégzéséhez
szükséges „háttérmunkára” is jusson elegendő idő a munkaidő
keretein belül.

Nyomatékosan kérjük a T. Ügyfeleket, hogy fentiek
elősegítése érdekében különös gonddal szíveskedjenek
betartani a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejét,
amely a következő:
HÉTFŐ
SZERDA
PÉNTEK

du.
13–16 óra között,
de. és du. 8–12 és 13–16 óra között,
de.
8–12 óra között.

A városi főépítészi feladatokat ellátó

Mártonffy Gábor főépítész
ügyfélfogadási ideje:
SZERDA 9–13 óra között
A városi gyámhivatal vezetője 2001. október 1-jétől

Katonáné Herr Valéria.
HÉTFŐ
SZERDA
PÉNTEK

Ügyfélfogadási ideje:
du.
13–16 óra között,
de. és du. 8–12 és 13–16 óra között,
de.
8–12 óra között
Dunabogdányban
2001. december 1-jétől.
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Építkezni szeretnék 4.
A rendeltetés megváltoztatására irányuló
engedélyezési eljárás
Mi a teendő, ha a meglévő épületben más rendeltetésű
egységet szeretnék kialakítani és üzemeltetni?
Vegyük példának, hogy a lakásom egy részéből üzlethelyiséget
akarok kialakítani.

1. Meg kell állapítanom, hogy az üzlet kialakításához
kell-e építési munkát végeznem, vagy nem.
a) Ha nem jár építési munkával vagy olyan építési munkával
jár, ami nem építési engedély köteles (pl. csempe
falburkolat készítése vagy kézmosó felszerelése), akkor a
jogosultság igazolásával, az állapot feltüntetését tartalmazó
tervdokumentációval kell kérelmet benyújtani az
építéshatóságra.
b) Ha építési engedélyhez kötött építési munkával járó
átalakítás szükséges, akkor az építési jogosultság igazolásán
túl olyan tervdokumentáció összeállítása szükséges,
amelyből az eredeti állapot és az új rendeltetésnek
megfelelő – a terven feltüntetett építési munkák nyomán
kialakuló tervezett – állapot egyértelműen megállapítható.
Ehhez az érintett közművek és a kéményseprő hozzájárulása
is szükséges.
Mindkét esetben a kérelem benyújtását követően az
építéshatóság köteles meggyőződni arról, hogy
_ a kérelem mellékletei rendelkezésre állnak,
_ a rendeltetés tervezett megváltoztatása folytán az építmény
megfelel-e az adott rendeltetés változtatást érintő
településrendezési,
építésügyi,
környezetvédelmi,
műemlékvédelmi és más jogszabályi előírásoknak.
Az építéshatóság a kérelem elbírálása során a személyes ellenőrzésen túl köteles a szakhatóságok állásfoglalását kikérni a
tervezett rendeltetés, illetve az ahhoz szükséges építési munkával
kapcsolatosan. Ez történhet helyszíni szemle keretében is.
Esetünkben az ÁNTSZ, a Tűzoltóság, a Duna–Ipoly Nemzeti
Park Igazgatósága és adott esetben az Országos Műemléki
Hivatal, de a tevékenységtől és helytől függően közlekedési és
környezetvédelmi szakhatóság bevonása is indokolt lehet. (A
szakhatóságoknak további 1-1 példány tervdokumentációt kell
csatolni.)
Az eljárás lefolytatására a törvény által 60 nap biztosított. Az
engedély megadásáról vagy megtagadásáról határozatban értesíti
az építéshatóság az építtetőt, a szakhatóságokat, közműveket és a
közvetlenül
szomszédos
ingatlanok
tulajdonosait.
A
felsoroltaknak a határozat kézhezvételét követően 15 nap áll a
rendelkezésre a jogorvoslatra.
Fellebbezés hiányában a határozat jogerőre emelkedik, erről a
kérelmező értesítést kap az ún. jogerősített határozat és
tervdokumentáció egyidejű megküldésével.

2. Ki legyen a kivitelező, hogyan valósítsam meg a
tervezett építkezést?
Meg kell bízni egy felelős műszaki vezetőt, aki az építkezést
irányítja, arra jogosultsága van, azt elvállalja, és azért felel. Az
építéshatóság felé be kell jelenteni, majd a bejelentést követő 8.
nap után lehet az építési munkák végzését megkezdeni.

3. Elkészültem az átalakítási munkával, készen van az
üzlet!
Az engedélyezett tervnek megfelelően elkészült építési munka
használatbavételi engedélyét kell kérni az építéshatóságtól. Ez az
engedélyezési eljáráshoz hasonló, az építéshatóság az

engedélyezésben közreműködött valamennyi szakhatóságtól
annak igazolását bekéri, hogy szakhatósági szempontból
megfelelő az elvégzett munka. Ez is történhet helyszíni szemle
keretében. A megfelelőség esetén az építéshatóság kiadja a
használatbavételi engedélyről szóló határozatot. Erre is van
jogorvoslati lehetőség, tehát csak jogerőre emelkedés után lehet
a megváltozott rendeltetéssel összefüggő egyéb intézkedéseket
megtenni.

4. Mit kell még tennem?
_ a Földhivatalnál a megváltozott rendeltetésről bejelentést kell
tenni,
_ a polgármesteri hivatal adócsoportjánál bejelentést kell tenni,
_ a polgármesteri hivatal igazgatási osztályán az üzlet
megnyitásával és működtetésével kapcsolatos engedélyeket
beszerezni.

Néhány gyakorlati tanács a fent felsoroltak ismeretében
A tervezett rendeltetésmód változtatás előtt érdemes
_ az építéshatóságnál egyeztetni, hogy a rendezési tervbe és a
helyi építési szabályzatba nem ütköző-e a változtatás,
_ a közművek megadják-e a hozzájárulásukat (pl. lehet olyan
mértékű elektromosenergia-igény, amely nem biztosítható a
meglévő hálózattal).
Fel kell készülni arra, hogy az engedélyezési, majd a
használatbavételi kérelemre az eljárási folyamat 2 × 60 nap + a
jogerősítésekhez szükséges idő, és ez a szakhatóságok kötelező
közreműködése miatt a gyakorlatban nem is rövidíthető le. És
ehhez hozzá kell számítani az építési munkára fordítandó időt is.
Az 1. a) esetben – amikor a kérelem elbírálása egyben a
használatbavétel is – az eljárási folyamat 1 × 60 nap + a
jogerősítéshez szükséges idő.

Tóth Győzőné
építéshatósági előadó

Felhívás
Az Ingatlanközvetítői Névjegyzék vezetésének szabályait
az Ingatlankezelésről szóló 49/1982. (X. 7.) MT rendelet
végrehajtására kiadott 13/1988. (XII. 27.) ÉVM rendelet
szabályozza.
Pest megyében a hivatkozott jogszabályokban foglaltaktól
eltérő – ma már meg nem állapítható okból – a
Névjegyzéket a Közigazgatási Hivatal vezeti.
A Belügyminisztérium a kialakult jogszabályellenes
helyzet feloldását kérte és ennek figyelembevételével a Pest
Megye Önkormányzatának Közgyűlése 181/2001. (IX. 28.)
számú határozatával Monor Város Önkormányzatának
jegyzőjét jelölte ki 2002. január 1-jétől a Névjegyzék
vezetésére.

Pest Megyei
Közigazgatási Hivatal
1052 Budapest, Városház u. 7.
Dr. Petrik János
hivatalvezető
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Településrendezési Terv
Tisztelt Visegrádiak!
Ezúton értesítünk minden helybélit vagy a város ügyeiben
egyéb módon érintettet, hogy Visegrád egész területére új
Településrendezési Terv készítése kezdődött meg. Ezt egyrészt a
vízierőmű-építésből visszamaradt és helyreállított terület
hasznosítása-rendezése indokolja, másrészt az a törvényi
kötelezettség, amely a rendezési tervek időszakos felülvizsgálatát
írja elő. A jelenleg érvényes Általános Rendezési Terv 1984-ben
készült, azóta többször módosították, illetve aktualizálták. Ez
több szempontból is elavultnak tekinthető, például azért is, mert
a jóváhagyása óta új építési előírások léptek életbe, amelyeknek
egy régebben készült terv eleve nem felelhet meg.
Az új terv készítésének első lépése a Településfejlesztési
Koncepció kialakítása, amely tartalmaz minden olyan fejlesztési
(változtatási) elképzelést, vagy irányt, ami a településen kb. tíz
éven belül szükséges lehet, vagy várható. A Településfejlesztési
Koncepció lakossági fórumon történő ismertetése 2002. január
első felében esedékes. A terv elkészítésével – meghívásos
pályázat alapján – az önkormányzat a TEAMPANNON Kft.-t
bízta meg. A munka jelenleg a helyszíni vizsgálatok szakaszában
tart.
Az első Államigazgatási Szervekkel egyeztetett tervfázis a
Településszerkezeti Terv, amely a Koncepció alapján, a
vizsgálatok eredményeit felhasználva készül. Ennek elfogadása
2002. áprilisára várható. A teljes Szabályozási Terv és Helyi
Építési Szabályzat kb. egy év múlva lesz kész.
Az eddig vázoltaknak megfelelően, most van az az időszak,
amikor a tervezők minden Visegrádon érdekelt – itt lakó, vagy itt
dolgozó, vagy időszakosan itt tartózkodó – szempontjait, ötleteit,
javaslatait igyekeznek összegyűjteni. Részben ezt a fajta
tájékozódást szolgálta a vállalkozók egyesülete által
kezdeményezett beszélgetés, amelyre november 27-én a Sirály
étteremnél, a Visegrád Szállóban került sor.
Mindazok jelentkezését várjuk, akik ötleteiket szeretnék
megosztani velünk, személyesen félfogadási időben, vagy
levélben az önkormányzaton a főépítész nevére címezve.
(Főépítészi fogadóidő minden szerdán 9-től 13-ig.)
Tisztelettel:
Mártonffy Gábor
főépítész

Értesítés
2001. decemberben a Komárom-Esztergom megyei
Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. (KOMTÜZ Kft.)
dolgozói látják el a települési önkormányzat közigazgatási
határain belül az előírt kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat, valamint díjat
szednek.
A dolgozók megbízólevéllel rendelkeznek. A településen a
kémények típusát és számát is felmérjük.
Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy dolgozóink lakásokba
bejutását biztosítani szíveskedjenek.
Pest Megyei Kéményseprő,
Cserépkályha-építő
és Tüzeléstechnikai Önkormányzati Vállalat
1074 Budapest, Dohány u. 54.
Hegedűs Ferenc
főmérnök

A Művelődési ház hírei

2001. december

A Szentendrei Református Gimnáziumban a Neumann Társaság
engedélyével beindult egy Európai Számítógépkezelői Jogosítványt
(ECDL) kibocsátó oktató- és vizsgaközpont. A képzésre
folyamatosan lehet jelentkezni. A bővebb felvilágosítást tartalmazó
kis füzet megtalálható a könyvtárban.
*

A nagymarosi Cédrus Művelődési és Sportegyesület a kistérség
települései számára konferenciát szervez a Kittenberger-napok
keretében CIVIL SZERVEZETEK A DUNA-SZOROSBAN
címmel. A konferencia célja a civil szervezetek helyének,
szerepének értékelése, a dunakanyari kapcsolatrendszer erősítése. A
tervezett program szerint délelőtt plenáris ülések lesznek, délután
pedig kisebb szekciókban folytatódik a munka. Esetleges ötleteiket
még most eljuttathatják a szervezőkhöz.
Már most várják a szervezetek előzetes jelentkezését, a
cedrus@nagymaroscsoport.hu címen.
Bővebb információ a művelődési házban kapható.
*

A művelődési ház januárban induló tanfolyamaira várja az
érdeklődők jelentkezését. Hagyományosan számítástechnika-, nyelv, kézműves (foltvarró) tanfolyamokat hirdetünk. Szintén várjuk az
érdeklődők jelentkezését egy társastánc tanfolyam kezdéséhez. Új
tanfolyamok beindítására vonatkozó ötleteiket, elképzeléseket, ha
elmondják, eljuttatják hozzánk, megpróbáljuk megvalósítani azokat.
Még várjuk a jelentkezőket a múlt hónapban meghirdetett kreszoktatásra. A, B, C, Sm kategóriákban lehet jogosítványt szerezni,
visegrádi elméleti oktatással, szentendrei vizsgával és gyakorlati
képzéssel. Részletfizetési kedvezményt biztosítunk.
*

Hagyományos szerkesztőségi estünket december 28-án, pénteken
este 5 órától tartjuk a könyvtárban, melyre lapunk Olvasóit
szeretettel várjuk!

Szeretettel hívjuk és várjuk
Visegrád lakosságát
2001. december 29-én (szombaton) 19 órakor

STEVE TAYLOR-SZABÓ
pánsípművész

karácsonyi koncertjére
a templomba.
A koncert ingyenes!

HÍRMONDÓ
A november 15-i ülésen többek között a lakáspályázatok
elbírálásával foglalkoztunk. Már előtte a bizottsági, majd a testületi
ülésen is új, visegrádiakat jobban segítő kiírást javasoltam. Meg kell
jegyeznem, hogy a testre szabott pályázat legesélyesebbje végül is
visszavonta pályázatát.
A 29-i ülésen a jövő évi költségvetési koncepciót tárgyaltuk meg.
Ekkor felmerültek a költségvetésben nem szereplő, de mégis
szükségszerű állagmegőrző és javító beruházások, pl. a tornacsarnok
kisebb felújítása vagy a művelődési ház fűtésének korszerűsítése
stb., összesen 30–40 milliós nagyságrendben. Polgármester úr
javaslata alapján a testület elfogadta, hogy az ezekre szánt összeget
ingatlaneladásokból fedezze az önkormányzat. (Konkrétan a lovarda
feletti területek eladásáról van szó.) Amikor a polgármester úr
elmondta, hogy ez esetben szó sincs vagyonvesztésről, mert az egyik
helyen csökkenő vagyont ellensúlyozza a másik oldali, már
meglévő, felújításra kerülő ingatlanok értéknövekedése, nos akkor a
testület e nézetet magáévá tette. Holott eléggé szűklátókörűnek tűnik
az ilyesfajta, évek óta tartó problémamegoldás, hiszen előbb-utóbb
elfogy az önkormányzati vagyon.
Tisztelettel:
Bognár Ferenc önkormányzati képviselő
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Kedves olvasmányom
Nincs ilyenem. Számtalan jó könyv, jó olvasmány létezik.
Ebből néhány a könyvespolcaimon is megtalálható. Egyik részét
olvastam – némelyiket többször is –, másik részét még nem.
Tudom, hogy a könyveim jelentős hányadát már sohasem
olvasom el. Nem lesz rá időm. Mégis, amikor egy jó könyvet
meglátok, nem egyszer megveszem. Nem baj, ha nem sikerül
elolvasnom. Bódítóan jó érzés, ha láthatom a polcomon, és
tudom, hogy bármikor elolvashatom.
Mondandóm mégsem érhetem be ennyivel, ha Kálazy László
arra kért, hogy a ,,Kedves olvasmányom” című sorozat egyik
cikkét én írjam. Ha e megtisztelő feladatot vállaltam, ettől többet
illő írnom.
1968 végén kerültem Visegrádra. Röviddel ezután ismerkedtem
meg Kálazy Lászlóval, a visegrádi művelődési ház igazgatójával.
Egészen más világ volt akkor. Az emberek ráértek egymással
törődni. A tv-n csak egy csatorna volt, hétfőn még adás sem volt.
Volt idő a művelődési ház, vagy a múzeum rendezvényeire
eljárni. Egy-egy ilyen rendezvényre akár 50–70 fő is eljött.
Kálazy László 1970-ben elhagyta Visegrádot. Amikor
évtizedek után visszajött, és ismét találkoztunk, megállapítottuk,
hogy hajunk színe világosabb, mozgásunk lassabb lett.
A közelmúltban egy alkalommal együtt utaztunk Pestre. Laci
egyik programja antikváriumi vásárlás volt. Megkértem, vegyen
nekem néhány jó könyvet. A jó könyv egyik ismérve: kölcsön
kérik – és nem adják vissza. Így hagyott el engem többek között
Graham Greene Monsignor Quijote c. könyve is. Laci teljesen
átérezte e bánatom, és megszerezte e könyvet, sőt
megajándékozott azzal. Nemrégen megkért, hogy írjak e
könyvről néhány gondolatot.
Graham Greene értelmiségi családból származott. Diplomáját
Oxfordban szerezte, a Times-nál volt újságíró, tagja lett az angol
titkosszolgálatnak, és közben mind több novellát, regényt írt, író
lett. Katolikus lányt vett feleségül. Illőnek tartotta, hogy ő, a nem
katolikus valamilyen szinten megismerje hitvese vallását. Az
eredmény: 1927-ben, 23 éves korában katolizál. Regényei
hangvételét illetően meghatározó ez az időpont. A cinikus,
szűkszavú angol az élet egyes kérdéseit 1927 után már máshogy
közelíti meg.
Elgondolkodva a Monsignor Quijote ismertetésén, egészen
meglepődtem. Mennyire aktuális erről a könyvről néhány szót
ejteni napjainkban, Visegrád városában, karácsony előtt.
Városkánkban ma nyoma sincs annak a légkörnek, amelyről
mondandóm elején írtam. Ez ma részint világjelenség, részint
helyi sajátosság. Megszabadultunk a Vörös Csillag uralmától, de
merre megyünk tovább? Demokrácia és piacgazdaság – nevezik
meg a mai modern társadalom két fontos pillérét a szakértők.
Valóban csak ennyi?
Demokrácia: ki ne ismerné W. Churchill híres mondását a
demokráciáról: Szörnyű, de nincs jobb. Ezt azonban az
évszázadok óta gyakorolt és működő angol demokráciáról
mondta. Vajon mit mondana a mai magyar demokráciáról?
Szívesen meghallgatnám. Tiszta és világos minden gondolkodó
ember számára: a demokrácia a magas erkölcsi szinttel
rendelkező, intelligens és művelt emberi közösségben működhet
hibátlanul. Minél inkább hiányosak ezen feltételek, annál több
működési hiba léphet fel.
Városkánkban hosszú hónapok óta játsszuk a ,,Tegezzük le
egymást minél jobban, minél többször” c. ősi magyar
társasjátékot. Ha ez lesz a jövőben a módi, akkor a letegező
nyerő mennyi idő múlva lesz letegezett vesztes?
Piacgazdaság: e címen nem győzzük önteni és imádni az
aranyborjúkat. Mindennapi kenyerünk a pénz. Ebből soha sincs
annyi, amennyi elég lenne ahhoz, hogy mindenki megelégedetten
kijelentse: nem vágyom többre. Ekkor jön a verseny. Ugyan
megvannak
a
versenyszabályok,
de
inkább
a
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versenyszabálytalanságokra vágyunk többen. A versenynek soha
sincs vége, aki rosszul lép, lemarad, az pedig nagy baj.
A karácsony a keresztény ünnepkörben a Megváltó
születésnapja, egyben a szeretet ünnepe. Napjainkra sikerült
ebből az ünnepből e két ünneplési okot a minimumra
csökkenteni. Helyette a Vásárlás és Jól Élés Ünnepe lett. Azon
barátaink, akiknek egyedüli életcéljuk a profit növelése, minden
csábító trükköt be is dobnak ennek érdekében. A tévesen
definiált szabadság-szlogen ebben még segít is: Akkor vagy
szabad, ha mobil telefont veszel stb. stb. Vedd meg. Éld fel.
Fogyaszd el.
Az a rögeszmém, hogy demokrácia és piacgazdaság nélkül nem
lehet megformázni a jövő emberséges társadalmát, de csak ezzel
a két kategóriával nem fog sikerülni sohasem. Valami még kell
hozzá. Vajon mi? Vannak elképzeléseim erről a valamiről, de
inkább a Nyájas Olvasóra bízom, gondolkodjon el a valamiről Ő
is.
Majdnem elfelejtettem leírni, hogy a Monsignor Quijote-ban
két ember kapcsolatáról ír Greene. Gondolkodásuk, világnézetük
távolabb áll egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől, de ez nem
zavarja őket. A porfészek szegény spanyol falucska – El Toboso
– katolikus plébánosa, Monsignor Quijote legjobb barátja ki
lehetne más, mint Sancho, aki ugyanezen falu kommunista
polgármestere. E két ember egymással szemben tanúsított
viselkedése mutat példát nekünk a másság helyes tiszteletére, a
szeretetre, a barátságra, a megértésre. Mindarra, amely birtoklása
és gyakorlása nélkül mind nagyobb bajba kerül egy-egy emberi
közösség.
Ennyit Graham Greene-ről és regényéről a demokrácia és
piacgazdaság korában, a mai Visegrádon, Jézus születése és a
Szeretet ünnepe előtt.
Bánó
László

Az óvoda hírei
December a kisgyermekek számára kedvenc hónap, hiszen
rengeteg örömben van részük. Várják a havat, a Mikulást és a
karácsonyt.
Az ő kis életükben mindkét ünnep hatalmas szerepet kap;
mégis egészen más. A piros ruhás Mikulásnak lehet örülni,
lehet kicsit félni (vajon mit mond), lehet izgulni: jön-e?
Aztán amikor mégiscsak megjön, mégiscsak hoz, még-iscsak
jókat mond (hiszen hányszor hangzik el: Meglátod, hozzád
nem jön el a Mikulás!), boldog megelégedettség érzése
hatalmasodik el a gyerekeken.

De a karácsony az más! Már az adventi időszakban
finoman, puhán próbálunk kis szívük közelébe férkőzni, s
éreztetni a szeretetet, amivel ezt az ünnepet várjuk.
Külsőségekben is segítjük az ünnepvárást (díszek, fények,
mézeskalácsillat), de a békességes szeretet – amiben
tulajdonképpen egész évben részük van – erősödik fel
fokozottan december végére. Jó lenne, ha nem a nagy
ajándék, a sokféle finomság jelentené az ünnepet, hanem a
belső fény, a belső harmónia, amihez minden tudásunkkal,
igyekezetünkkel, érzékünkkel szeretnénk hozzásegíteni
óvodásainkat.
,,Mintha az a sok szív
mind egy nagy szív volna,
egymásra hajolna,
mind együtt dalolna.”
(Endrődi Sándor)
Áldott, békés karácsonyt kívánunk!
Dobó Istvánné óvodavezető
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Nemzetiségi oldalak
Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

EINLEITUNG
Zu unserem Fest im Restaurant ,,Sirály”

anläßlich des Tages der in Ungarn lebenden Nationalitäten
Datum: 18. Dezember 2001
Zeitpunkt: 17.00-22.00
Mitwirkende:

– der Deutsche Nationalitätenchor von Visegrád,
– die Blaskapelle der Deutschen Minderheitenselbstverwaltung von Visegrád,
– ungarndeutsche Handwerker,
– ,,Rixer-Kapelle” aus Dunabogdány
Wir bitten unsere Gäste um alte Geschichten, Lieder und Mitbringen von alten Werkzeugen.
Sie sind herzlich erwartet!
Deutsche Minderheitenselbstverwaltung von Visegrád

Elnézést kérünk a kedves Olvasóktól, hogy az előző számunkban az 5. sz. és a 8. sz. fényképek aláírásai felcserélődtek. Ezen úgy
próbálunk segíteni, hogy a 8. sz. fényképen minden, általunk ismert személyt felsorolunk. Kérjük, amennyiben van olyan olvasó, aki
az ismeretlen személyeket is meg tudja nevezni, legyen szíves küldje el a neveket a Német Kisebbségi Önkormányzat részére.

(Balról jobbra) Felső sor: Schwarz József, Scheili Gábor, Fröhlich Gyula, Obtrizsáli Jóska, Trenkai Ferenc, Gerstmayer Jóska, Schült
Antal, Muckstadt Stefi, Fröhlich István, ?, Scheili Berta, Niedermüller Antal. 2. sor fölülről: Fröhlich Károly, Simon Feri, Obtrizsáli
Ferenc, Graczár Károly, Zeller Ferenc, Krizsán Juci, Schüszterl Mihály, Schubauer Annus, Hellebrandt Antal, Grósz Ferenc, Zeller
Albert, Graczár Mihály. 3. sor: Muckstadt Zsuzsanna, Muckstadt Anna, Zeller Juliska, Ott Józsa, Heier Teréz, Kammerer Elsa,
Gerstmayer Toncsi, Zeller Teréz, Hübler Rici, Krizsán Nusi. Alsó sor: ?, ?, ?, ?, Zeller Márton, Götschák Ferenc, Graczár Pisti,
Endraschek Róza, Scheili Laci, ?, ?, Bombola Öcsi, ?.
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Scheil i Laci bácsi
és
Julika néni
november hónapban
harmadszor erısítették meg
házasodási szándékukat

Gratulál
a Német
Kisebbségi
Önkormányzat
énekkara
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ZUM NEUEN JAHR
Ein kleines Büblein bin ich,
drum wünsch ich kurz, doch innig
ein glückliches Neujahr.
Gesundheit, Freude, Frieden
sei euch von Gott beschieden,
wie heut, so immerdar.

Német nemzetiségi nap
az Áprily Lajos Ált. Iskolában

2001.
december
18-án
hagyományosan megemlékezünk a
Kisebbségek Napjáról. Ebben az évben
célul tűztük ki a magyarországi német
nyelvjárások megismerését. A térképről
kiválasztottunk 50 helységet, ahol
német nemzetiségi iskola működik és elküldtük a gyerekek levelét következő kérésünkkel: a 45 szóból álló ,,szótárt” töltsék ki és küldjenek
lakóhelyükről egy képeslapot.
18-án kedden vendégeket hívunk rendhagyó németóráinkra. Reméljük, hogy tanulóink eredeti dunabogdányi és nagymarosi ,,sváb”
történeteket is hallhatnak a visegrádiakon kívül.
A program után szeretnénk összefűzni a gyűjtött szóanyagot és majd a Visegrádi Hírekben is közölnénk belőle érdekességeket.
S c h mi d t P é t e r n é

Kórustalálkozó Nagymaroson
A Német Kisebbségi Önkormányzat énekkarát november hónapban az a megtiszteltetés érte, hogy más patinás kórusokkal együtt
részt vehetett Nagymaroson az éves kórustalálkozón, ahol nagy elismerésben részesült a vele együtt fellépő kórusok és a hallgató
közönség részéről.
Köszönjük a felkarolást és a biztatást az ,,idősebb testvéreinknek”.
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Áprily-hét 2001.
,,Szállj, Ábel füstje, terjedezve szállj,
mindenfelé, ahol szivet találsz.
Szűnjék harag, gyűlölség és viszály,
a béke lelkét vidd, amerre szállsz.”
A temető kapujában ezekkel a sorokkal
indítottuk
útra
az
idei
Áprily-hét
eseménysorozatát november 11-én. S bár nem
jegyzünk kerek évfordulót 2001-ben sem
iskolánk, sem az Áprily-évfordulók sorában, az
Áprily-hét 2001. rendezvényei méltók lehettek
volna akár egy 0-ra vagy 5-re végződő
évforduló megünneplésére is. Mi adta ennek a
14. Áprily-hétnek a varázsát? Talán a nyitó
vers hangulata, ,,a béke lelke”? Sok azonosság
volt az előző évek programjával, hiszen az
állandóság
hozzátartozik
a
hagyományteremtéshez, megőrzéshez; jelen
esetben az, hogy minden osztály tiszteleg
Áprily Lajos sírjánál, az, hogy a 7. osztály a
szent-györgypusztai völgyben elsétál Áprily
házához és virágot helyez az emléktáblánál.
Évről
évre
gazdagítani
igyekszünk
tanítványaink ismeretét, érzelmi kötődését
iskolánk névadójához. 2001-ben a november
11–19. közti napokban érdekes és lélekemelő
programot sikerült megvalósítanunk és ehhez
sok segítséget kaptunk a családtól, Áprily Lajos
unokáitól. A vasárnapi programról az előző
havi számban már olvashattak. Ez a nap a
felnőtteké volt, azoké, akik akár személyesen,
akár versein keresztül ismerik és tisztelik a 20.
sz.-i magyar irodalom ,,visegrádi” költőjét,
akik elfogadják és elismerik a nevét viselő
iskola munkáját, azokat a pedagógusokat, akik
Áprily Lajos személyében hivatásukhoz is
irányjelző példaképet találtak; azoké volt ez a
nap, akik vallási, szellemi táplálékként is erőt
merítenek soraiból:
,,Uram, utálni nem tudom világod,
de indulhatok, amikor kivánod,
igéd szerint: egészen meztelen.”
Annak bizonyítására, hogy a mai gyerekek is
fogékonyak a szelíd szépség iránt, idézni
szeretnék néhány reflexiót tanítványainktól:
,,…amikor elmentünk a sírjához, az egy nekem
olyan szívmelengető érzés volt a gyertyákkal
együtt. Áprily Lajos feleségétől is nézegettem
képeket. És csak úgy ámuldoztam, hogy milyen
szépen tudott festeni.” (Terék Orsolya 5. o.)
,,Hétfőn reggel lementünk a Magyar László
Tornacsarnokba és megnéztük Áprily Lajos
feleségének festményeiből készült kiállítást. A
mi irisórai szarvasról készült képeink is itt
voltak kiállítva. De mégiscsak a festmények
voltak a legszebbek. Ha a hölgy, aki festette
őket, ugyanolyan szép volt, mint a festményei,
minden elismerésem az övé.” (Körösi Fehér
Emese 7. oszt.)
S a hét csak ezután kezdődött a gyerekek
számára! A sportversenyeket meghívásos
alapon hirdettük alsós játékos sportvetélkedő,
röplabda és foci kategóriákban. Először adtunk
át Áprily Kupát az idei összetett győztesnek, a
pilismaróti
Bozóky
Mihály
Általános
Iskolának. II. helyezett: visegrádi Dunakanyar
Erdei Iskola, III. Áprily Lajos Ált. Iskola, IV.
Dunabogdányi Ált. Iskola.
A legizgalmasabb és legélvezetesebb
sportesemény a focimeccs-délután volt.
Nemcsak azért, mert ez volt számunkra is a
legsikeresebb, hanem azért, mert jó színvonalú,

sportszerű játékban gyönyörködhettünk, s ezért
a csapat megérdemli, hogy megörökítsük a
játékosok és edzőjük nevét: Németh János
(kapus), Lesenszky László, Rácz Bertalan,
Ferbert Róbert, Kósa Szabolcs, Váczy Dávid,
Versegi János, Gajdos Péter. Edző: Szebeni
Imre. Lesenszky Laci 7. o. tanuló beszámolója
a focikupáról: ,,A döntőben Maróttal kellett
megvívni. Ez az elején úgy nézett ki, hogy
sikerül, mert fölényben játszottunk, de utána
kiegyenlítődött a játék, sőt szinte többet is
támadtak ellenfeleink. De az elején annyi
előnyt szereztünk, hogy kibírtuk a végéig és
megnyertük az Áprily focibajnokságot és ez
volt számomra a legnagyobb élmény az Áprilyhéten.” Az Áprily-hét mindig szakmai hét is.
Szülők látogatják a nyílt tanítási napokon a
tanítási órákat, melyekről a hétfői fogadóórán
cserélhettünk véleményt. Az idei két nyílt
tanítási napon 48 szülő volt kíváncsi az órákon
folyó munkára. 49 fő jelent meg a fogadóórán.
November 14-e 2001-ben szerdai napra esett, s
így az Áprily-nap mintegy felezőideje volt az
egyhetes rendezvénynek. A gyerekek egy része
azért tartotta a legjobb eseménynek, mert ezen
a napon nem volt ,,tanítási nap”. 10 óráig
minden osztály a maga módján rendezte meg
osztálykiállítását Az irisórai szarvas c. versre
gyűjtött, készített szarvas ábrázolásokból. A
gyerekek számára meghirdetett fő témánk
ugyanis a SZARVAS volt. Vendégünk volt
Kalotai Árpád, Kertész József.
10 órától a moziban a Sacra Corona c. filmet
nézték meg a nagyobbak, ezt követően sétáltak
ki a temetőbe Áprily Lajos sírjához. A
történelmi film is sok gyerek számára
emlékezetes marad. ,,Szerdán, mikor a filmet
néztük, az azért volt jó, mert a könyvekből nem
mindent lehet megérteni, de most, hogy már
nagyobbak vagyunk, jobban meg tudunk érteni
dolgokat, így a filmet is.” (Gerstmayer Anita 7.
o.) ,,Nekem legjobban a Sacra Corona c. film
tetszett. A film abban az időszakban játszódott,
amikor a Szent Korona a magyarokhoz került.
Szerintem igen tanulságos volt.” (Fagyas
Róbert 7. o.)
Amíg a filmvetítés tartott, az iskolában
rajzverseny zajlott, de ez már egy külön
történet, amiről majd a következő számban
szeretnék írni, ez Az irisórai szarvas története
lesz.
14-én, koraeste ismét a felnőtteknek
kínáltunk szellemi táplálékot. C. G. Jung
életéről,
munkásságának
pedagógiai
jelentőségéről hallgattuk meg Fehér József
András kreativitáskutató pszichológus érdekes
előadását. A szép számú hallgatóság soraiban
iskolánk, óvodánk pedagógusain kívül szülők,
duna-bogdányi, leányfalui pedagógusok is
ültek, s az előadás oly mértékben keltette fel az
érdeklődést, hogy tervezzük a folytatását.
Pénteken, 16-án ünnepi irodalomórán
vehettünk részt, kollégánk, Szigetiné Lőrincz
Mária jóvoltából. Szarvas az irodalomban,
zenében, mitológiában – ez volt az óra témája,
melyet a 8. osztályban hallgathattunk végig.
S volt ezen a héten olyan rendezvény is, ami
ugyan nem az iskola tervezett programja volt,
de végül ez is szervesen illeszkedett
témahetünkhöz. A Visegrádi Vállalkozók
Egyesületének felkérésére Áprily Lajos versein
és prózai írásain keresztül mutattuk be egy
rövid műsor keretében Visegrádot, a Duna–

2001. december
Ipoly Euro Régió Szabadegyetemének nyitó
programján.
Az idei évben a Barangolás program is
sikeres volt. Igaz, nem mentünk föl egész
Pilisszentlászlóig, de a patakvölgyben tett szép
őszi sétánk igazán szép zárása volt az
eseményekben gazdag Áprily-hétnek.
A 2001. évi Áprily-hét megrendezéséért
elsősorban a tantestületet illeti köszönet, hisz
minden egyes tagja sokat tett azért, hogy a
rendezvények nyugodtan, zökkenőmentesen
bonyolódjanak, hogy vendégeink – akik ezen a
héten szép számban látogatták iskolánkat – jól
érezzék magukat. Sok segítséget kaptunk, amit
ezúton szeretnék megköszönni mind-azoknak,
akik fontosnak tartva törekvésünket, időt,
energiát, anyagiakat áldoztak a megvalósításra:
Jékely Adrienne, Jékely Endre, Péterfy László,
Mikesy Tamás, Kálazy László, Szomory
György, Cseke László, Vörös Ákos, Gróh
Jánosné, Kelemen Magdolna, Kertész József,
Farkas József, Kalotai Árpád, Zeller Tibor,
Simon Imre, a napközis konyha dolgozói,
Bártfainé Répás Ildikó, Márkosi Kitti, Borsody
István, Kucsák Nyomda, VGV dolgozói.
Téli szünet: december 22. szombat–január 2.
szerda. Tanítás: január 3-tól (csütörtök).
Békés, meghitt karácsonyt és boldog új
esztendőt kívánunk!
Mezei Anna
FUTBALLHÍREK
A körzeti labdarúgó-bajnokság élmezőnye
(2001. ősz)
Felnőttek
1. Pilisszántó II. 11 9 – 2 40:19 27 pont
2. Visegrád
11 9 – 2 40:24 27 pont
3. Szigetgyöngye 11 7 1 3 44:19 22 pont
4. Dunabogdány 11 6 2 3 33:25 20 pont
Utánpótlás
1. Visegrád
10 8 1 1 63:16 25 pont
2. PILE SC
9 7 1 1 55:16 22 pont
3. Pilisszántó
8 6 1 1 56:13 19
pont
4. Tahitótfalu
9 3 3 3 31:26 12 pont
Szeretnénk
köszönetet
mondani
mindazoknak, akik idén is támogatták a
labdarúgó szakosztályt. Támogatóinknak és
szurkolóinknak kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!
VSE Labdarúgó Szakosztálya
(Futballhíreink folytatása a 11. oldalon!)

KÖZLEMÉNY
A Visegrád Sportjáért Közalapítvány
javára felajánlott szja 1% összege
151.818,– Ft,
amit a labdarúgócsapat támogatására
fordítunk.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
a felajánlott szj 1%-okat.
Balogh László,
A Visegrád Sportjáért Közalapítvány
titkára
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Szent Margit szobra elıtt
Hosszas tépelődés után úgy érzem, hogy védelmére kell kelnem
a Szent Margit szobra előtt álló szeméttárolónak. Kérem, ne
vigyék el onnan, mert arra ott nagy szükség van. Szerényen
meghúzódott, majdnem félve rettegett eddig is, hogy mikor törik
össze vagy gyújtják föl. Sok kiránduló, a városbeli gyerekek,
felnőttek, akik a templom fái alatt lévő padra, fűre leülnek
pihenni. Eszegetnek, mennek a csaphoz vizet inni, kicsit
felfrissülni. Ezúttal a kis elemózsia maradványát elviszik a
tartóba.
Mióta rendezték a szobor környékét, nagyon szép külsőt kapott
ez a kis rész. Mert előtte bizony, sok szemét, majdnem illemhely
volt ott. Kérem, ne vigyék el onnan a tartót. Kell az a templom
oltárait díszítő asszonyoknak is. Sokszor a tartóban lévő
szemetet kis gallyal takarják, csak hogy rendes legyen minden.
Szűkebb környezetemben nem is látni szeméttartót. De a
virágtartókba ültetett szép virágok között ott lapul a sörös üveg,
a doboz, a csikk és a papír.
Miután majdnem 50 éve gondozója vagyok a Duna-parti
Mária-kápolnának, sok-sok mindent tapasztaltam és ezért kérek
szót. Talán a legutóbb történt nagyon szomorú eset a
kápolnában, mindent igazol.
A kápolna körüli dombon 7 db pad volt, vasból. Élvezték is a
kedves kirándulók. Később már máshová is akartak ülni, hát
kezdték kimozdítani a földből. Sikerült is. A padok vándoroltak
le-föl a dombról, még a Duna szélére is vitték. Saját erőmből
sose tudtam visszahozni, de akadt mindig segítő ember, aki
kérésemre visszahozta. Ha nagyon meleg volt, hát vitték a
kápolna azon oldalára, ahol árnyék volt. Közben úgy tették a
falhoz, hogy a vakolatot is leverték. Az árnyékot adó akácfákat is
kivágták, pedig milyen isteni illatot élvezhettünk virágzáskor.
Sajnos a 7 padból már csak 3 van. Vajon meddig?
A dombon volt szeméttartó is. Vasból, betonba öntve. Azt is
tönkre tették. Végül a lépcsőnél lent tettek fából tartót. Persze a
rögzítés ott is kevésnek bizonyult, és addig mozgatták, míg már
dülöngélve állt ott. Végül egyszer felgyújtották. Most már csak a
buszvárónál van egy közeli. Mindig pótolják, de mindig tönkre
teszik. Pedig az önkormányzatnak ez mindig komoly kiadást
jelent.
Elnézést, hogy hosszúra sikerült a mondanivalóm. Ha nagyon
akartam volna, még sokat írhattam volna. Kikívánkozott
belőlem, de nem azért, hogy ebből állandó levelezés legyen.
Ui.: Miután szeméttartóról volt szó, arról is kell írni, hogy a
Szent Margittal szemben, az út oldalán a ház mellett a keddi
szemetezés után 3-4 üres kuka áll 2-3 napig a járdán vagy az
úton. Az üres kukák bizonyára restelkednek, hogy miután
kiürítették őket, önhibájukon kívül nem kerültek a rendeltetési
helyükre, és így rontják a környék rendes képét.
Békés karácsonyi ünnepeket kívánok!
Sovány Jné Franciska

Karácsonyi készülıdés az Erdei
Iskolában
Az őszi hónapokat már magunk mögött hagytuk. Elérkezett a
december, amit a gyerekek kiemelten nagy örömmel várnak.
Boldogan nézik a naptárt, számolgatják a napokat, hányat kell
még aludjanak ahhoz, hogy bekopogtasson a Mikulás, eljöjjön a
Jézuska, s vele együtt a tanítási szünet, a téli vakáció is.
Az ünnepkör tartalmas kitöltéséhez, rákészüléséhez a család
mellett fel kell sorakozzon az iskola is.
Mint minden ünnepnek, így az előttünk állóknak is megvan a
maga kultúrája. A Mikulás és a karácsony számtalan olyan régi
hagyományt kínál, amit érdemes megőrizni, továbbvinni, mert
érzelemvilágában, hangulatában, szokáskörében közelebb áll a
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fent nevezett ünnepekhez, mint a napjainkban divatba jött
„bulizás”.
Diákjaink ebben az évben is előadásokkal készülnek az
ünnepekre. Az alsó tagozatos diákok betlehemi játékkal, a felsős
irodalmi kör tagjai egy novella színpadi változatával lépnek fel
az iskolai karácsonyon. Ezt az összeállításunkat 2001. december
23-án a 6 órai mise után a templomban is előadják.
Évek óta kialakult szokássá vált, hogy a szünet előtti utolsó
tanítási nap dél-előttjén kézműves napot tartunk, aminek
keretében az addig összegyűjtött természetes anyagokból –
többnyire termésekből – karácsonyi ajándékokat készítenek a
gyerekek.
Az idei évben először készítettünk betlehemet, amit
hagyományként a következő években is szeretnénk folytatni.
Megvalósításában sokan voltak segítségünkre, akiknek ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani: Kalász István plébános úrnak,
aki támogatta az elképzelésünket és helyet adott a
templomkertben. Erdős Péternek, a Visegrádi Erdészet
vezetőjének, aki által a betlehemhez szükséges faanyagot,
valamint az építési munkálatokkal kapcsolatos tanácsokat
kaptuk. Zeller Katalinnak, a VIFA egyik vezetőjének, aki a
betlehemi figurák elkészítéséhez szükséges furnérlemezeket
biztosította. A nádpadlót és nádszövetet Zeller Márton kőműves
bocsájtotta a rendelkezésünkre. Az „épület” kivitelezésében
Szalai János, az erdészeti ácsműhely dolgozója segített.
Tervezzük a betlehem megvilágítását, illetve a közelében álló
fa kivilágítását is, melyben Bak László és Abonyi Géza lesz a
segítségünkre. A bibliai szereplőket iskolánk rajztanárának,
Lengyel Ritának a vezetésével a 6. osztályosok készítették el,
festették meg. A betlehem megépítésében, a figurák rögzítésében
odaadó munkát vállalt gondnokunk, Hasenberg István is. A sok
segítséggel és összefogással advent első vasárnapjára
elkészülhetett a kis betlehemünk, mely talán nemcsak az erdei
iskolások öröme, hanem az arra járók gondolatait is a karácsonyi
történések felé vezetik.
Az adventi várakozás gondolatait tárja elénk egy 1884-es
német misekönyvből előkerült ismeretlen szerző verse is:

ADVE NT
Jöjj el hozzánk,
várnunk?”
amikor elzárkózunk egymástól,
válni Veled
elhatároljuk magunkat,
türelemben:
megtagadjuk a közösséget,
Benned,
fegyvert ragadunk.
Taníts minket
feloldasz.
A Te világosságodban élni!
Téged!
Jöjj el hozzánk,
amikor nem merünk bízni,
az odaát valókhoz ragaszkodni,
várakozásainkat
Lelkedet megbénítjuk magunkban,
jogra és hatalomra építünk,
hogy
nem küzdjük le az ellenségeskedést,
várnunk:
és széthúzást.
Szólíts minket megtérésre,
határain,
Hogy életünk legyen.
Jöjj el hozzánk,
amikor kétkedve kérdezzük:
Zsuzsanna igazgató

,,Valaki

másra

kell

és vonakodunk eggyé
a

szenvedésben

és

és nem tudunk bízni
aki minden magányt és
minden
szenvedést
Tárd ki szívünket,
Hogy
felismerjünk
Jöjj el hozzánk!
amikor
mások meghiúsítják:
kételkedve
mondják,
nincs

már

mire

nem mernek túllépni az
emberi
igazságosság
Vígy minket magaddal
A Te utadon!
Mundiné Bocskay
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VISEGRÁDI HÍREK
TISZTELT
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG!

Nem tudom, mire véljem a Visegrádi Hírek legutóbbi számában
Bognár Ferenc képviselő úr cikke utáni szerkesztőbizottsági
elnézésüket azért, mert a cikk a Bizottság véleménye szerint
,,pongyola”. A cikk olyan, amilyen, a Képviselő úr megírta, ahogy
megírta, a Szerkesztőbizottság leközölte, az Olvasó majd elolvassa
és gondol róla, amit gondol. Nem kellene megmondani neki, hogy
mit gondoljon. Főleg nem jó, ha a Szerkesztőbizottság akarja ezt
megmondani, mivel helyzeti előnyben van, hiszen csak neki van
módja a leadott cikkekre még egyazon számban reagálni. Az eset
kisértetélyesen hasonlít egy korábbi lapszámban Zeller Balázsnak a
méltó ünnepi megemlékezést hiányoló cikkére történt azonnali
válaszra, vagy Balla Tibor úr írására reagáló szerkesztőbizottsági
cikkre, amely a ,,dicsekedő” jelzővel illette a cikk iróját. Meg
szeretném kérdezni mire jó ez? Ezek szerint, ha így megy tovább,
akkor a jövőben egy cikk megírásánál, már számolni kell a
Visegrádi Hírek Szerkesztőbizottságának az írást minősítő
válaszával, vagy megjegyzésével?
Az a Bizottság szándéka, hogy a polgárok ne azt írják le, amit
valójában gondolnak, mert félnek a nyilvánosság előtti
intézményesített kigúnyolástól, vagy megszégyenítéstől?
Nem hiszem, hogy ez volna a Szerkesztőbizottság tagjainak célja.
Éppen ezért úgy gondolom, ha a Bizottság bármely tagjának, vagy
akár egyszerre minden tagnak nem egyezik meg véleménye egy
leközölt cikkben írtakkal, úgy vegye a bátorságot és válaszoljon az
újság következő számában saját névvel, mint a cikkíróval azonos
jogú polgár. Egyébként sem gondolom, hogy az újságírás etikai
normái szerint a Szerkesztőbizottságnak joga lenne egy általa
leközölt cikkben szereplő magánvéleményt nyilvánosan minősíteni.
Mindeddig nagy tisztelettel tekintettem a Visegrádi Hírek
Szerkesztőbizottságát alkotó visegrádiak munkájára, amiért évek óta
társadalmi munkában végzik azt a sokszor kényes és hálásnak
igazán nem mondható feladatot, amelyet egy helyi lap szerkesztése
és kiadása jelent. Igen kevés esetről tudok, amikor probléma merült
fel egy-egy írás leközlése során. Talán a Szerkesztőbizottság tagjai
úgy érzik, hogy kell a változás és kell a megújulás, de igazán
remélem, hogy a lap nem olyan irányba változik majd, amelyet a
fent említett esetek fémjeleznek.
Tisztelettel:
Abonyi Géza

2001. december
Abonyi Géza úrnak
Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesület elnöke

Kedves Géza!
A szerkesztőséghez írt leveledben vagy cikkedben számos dolgot nehezményeztél
a szerkesztési elvekkel kapcsolatosan. Szeretnénk erre sorban választ adni.
Bognár Ferenc maga is elismerte, hogy kissé bonyolultan fogalmaz, s ezt már
mások is szóvá tették. A szerkesztőség megjegyzését sem vehette zokon, mert a lap
2001. novemberi számában cikke elején megköszöni a szerkesztőségnek a
„rendszeresen megismétlődő segítséget”. Úgy gondoljuk, ha valaki egy újságban a
nyilvánosság előtt közzé teszi véleményét, számolnia kell azzal, hogy más valaki,
akár a szerkesztőség együtt vagy külön, más nézetének ad hangot ugyanazon
hasábokon. Ezt én nem nevezném befolyásolásnak, vagy megszégyenítésnek. Ez –
bár az utóbbi időben a vízcsapból is demokrácia-szakértők folynak – természetes
része annak, amit demokratikus közéletnek hívunk. Az ellenvéleményen, kritikán
nem megsértődni kell, hanem elgondolkodni rajta, s ha kell, vitatkozni, kulturált
formában. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy írásod is ennek a vitakultúrának felel
meg. Nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a szerkesztőség azonnali válaszadási
lehetősége olyan nagy előny. Ettől az olvasó, aki két, tegyük fel ellentétes
véleményű írást egyszerre, egyidejűleg ismerhet meg, nyugodtan eldöntheti, kivel ért
egyet. Megmondjuk őszintén, az alább mondatot nem értjük: „Egyébként sem
gondolom, hogy az újságírás etikai normái szerint a Szerkesztőbizottságnak joga
lenne egy általa leközölt cikkben szereplő magánvéleményt nyilvánosnak
minősíteni.” Csak egy megjegyzésünk lenne: attól kezdve, hogy ha valaki a közlés
szándékával leadott egy írást a Visegrádi Hírek számára, az nem magánvélemény,
hanem a köznek szánt információ, gondolat.
Írásodnak befejező részében megértésedet és tiszteletedet fejezed ki a
szerkesztőség „sokszor kényes és hálásnak igazán nem mondható” munkája iránt.
Igazán jóleső ez a megértés, pontosabban jóleső lenne, ha fent közzétett cikkeddel
majdnem egy időben nem írtad volna le az alábbi sorokat a Visegrádi Civil Élet
2001. novemberi számában: ,,Nagy lehetőség áll az új lap szerkesztői előtt, hogy
valódi demokráciát, többszínűséget, igazi véleményszabadságot hozzanak a város
életébe, hiszen ezt egy egyedüli sajtóorgánum – még ha igyekezne is – nem tudja
elérni.” Mások véleményének tiszteletben tartásával azt kell mondanunk, a két
vélemény között látunk némi ellentmondást, s ez utóbbi „minősítéssel” nem
feltétlenül értünk egyet.
A Visegrádi Hírek történetének jellegzetessége, hogy fennállásának első évtizede
alatt, 2000-ig bezárólag minimális érdeklődés kísérte a lap szerkesztési elveit.
Sajnálatos módon a minden évben meghirdetett nyílt szerkesztőségi fogadóórára –
mostanáig – soha senki nem jött el, hogy kritikai észrevételeit nyíltan, kötetlenül
megbeszélje a szerkesztőség tagjaival. Majd a 2000–2001. évi időszakban szokatlan
– amúgy dicséretes – aktivitás támadt a lap irányvonalával kapcsolatosan. Itt
szeretnénk felhívni a figyelmet egy sajátságos ellentmondásra. Nem hiszem, hogy
létezne bárhol a világon olyan újság, amely – akár a kiadó, a laptulajdonos
érdekeltsége szempontjai, akár az újság alapelvei, akár a szerkesztőség döntés
alapján – minden beküldött cikket leközöl. Egy 1600 lakosú kis település esetén
általában erőteljesebben jelentkezik az az igény, hogy ha valaki „megszólal”,
bármilyen formában, stílusban is, az elvárja, hogy jelenjen is meg. Sajnálatos módon
Visegrádra is „beköszöntött” a politikai élet néhány nem különösebben
rokonszenves vonása. Egy újságban leközölt írásnál nem azt nézik, miről szólt,
hanem azt, hogy ki írta és a szerint reagálnak rá. Erről hosszasan lehetne beszélni, de
nem szeretném a témát ez irányban elvinni. A Visegrádi Hírek szerkesztősége
örülne, ha nem egymásra lövöldöző szekértáborok közötti fronton kellene
egyensúlyozva közlekednie és eközben tájékoztatni a lap olvasóit.
Kedves Géza! Őszintén remélem, hogy írásunkban semmilyen bántó szándékot
nem olvasol ki, mint ahogy ilyen szándék nem vezérelt annak megírásakor. A
jövőben reméljük, hogy a város életéről, a fejlődést elősegítő tevékenységről mások
mellett a Te írásaidnak is helyet adhatunk.
Üdvözlettel:
A Visegrádi Hírek
szerkesztőbizottsága

Televíziós filmsorozat a Dunáról!
(vízi túra a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig)
Tisztelt figyelmébe ajánlom egy kalandos utazás megtekintését!
A Magyar Televízió bemutatja az ,,Európa kék szalagja, a Duna” című filmsorozatot.
Az első adást 2001. december 2-án vasárnap 16.50 órakor láthatták az M1-en. Az ismétlés mindig hétfőn este lesz az M2-n. Kérem, ha
teheti, nézze meg az összesen 14-szer félórás sorozatot, amely egy kalandos vízi túra keretében mutatja be mindazt, ami a Duna forrásaitól
Budapestig látható a vízről és a partokon. A filmeket a televízióból jól ismert ,,Másfélmillió lépés Magyarországon” című sorozat alkotói
készítették. Kérem, ha érdekesnek találja ezt a nagy utazást, hívja fel mások figyelmét is erre a műsorra! A filmeket tartalmazó kazetták
megrendelhetők. Várhatóan 2002. évben további 10 filmen fogjuk bemutatni az utazás folytatását Budapesttől a Fekete-tengerig.
Az Újpesti Hajós Klub a filmeken látható túrát 2002 nyarán újra megrendezi, amelyen szívesen látunk a klub tagjain kívül más résztvevőket
is.
Tisztelettel:
Varga János túravezető
2151 Fót, Ibolyás u. 7.
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Junior kör hírei

FUTBALLHÍREK

Ismét túl vagyunk néhány programon, s azt hiszem, bátran
leírhatom, hogy nem volt felesleges megrendezni őket. Az
adventikoszorú-kötésen
gyönyörű
dolgok,
mondhatni
remekművek készültek és sok rejtőzködő tudás került felszínre.
Senki nem távozott üres kézzel, és ami ennél is fontosabb, a
legtöbben a tárgyi dolgokon kívül valamiféle melegséget is
vittek magukkal, no meg a közös készülődés örömének
hangulatát.
A Mikulás-váró családi délutánon a kicsik nagyon rendesen
,,dolgoztak”, jó sok feladatot adva szerdára a Mikulás bácsinak,
mert rajzaikkal, levélkéikkel degeszre tömték postaládáját és
igazán csodaszép, ötletes kis műveikkel meseszépre díszítették a
Mikulásfát.
A vetélkedőn jó volt látni önfeledten együtt játszó anyát, apát,
gyereket. Ritka pillanatok, pedig mennyivel több kellene
belőlük. Tudjuk, nem világszínvonalú rendezvények ezek, de azt
hiszem, nem is ez a lényeg. Tisztelettel megköszönöm
mindenkinek, aki segített létrehozásukban, akár eszközökkel,
édességgel, pénzzel vagy a munkájával. A jövőben is számítunk
erre, hisz jót alkotni együtt könnyebb.
További programok:
December 15-én reggel 9 órától a művelődési házban
gyermekfoglalkozás lesz, melynek témája: Ajándékkészítés
anyunak, apunak. Az alapanyagokat biztosítjuk, kisebb
gyerekeket pedig a szüleik nyugodtan elkísérhetnek. Szintén 15én délután 14.30 órakor a moziban a ,,Szeleburdiak” nevű,
visegrádi fiatalokból alakult színjátszó kör karácsonyi műsort ad
elő, az önkormányzat által szervezett ünnepségen. December 22–
23-án a templomkertben 17 órától karácsonyi vendégség lesz,
ahol sok dallal és sok szeretettel várjuk a város minden lakosát.
Záróprogram pedig a december 29-i városi előszilveszteri
batyubál 18 órától a tornacsarnokban, ahol szintén szeretettel
várunk mindenkit 0–99 éves korig az óévbúcsúztató családi
mulatságra.
Köszönettel: Bártfainé Répás
Ildikó

A 2001/2002. évi Szigeti Antal emlék teremlabdarúgó bajnokság Magyar László
Sportcsarnokban folyó mérkőzései november 19. óta folynak. Eddigi eredmények:
I. forduló, november 19., hétfő
Cream Cafe–Silvanus
7:1
Bakter Brothers-Green Devils
3:6
Pemzli Geng–PSG
5:3
Sirály–Kávézó Rendőrök 6:4
NCO Marci-Zinger
8:1
Szabadnapos: TBC
II. forduló, november 26., hétfő
Bakter Brothers–Sirály 2:6 Green Devils–Silvanus
9:1
6:3
Pemzli Geng–Cream Cafe
9:3 Zinger–Kávézó Rendőrök
PSG–TBC
5:2 Szabadnapos: NCO Marci
III. forduló, november 28., szerda
Zinger–Sirály
5:5 PSG–Bakter Brothers
9:3
Kávézó Rendő.–Cream C.
6:5 Green Devils–NCO Marci
2:11
Silvanus–TBC
2:4
Szabadnapos: Pemzli Geng
IV. forduló, december 3., hétfő
Green Devils–Sirály
1:6 TBC–Kávézó Rendőrök
5:11
NCO Marci–PSG
15:4 Cream Cafe–Zinger
6:4
Bakter Broth.–Pemzli G. 2:6 Szabadnapos: Silvanus

Hónapoló – december
Karácsony közeledik, s ilyenkor megsokasodó feladataink
mellett, mindannyiunkat örömteli várakozás tölt el. Advent
időszakában azonban ne csak azt az egyszeri, gondtalan
együttlétet próbáljuk várni, hanem gondolkodjunk el azon, hogy
karácsony üzenetét hogyan tudnánk átvinni mindennapi
életünkbe. Szép lenne, ha olyanná tudnánk tenni
hétköznapjainkat, ami folyamatos belső örömmel és
megelégedettséggel tölt el.
Azt se feledjük, hogy a karácsonyi jó hangulat alapja, hogy ne
kapkodva, utolsó pillanatban legyen kész minden, hogy ne
késsünk el semmivel. Mint jó háziasszony, akkor tudjuk
mosolyogva, kisimult arccal fogadni vendégeinket, ellátni
családunkat, ha jó korán nekikezdünk a szervezésnek és
készülődésnek.
Istentől áldott, békés karácsonyi ünnepeket mindenkinek.
Bártfainé Répás Ildikó

Magánszemélyeknek, vállalkozóknak
gyors banki hitelek ügyintézése.
A hitelek fedezetére ingatlan szükséges.
Tőkeigénylőket és tőkebefektetőket keresünk
jogi garanciával.

VE-ZOVI BT.
Budapest, Köteles u. 109.
Tel.: 06 (1) 483-1494
06 (30) 390-4087
06 (20) 966-6441

A fenti eredmények alapján a csapatok helyezése:
Csapat
Gólarány
1. Sirály
2. NCO Marci
3. Pemzli Geng
4. Kávézó Rend.
5. Cream Cafe
6. Green Devils
7. PSG
8. Zinger
9. TBC
10. Silvanus
11. Bakter Broth.

Mérk.

Győz.

Dönt.

3
3
3

1
–
–

–
–
–

4
3
3
4
4
4
4
4
3
3
4

2
2
2
2
1
1
–
–

–
–
–
–
1
–
–
–

Ver.

Pontok
10
9
9

2
2
2
2
2
2
3
4

6
6
6
4
3
0
0

23:12
34:7
20:8
6
24:22
21:20
1821
21:25
16:22
11:18
4:20
10:27

Négy mérkőzés után a góllövőlista élcsoportja:
Jatyel Imre
Marosi Róbert
Szedlacsek István
Király Attila
Csékei Róbert
Herr Ferenc
Spanisberger Norbert
Varga László

11 gól
10 gól
10 gól
7 gól
6 gól
6 gól
6 gól
6 gól

Cream Cafe
NCO Marci
NCO Marci
Pemzli Geng
Zinger
Kávézó Rendőrök
Kávézó Rendőrök
Sirály

Az V. fordulótól a sorsolás a következő:
V. forduló, december 10., hétfő
Zinger–TBC
PSG–Sirály
Kávézó Rendőrök–Silvanus
Green Devils–Cream Cafe
Pemzli Geng–NCO Marci
Szabadnapos: Bakter Brothers
VI. forduló, december 12., szerda
TBC–Green Devils
NCO Marci–Bakter Brothers
Cream Cafe–PSG
Silvanus–Zinger
Sirály–Pemzli Geng
Szabadnapos: Kávézó Rendőrök
VII. forduló, december 17., hétfő
NCO Marci–Cream Cafe
PSG–Kávézó Rendőrök
Bakter Brothers–TBC
Green Devils–Zinger
Pemzli Geng–Silvanus
Szabadnapos: Sirály
VIII. forduló, december 19., szerda
NCO Marci–Silvanus
Pemzli Geng–Zinger
Sirály–TBC
PSG–Green Devils
Bakter Broth.–Kávézó Rendőrök Szabadnapos: Cream Cafe
IX. forduló, december 28., péntek
Kávézó Rendőrök–Green Devils Cream Cafe–Bakter Brothers
Silvanus–PSG
Sirály–NCO Marci
TBC–Pemzli Geng
Szabadnapos: Zinger
X. forduló, január 4., péntek
Silvanus–Bakter Brothers
Zinger–PSG
TBC–NCO Marci
Kávézó Rendőrök–Pemzli Geng
Cream Cafe–Sirály
Szabadnapos: Green Devils
XI. forduló, január 7., hétfő
Green Devils–Pemzli Geng
Silvanus–Sirály
Zinger–Bakter Brothers
TBC–Cream Cafe
Szabadnapos: PSG
Kávézó Rendőrök–NCO Marci
A csapatokat buzdító (esetleg anyagilag támogató) labdarúgás iránt
szimpatizáló lelkes közönséget továbbra is nagy szeretettel várja a
rendezőség.
Szervezőbizottság
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Új tetőszerkezetek építése
Régi tetők átfedése
Tetőtér-beépítés

különböző árfekvésű
eladó

Niegreisz Norbert ács vállalkozó

– családi házakat,
– üdülőket,
– telkeket

Mindenfajta gépjármű

keres ügyfelei részére.
Adásvétel esetén
a szerződést
lebonyolítjuk.

KÉT-TAKI BT.
Ingatlanközvetítő
2025 Visegrád,
Mátyás király u. 23.
Telefon: (26) 397-108
06 (30) 9651-410

Visegrád, Csukavölgy u. 16.
Telefon: 06 (20) 9495-437

műszaki vizsgáztatása!
Zöldkártya dízel és benzines gépkocsikra!
Telefon: 06 (20) 3506-481
Muckstadt Szabolcs

Vizsgával rendelkezı
személy- és vagyonır vállalkozó
ingatlanok, építési területek, épületek,
objektumok ırzését vállalja
(„7 éves tapasztalat, kutyával”)

Cím: 2025 Visegrád, Sziget u. 5.
Tel.: 06 (30) 227-4127

DUNAKANYAR INGATLAN CENTRUM
Alapította: Zimányi Péter 1996-ban

SÓLYOM
Vagyonvédelem
Tel.: 06 (27) 315-119
06 (30) 972-1047
Elektronikus betörésjelző rendszerek tervezése, telepítése
rádiófrekvenciás és telefonvonalas távfelügyelettel, vonuló
járőrrel.
Ha Önnek még nincs biztonsági rendszere, akkor korszerű, a
MABISZ ajánlásoknak mindenben megfelelő rendszer
kiépítésére teszünk ajánlatot.
Ne feledje:

egy lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme.
Ha Önnek már van biztonsági rendszere, de nincs
távfelügyeleti hálózatra kapcsolva, vagy csak telefonvonalon
keresztül, rendszere kijátszható! Ön és értékei nincsenek
biztonságban!
Kívánságára meglévő biztonsági rendszerét ingyenes
átvizsgálás után rádiófrekvenciás távfelügyeleti hálózatunkra
kapcsoljuk.

Forduljon hozzánk!
Korrekt minőséget, gyors és regisztrált intézkedést, hosszú
távú partnerkapcsolatot kínálunk Önnek, hogy biztonsági
rendszerében sosem legyen gyenge láncszem.
Egyéb szolgáltatásaink: beléptető rendszerek, videokamerás
megfigyelő rendszerek, tűzjelző rendszerek tervezése,
telepítése és karbantartása.

Telefonon távvezérelhető lakásfunkciók kiépítése.

Ingatlanközvetítés – Értékbecslés
Leányfalu, Móricz Zs. (Fő) út 125. sz. alatt
l ingyenes helyszíni felmérés, tanácsadással
l az eladók részére teljes körű ügyintézéssel
l a vevőket az eladó ingatlanhoz elkísérve, a munkatársunk nyújt szakszerű tájékoztatást
l irodánkban gyors, kényelmes, diszkrét és
törvényes ügymenetet garantálunk

KÉRJEN INFORMÁCIÓT TELEFONON!
Iroda: 26-381-431; Mobil: 06-209-834-796

Fizetőképes vevőink részére családi házakat,
nyaralókat, építési telkeket keresünk!
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